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PŘÍMÁ DEMOKRACIE V POJETÍ PRÁVNÍHO ŘÁDU ČR 1 
 

Jakub Brada 

Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni 

 

Abstrakt: Práce je zaměřena na referendum jako hlavní institut přímé demokracie v České 

republice. Na začátku příspěvku je pojednáno o přímé demokracii a referendu obecně v další části 
je pozornost zaměřena na platnou právní úpravu v ČR. Především na právní úpravu místního 
referenda 
Jádrem příspěvku jsou návrhy de lege ferenda včetně zhodnocení aktuálních snah o zavedení 
celostátního referenda v ČR a argumenty pro a proti zavádění celostátního referenda v ČR. 
 
Abstract: The aim of this thesis is mainly to make a comprehensive picture of all the forms of 

referendum in the Czech republic, primarly of local referendum.  
The most important and useful institution of direct democracy in our legal system is referendum at 
local level that I focus on in this thesis 
The end of my thesis solves the questions de lege ferend and the deficiencies of legislation, and 
also the current efforts to adopt a new constitutional code about nationalwide referendum in years 
2014 and 2015.  
 
Klíčová slova: Přímá demokracie, referendum, legislativa, právní řád, zákon, iniciativa 

 
Key words: Direct democracy, referendum, legislation, legal system, code, itiative 

 
 

ÚVOD 

Přímá demokracie je v současné době velice diskutovaným tématem jak v ČR, tak i 
v Evropě, neboť představuje organizační formu, ve které dochází k přenosu politického rozhodování 
přímo na lid, což je právě to, co se mnoha občanům líbí a vyvolává různé diskuze. V České 
republice se již delší dobu vedou rozsáhlé politické diskuze nad přímou demokracií. V současné 
době český právní řád zná pouze referendum na místní a regionální úrovni a petici, která je tím 
nejslabším institutem přímé demokracie vůbec. I přes tuto skutečnost se stále více objevují snahy 
zavést referendum také na úrovni celostátní.  
Tato práce si klade za cíl podat celkový obraz o platné právní úpravě referenda jako 
nejzásadnějšího prvku přímé demokracie v České republice a zároveň zhodnotit aktuální legislativní 
snahy o zavedení tohoto institutu na celostátní úrovni s poukázáním na názory směřující jak pro tak 
i proti tomuto institutu, které by měli vést čtenáře k zamyšlení o významu a důležitosti tohoto 
institutu. 

V první kapitole je pozornost věnována obecnému vymezení přímé demokracie a referenda 
jako jejího základního institutu v kontextu moderních demokratických právních řádů, které úpravu 
referenda obsahují. 

Druhá kapitola je věnována platné právní úpravě referenda v českém právním řádu. 
Referenda jsou v České republice upravena na krajské a místní úrovni, přičemž zákonná úprava na 
obou úrovních je velmi podobná a vzhledem k praxi se tato kapitola zaměřuje především na 
zákonnou úpravu místního referenda. 

Třetí kapitola se již zabývá právní úpravou referenda z pohledu, jaká by měla, resp. mohla 
být, a zároveň poukazuje na aktuální legislativní snahu a zavedení referenda na celostátní úrovni 
v České republice. 

Poslední čtvrtá kapitola se již z větší části odprošťuje od platné právní úpravy a zabývá se 
obecnými názory a argumentací směřující jak pro tak i proti referendu jako institutu přímé 
demokracie, které se často objevují v politických diskuzích v ČR. 

                                                 
1 Příspěvek byl zpracován v rámci projektu ZČU SGS-2013-068 „Vybrané otázky Evropské unie v 
ústavně-právních souvislostech“, který je řešen na katedře ústavního a evropského práva Fakulty 
právnické Západočeské univerzity v Plzni. 
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Pro vypracování této práce byla zvolena metoda analýzy právních předpisů, komparace 
právní úpravy mezi státy za současného využití odborných publikací a odborných článků. 
 
1.     VYMEZENÍ  PŘÍMÉ  DEMOKRACIE  A  REFERENDA  JAKO  JEJÍHO  ZÁKLADNÍHO   

 INSTITUTU 

Přímá demokracie je jednou z demokratických forem vládnutí stojící proti zastupitelské 
demokracii, od které je odlišována mnoha definicemi. Pojem přímé demokracie bývá často 
definován jako demokratický způsob vládnutí, kde veškerou státní moc vykonává lid přímo a 
nezprostředkovaně. Naopak v zastupitelské demokracii se tomu lid činí právě zprostředkovaně a to 
svobodnou volbou svých zástupců. Moderní podobu přímé demokracie nám však tato definice 
rozhodně nevymezuje, proto je třeba si přímou demokracii blíže vyspecifikovat. 

V současné době termín přímé demokracie není v demokratických státech chápán jako 
ucelený systém, na kterém by stál celý ústavní systém daného státu, nýbrž jako soubor určitých 
nástrojů a institutů, skrze které se lid může podílet na výkonu státní moci přímo. Z toho lze tedy říci, 
že moderní státy zpravidla stojí na zastupitelské demokracii, ale za určitých okolností a v určitých 
případech připouští přímé rozhodování lidu za pomoci institutů přímé demokracie. Tyto instituty pak 
tvoří jakýsi „doplněk“ reprezentativní demokracie.2 
 
2.             REFERENDUM V ČR DE LEGE LATA  

Tato kapitola se již zaměří pouze na referendum a na jeho platnou právní úpravu v českém 
právním řádu, který se vyskytuje ve 3 podobách. Referendum místní, krajské a celostátní, přičemž 
pozornost bude věnována především institutu místního referenda, který je nejznámějším a 
nejpoužívanějším. 

 
2.1.      Vyhlášení místního referenda 

Jako hlavní a výlučný orgán, který může místní referendum vyhlásit, je zastupitelstvo jakožto 
vrcholný orgán samosprávného celku.3 Nicméně existují dva základní způsoby vyhlášení místního 
referenda, které rozeznává zákon o místním referendu. První způsob je vyhlášení místního 
referenda na návrh přípravného výboru a druhý způsob je vyhlášení zastupitelstvem z vlastní 
činnosti.  

Ve výše uvedených dvou resp. třech způsobech vyhlašuje místní referendum zastupitelstvo. 
Existuje však i možnost, že místní referendum vyhlásí krajský soud v situaci, kdy se zastupitelstvo 
zdráhá rozhodnout o vyhlášení místního referenda.4  
  
2.1.1.  Vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru 

V tomto případě vyhlašuje místní referendum zastupitelstvo, ale nejedná se o projev vůle 
politických představitelů. Vyhlášení místního referenda je zde podpořeno určitým počtem podpisů, 
oprávněných osob, občanů dané obce v návrhu přípravného výboru a neexistují-li žádné zákonné 
důvody pro nevyhlášení místního referenda, zastupitelstvo jej vyhlásit musí. V tomto ohledu lze 
chápat návrh přípravného výboru jako petici „sui generis“.5 Předně je důležité vymezit si co to je 
přípravný výbor. Přípravný výbor je orgán tvořený minimálně třemi fyzickými osobami, které jsou 
oprávněnými hlasovat v případném místním referendu. Z těchto osob si přípravný výbor zvolí 
zmocněnce, který jedná jménem přípravného výboru.  

Existuje ještě zvláštní typ přípravného výboru v případě iniciace referenda o oddělení části 
obce, který upravuje již zákon o obcích. I tento přípravný výbor musí být tvořen minimálně třemi 
fyzickými osobami oprávněnými hlasovat v místním referendu, a pokud je jeho počet větší, musí být 
vždy lichý, což není vyžadováno od obecného přípravného výboru.6  

Součástí návrhu přípravného výboru resp. jeho přílohou je i podpisová listina s očíslovanými 
podpisovými archy.7 Podpisová listina musí obsahovat některé náležitosti jako samotný návrh a to 

                                                 
2 KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). Praha: ASPI, 2003, s. 199. ISBN 8086395782 
3 Článek 101 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
4 Srov. §57 odst. 1 písm. b) zákona č. 22/2004 Sb., zákon o místním referendu 
5 Srov. HENDRYCH, Dušan. Právnický slovník. 3., podstatně rozš. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2009, 
s. 685-686. Beckovy odborné slovníky. ISBN 978-80-7400-059-1. 
6 RIGEL, F. Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011, 99 
s. Komentátor. ISBN 978-808-7212-851  
7 §10 odst. 2 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu 
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označení území, znění otázek, jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich trvalý pobyt, ale 
navíc i poučení pro případné podporovatele místního referenda.8 

Splněním výše uvedených náležitostí podpisových archů, může začít sběr podpisů. 
Oprávněná osoba do podpisového archu uvede své jméno, příjmení, datum narození, adresu a 
připojí vlastnoruční podpis. 9 Důležité je, aby uvedené údaje byli čitelné a úplné. 10 Oprávněné osoby 
se určují podle stavu k 1.1. toho roku, ve kterém byl podán návrh přípravného výboru.11  

Minimální počet podpisů stanovuje zákon, přičemž se odlišuje podle velikosti obce 
následovně:  
„do 3 000 obyvatel min. 30 % oprávněných osob 
do 20 000 obyvatel min. 20 % oprávněných osob 
do 200 000 obyvatel min. 10 % oprávněných osob 
nad 200 000 obyvatel min. 6 % oprávněných osob.“ 12 

Takto stanovený poměr počtu obyvatel k potřebnému počtu podpisů je dle autora považován 
za nevyvážený a bude podrobně rozebrán v části de lege ferenda. 

Po sběru podpisů přípravný výbor předloží svůj návrh obecnímu úřadu, úřadu městské části 
nebo městského obvodu, nebo magistrátu hlavního města Prahy nebo magistrátu územně 
členěného statutárního města. Příslušný úřad podaný návrh přípravného výboru posoudí do 15 dnů 
ode dne podání návrhu. Pokud příslušný úřad neshledá v návrhu žádné nedostatky, vyrozumí o tom 
po uplynutí patnáctidenní lhůty zmocněnce přípravného výboru. Pokud nedostatky shledá, pak 
zmocněnce vyzve k odstranění vad a stanoví lhůtu pro jejich odstranění, která nesmí být kratší než 
7 dní. Pokud však příslušný úřad neučiní nic, to znamená, že neoznámí zmocněnci, že je návrh 
bezvadný, nebo nevyzve k odstranění vad do 30 dnů od podání návrhu, má se fikcí za to, že je 
návrh bezvadný. Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada k projednání zastupitelstvu na 
jejím nejbližším zasedání. V případě obcí, kde není rada zřízena, předkládá bezvadný návrh 
zastupitelstvu starosta.13  

Zastupitelstvo pak může o místním referendu rozhodnout třemi způsoby. Prvním je, že 
zastupitelstvo místní referendum vyhlásí a zároveň stanoví den jeho konání nejdříve 90 dnů po jeho 
vyhlášení, pokud přípravný výbor nestanoví pozdější datum. Druhým způsobem je, že zastupitelstvo 
referendum nevyhlásí, protože o navržené otázce nelze referendum konat. Pak je ještě dána 
možnost přípravného výboru domáhat se soudní ochrany, kdy soud může ve prospěch přípravného 
výboru rozhodnout o vyhlášení místního referenda.14 A posledním způsobem je, že zastupitelstvo 
samo věcně rozhodne o navržené otázce bez konání referenda. O takovém rozhodnutí musí 
zastupitelstvo neprodleně vyrozumět zmocněnce přípravného výboru. Prohlásí-li zmocněnec ve 
lhůtě 7 dnů od doručení vyrozumění, že na konání místního referenda trvá, musí zastupitelstvo na 
svém nejbližším zasedání místní referendum vyhlásit.15  
  
2.1.2.   Vyhlášení místního referenda zastupitelstvem obce 

Tento způsob vyhlášení se od předchozího odlišuje tím, že zastupitelstvo vyhlašuje místní 
referendum z vlastního podnětu, aniž by byl podán návrh přípravného výboru. Zastupitelstvo může 
svým usnesením vyhlásit konání místního referenda, pokud se tak usnese nadpoloviční většina 
všech zastupitelů (prostá většina), přičemž ve svém usnesení musí uvést náležitosti podle §10 odst. 
1 písm. a) až d).16 Jde o vymezení území, stanovení otázek a odhad nákladů na konání místního 
referenda a realizaci přijatého rozhodnutí a způsob úhrady.  

Zvlášť důležitý je způsob vyhlášení místního referenda. Aby bylo místní referendum 
vyhlášeno, musí dojít k vyvěšení na úřední desce obecního úřadu po dobu 15 dnů a v případě 

                                                 
8 §11 odst. 1 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu 
9 §11 odst. 2 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu 
10 Srov. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. 3. 2006, čj. 10 Ca 37/2006. 
11 §55 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu 
12 § 8 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu  
13 RIGEL, F. Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011, 
116 s. Komentátor. ISBN 978-808-7212-851 
14 §57 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu 
15 § 13 odst. 3 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu  
16 Občanské aktivity: Místní referendum. MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY. 
Ministerstvo vnitra [online]. [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/obcanske-
aktivity-118893.aspx 
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statutárních měst na úřední desce magistrátu a na úředních deskách úřadů všech městských částí 
též po dobu 15 dnů.17  
  
2.2.     Platnost a závaznost místního referenda 

Platnost i závaznost představují významné důsledky místního referenda. Platnost rozhodnutí 
v místním referendu je polysémantickým pojmem, který znamená jednak skutečnost, že soudem 
nebyla vyslovena neplatnost, a jednak, že byla dosažena minimální hranice potřebné účasti v 
místním referendu (kvorum).18 Závaznost pak znamená, že rozhodnutí přijaté v místním referendu 
musejí respektovat orgány obce a zároveň jsou povinny učinit všechny potřebné kroky k tomu, aby 
naplnili cíle vyplívající z takového rozhodnutí. Právě úprava kvora pro platnost místního referenda je 
předmětem mnoha diskuzí, jejichž výsledkem bývá toto kvorum zvyšovat nebo naopak snižovat. 
V České republice se toto kvorum několikrát změnilo, až novelou z roku 2008, která přinesla i změny 
týkající se kvora co do závaznosti rozhodnutí pro orgány obce, se ustáli kvorum na 35 % pro 
platnost a 25 % pro závaznost.19 

Oproti kvoru pro platnost a závaznost obecného místního referenda, které se historicky 
měnilo, zůstalo beze změny kvorum v případě místního referenda týkajícího se oddělení části obce, 
sloučení obcí, nebo připojení obce k jiné obci. Jak jsem již poznamenal výše, pro místní referendum 
o oddělení části obce a stejně tak o sloučení obcí, anebo o připojení obce k jiné obci platí, že 
rozhodnutí je závazné, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina oprávněných osob.20 Dle 
názoru autora je takto stanovené kvorum dobré a to z toho důvodu, že rozdělení obce je velmi 
závažným krokem, ke kterému by nemělo docházet často, a nižší kvorum by zde mohlo způsobit 
snadný vznik čím dál tím menších obcí, což rozhodně není úmyslem zákonodárce. 21 
 
3.             REFERENDUM V ČR DE LEGE FERENDA 

Na základě rozebrání vybraných otázek referenda podle platné právní úpravy (zákona o 
místním referendu) v předchozí kapitole bude tato kapitola zaměřena na tyto otázky z pohledu toho, 
jak by mohly být upraveny do budoucna. Druhá část této kapitoly bude věnována aktuální 
legislativní snaze o zavedení celostátního referenda a rozboru navrhované právní úpravy z pohledu 
ústavního pořádku ČR a ve srovnání s historickými legislativními návrhy. 

 
3.1.     Návrhy legislativních změn v zákoně o místním referendu 

Zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu je kvalitní právní úprava. Tato kvalita je dána 
především jejím více jak desetiletým právním životem, kdy byla několikrát novelizována na základě 
podnětů, které přinesla praxe používání této právní úpravy. I přes to lze ovšem vytknout určité 
nedostatky, resp. dát určité podněty na legislativní změnu. 

Jako první nedostatek je možné spatřovat v počtu podpisů, které jsou potřeba pro iniciaci 
místního referenda. Zákon o místním referendu upravuje minimální počet osob uvedený 
procentuálně, kterého je nutné dosáhnout pro iniciaci místního referenda.22 Hlavní nedostatek 
takové úpravy spočívá v tom, že v malých obcích do 3000 obyvatel je zapotřebí k iniciaci místního 
referenda 30 % podpisů oprávněných osob, což je více podpisů, než jaký je počet hlasů nutných pro 
závaznost referenda.23 Počet osob je uveden procentuálně k počtu obyvatel obce, což v praxi 
znamená, že i v menší obci může být zapotřebí více podpisů než v obci větší. Např. v obci, ve které 
žije 201 000 obyvatel, je potřeba 12 060 podpisů oprávněných osob a v obci, kde žije „jen“ 199 000 
obyvatel je třeba 19 900 podpisů oprávněných osob. I přes tento rozdíl, jsou hranice stanoveny 
v celku správně s výjimkou těch menších obcí.  

                                                 
17 §14 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu 
18 RIGEL, F. Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011, 
191 s. Komentátor. ISBN 978-808-7212-851 
19 BŘEŇ, Jan. Místní referendum: Nová pravidla pro jeho platnost a závaznost. Deník veřejné 
správy: Veřejná správa online [online]. 2009 [cit. 2014-02-23]. Dostupné z: 
http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6352602 
20 §21 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a §48 odst. 3 zák. č. 22/2004 Sb., o místním 
referendu 
21 RIGEL, F. Zákon o místním referendu s komentářem a judikaturou. Vyd. 1. Praha: Leges, 2011, 
33 s. Komentátor. ISBN 978-808-7212-851 
22 Blíže viz § 8 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu  
23 Srov. §8 a §48 odst. 3, zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu 
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Je možné též stanovit pevnou procentuální hranici počtu podpisů pro iniciaci referenda bez 
ohledu na velikost obcí podobně jako na Slovensku. Slovenská právní úprava (zákon č.369/1990 
Zb. o obecnom zriadení) žádné procentuální kategorie roztříděné podle počtu obyvatel nezná, a 
stanovuje jednotnou procentuální hranici 30 %.24 Taková úprava ovšem není vhodná a to především 
ve vztahu k větším městům, kde může iniciace „zdola“ být prakticky nemožná, což by ve své 
podstatě omezilo právo dle čl. 21 Listiny podílet se na správě věcí veřejných. Naopak snížení 
jednotné procentuální hranice by nastal problém naopak v malých obcích, kde by byla potenciální 
hrozba zneužívání institutu místního referenda. V české právní úpravě by určitě nebylo na škodu, 
pokud by se jak hranice počtu oprávněných osob tak i rozdělení obcí podle počtu obyvatel trochu 
pozměnili, nicméně jakýsi „základ“ by měl zůstat zachován. Dle názoru autora se jako nejvhodnější 
model jeví rozdělení obcí k počtu podpisů následujícím způsobem: 
do 3000 obyvatel – 20 % oprávněných osob 
do 10 000 obyvatel – 15 % oprávněných osob 
do 100 000 obyvatel – 10 % oprávněných osob 
nad 100 000 obyvatel – 8 % oprávněných osob  

V tomto modelu je poměr mezi velikostí obci a mezi procentem podpisů oprávněných osob 
co více spravedlivý.25 Tento způsob rozdělení by vedl u některých obcí ke zvýšení nutného počtu 
podpisů, nicméně toto zvýšení by bylo přijatelné s ohledem na odstranění jisté nevyrovnanosti mezi 
většími a menšími obcemi.  

Druhý nedostatek souvisí opět s iniciací referenda a týká kontroly navržené otázky v návrhu 
přípravného výboru. Podle platné právní úpravy k této kontrole dochází až ex post zastupitelstvem 

obce, to znamená po sběru veškerých podpisů a po veškerém projednávání na obecním úřadu. 
Tato úprava může vést a v praxi i často vede ke zbytečně vynaloženým nákladům iniciátory 
referenda se sběrem podpisů, neboť následně může dojít k tomu, že zastupitelstvo referendum 
nevyhlásí, protože o navržené otázce místní referendum nelze konat. Toto odmítavé rozhodnutí, 
resp. nemožnost konat referendum může spočívat v jazykově technicky špatné formulaci otázky, 
což může být opravdu drobná snadno napravitelné chyba. Proto stojí minimálně za uvážení, zda by 
nebylo vhodnější, aby navrženou otázku předkládal přípravný výbor zastupitelstvu ex ante před 
sběrem podpisů, protože pokud by zastupitelstvo rozhodlo, že o navržené otázce lze konat 
referendum, tak by následně přípravný výbor mohl zahájit sběr podpisů téměř „bez obav“ ze 
zbytečně vynaložených nákladů. Zamezilo by se tak výše uvedeným komplikacím a byl by zde 
zároveň prostor pro přeformulování otázky popř. její změnu, což podle aktuální právní úpravy, kdy 
zastupitelstvo obce vyhlášení místního referenda svým rozhodnutím odmítne, již možné není.26 

Další část platné právní úpravy, kterou je důležité se zabývat, a kde jsou spatřovány 
nedostatky, je úprava platnosti a závaznosti místního referenda. Hranici 25 % všech oprávněných 
osob pro závaznost referenda lze dle autora považovat jako správně nastavenou, neboť zabraňuje 
prosazení názoru menší (až opravdu malé) skupiny obyvatel obce, která by rozhodnutí v referendu 
nedávala téměř žádnou legitimitu. Hranice 35 % pro platnost referenda je dle autora též v celku 
odpovídající, nicméně je třeba brát v úvahu názor, který říká, že tato hranice by se měla snížit 
z toho důvodu, že v některých obcích se této hranice nedosahuje ani ve volbách do obecního 
zastupitelstva, tudíž nelze očekávat, že účast v místním referendu by přesáhla tuto hranici. Autor 
s tímto názorem absolutně nesouhlasí, protože pokud přijmeme ten argument, že jsou zde obce, ve 
kterých není zájem hlasovat v komunálních volbách a nelze tudíž očekávat, že by v takových obcích 
došlo k zájmu hlasovat v místním referendu, tak nelze ve stejné míře očekávat, že by v takových 
obcích došlo k iniciaci místního referenda občany takové obce, kteří nemají zájem o komunální 
politiku. V případě, že by referendum iniciovalo zastupitelstvo, např. o nějaké závažnější místní 
problematice (výstavba, bourání budov apod.), lze zcela legitimně očekávat nárůst počtu hlasujících 
osob, neboť tyto problémy nebývají obecně občanům lhostejné. A pokud by i v tomto případě došlo 
nedosažení této hranice, může mít výsledek referenda konzultativní, doporučující charakter pro 
zastupitelstvo, které může reflektovat názor těch obyvatel, kteří v místním referendu hlasovali, a 
kterým nejsou místní záležitosti lhostejné. Závěrem je tedy možné říci, že nezájem občanů o 

                                                 
24 LÁŠTIC, Erik. Územná samospráva. Bratislava: Univerzita Komentského, 2010, 47-48 s. ISBN 
978-80-223-2827-2. Dostupné z: 
http://www.fphil.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/kpol/publikacie/2010_ucebny_text.pdf  
25 Blíže viz Příloha, tabulka č. 2 
26 Srov. a návrhy změn PECHANEC, Pavel. Přímá demokracie v České republice. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 67. ISBN 8073577003 
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komunální politiku v některých obcích nemůže být důvodem pro změnu právní úpravy, konkrétně o 
snížení 35% hranice pro platnost referenda. 
  
3.2.     Legislativní snahy o zavedení celostátního referenda 

Ve své podstatě je referendum v České republice záležitostí především obcí, popř. krajů. 
Pokud však chceme mluvit o referendu na celostátní úrovni, zná český právní řád jen již několikrát 
zmíněné ad hoc referendum o přistoupení k EU. Jiná platná právní úprava celostátního referenda 
v českém právním řádu neexistuje. Veškeré pokusy o jeho zavedení zůstaly pouze ve formě 
pokusu, resp. legislativního návrhu. Historicky bylo v ČR těchto pokusů zhruba kolem patnácti, 
přičemž některé pokusy lze považovat za více kvalitní, některé zase za méně kvalitní. První pokusy 
o zavedení obecného celostátního referenda se začaly objevovat již v průběhu prvního volebního 
období Poslanecké sněmovny, kde byly podány celkem 3 legislativní návrhy pocházejících z dílny 
levicových stran. Nutno říci, že se často jednalo o nekoncepční návrhy, které by bylo možné na 
dnešní politické scéně označit jako lehce populistické.27  

 
3.2.1.  Vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu 201528 

Po tom, co se Sobotkův kabinet ostře ohradil proti Okamurovo navrhované úpravě a po 
zamítnutí návrhu v Poslanecké sněmovně, prohlásil premiér Bohuslav Sobotka, že vláda do konce 
roku 2014 předloží vlastní návrh ústavního zákona o celostátním referendu. Na podzim roku 2014 
byl ministrem Jiřím Dienstbierem zpracován konkrétní návrh zákona, který byl ke konci roku 2014 
předložen Legislativní radě vlády k jejímu projednání. Od tohoto okamžiku se s návrhem doposud 
nic nestalo, neboť Legislativní rada vlády již dvakrát na svých zasedáních jednání o návrhu 
ústavního zákona přerušila. V souvislosti s aktuálním projednáváním je třeba se podívat na to, s čím 
novým tento návrh přichází a jaká úskalí obsahuje. Navrhovaný ústavní zákon o celostátním 
referendu je podobně jako předchozí návrh hnutí Úsvit přímé demokracie členěn na tři části a třináct 
článků. Co se však týče obsahu, jsou tyto návrhy od sebe velmi odlišné. 

Aktuální návrh při vymezení toho, o čem lze v referendu hlasovat, jde opačnou cestou než 
předchozí návrh a to negativním taxativním vymezením o čem hlasovat nelze. Jedná se především 
o zasahování do soudní moci, do legislativního procesu, do pravomoci ČNB i NKÚ atd. V tomto 
ohledu je možné říci, že aktuálně navrhovaná právní úprava je mnohem přísnější, co se týče témat, 
o kterých lze v referendu rozhodnout. Například oproti předchozímu návrhu výslovně zakazuje 
zasahování referendem do legislativního procesu, což znamená, že referendem nelze blokovat 
přijetí zákona, ale lze jím legislativní proces zahájit.  

Co se týče iniciace referenda, tak aktuální návrh umožňuje iniciaci jak shora tak zdola, 
přičemž je oproti předchozímu návrhu mnohem přísnější. Předchozí návrh, jak již bylo zmíněno 
výše, umožňoval podat návrh na konání referenda skrze tzv. „iniciativu“, pod kterou je shromážděno 
alespoň 100 000 podpisů. Nový návrh říká že: „Návrh na konání referenda je oprávněn podat každý 
občan České republiky nebo skupina občanů České republiky, kteří dosáhli věku 18 let ke dni 
podání návrhu na konání referenda, podpoří-li jejich návrh petice podepsaná nejméně 250 000 
občany České republiky, kteří dosáhli věku 18 let ke dni podání návrhu na konání referenda.“29 Zde 
můžeme navrhovanou právní úpravu srovnat s čl. 56 odst. 5 Ústavy, který říká, že „Navrhovat 
kandidáta je oprávněn každý občan České republiky, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh 
petice podepsaná nejméně 50 000 občany České republiky oprávněnými volit prezidenta republiky 
(…)“.30 Hranice 50 000 podpisů pro navržení tzv. občanského kandidáta se ukázala v roce 2013 
jako dosti problematickou a to především z toho důvodu, že prováděcí předpis byl schvalován na 
poslední chvíli. Hranice 250 000 podpisů u navrhovaného zákona představuje ten stejný problém 
jako v případě prezidentských voleb umocněný navíc absencí prováděcího předpisu, neboť není 
jasně stanovena kontrola takového počtu, což v praxi může opět vést ke zmatkům a zbytečným 
průtahům. 

V článcích 4 a 5 navrhovaného ústavního zákona je stanoveno, že návrh na konání 
referenda se podává vládě, která jej předkládá k posouzení Ústavnímu soudu ČR. Bohužel je zde 

                                                 
27 Srov. a návrhy změn PECHANEC, Pavel. Přímá demokracie v České republice. Vyd. 1. Praha: 
Wolters Kluwer Česká republika, 2011, s. 93 - 101. ISBN 8073577003 
28 Úplné znění aktuální návrhu ústavního zákona je součástí přílohy č. 3 
29 Srov. Čl. 4 návrhu ústavního zákona o celostátním referendu (příloha č. 2) 
30 Srov. Čl. 56 odst. 5 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
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opět stanoveno, že Ústavní soud by měl posuzovat soulad návrhu na konání referenda 
s navrhovaným zákonem a nikoliv s ústavním pořádkem, což je stejné jak u předchozího návrhu. 

Po kontrole Ústavním soudem pokud byl vysloven soulad, vyhlašuje referendum prezident a 
to tak, aby se konalo nejdříve 90 dnů a nejpozději 120 dnů ode dne jeho vyhlášení. Tato ustanovení 
umožňují delší lhůtu na konání, než zákon o místním referendu, což je určitě správné, neboť lhůta 
na konání referenda by měla sloužit jako lhůta pro informační kampaň pro občany. Je tedy nutné si 
uvědomit, že informační kampaň na celostátní úrovni by byla finančně a i časově náročnější než u 
referenda místního, proto je potřeba určitě delší lhůty, otázkou je, zda 120 dnů je dostačující. Na to 
nám může dát odpověď pouze praxe. 

Velmi stěžejní problematikou u referend obecně je, jak je již zmíněno v části 2.4 této práce, 
platnost a závaznost referenda. Aktuální návrh právní úpravy se s touto problematikou vypořádává 
podobně jak zákon o místním referendum, když v čl. 8 stanovuje, že „V referendu je rozhodnutí 
přijato, pokud nadpoloviční většina hlasujících a současně nejméně 25 % všech občanů 
oprávněných v referendu hlasovat odpověděla na otázku položenou v referendu kladně, nebo 
záporně.“31 Takto stanovené kvorum je v zásadě v pořádku, ovšem problém nastává se závazností 
s pohledu subjektu, který má být rozhodnutím vázán. Podle navrhovaného ústavního zákona jsou 
tyto orgány dva. Prvním a tím hlavním je vláda, která je aktivně vázána k provedení výsledku 
referenda. Druhým orgánem je Poslanecká sněmovna, která je vázána negativně, že po dobu svého 
volebního období nejdříve však do 3 let od konání referenda nepřijme opatření, které by bylo 
v rozporu s výsledkem referenda. Pokud tedy výsledek aktivně zavazuje pouze vládu, znamená to 
v praxi to, že pokud občané v referendu rozhodnou o změně nějakého zákona, zavazuje výsledek 
takového referenda pouze Vládu, aby návrh takové změny resp. Návrh zákona Poslanecké 
sněmovně, kde už tento návrh nemusí projít celým legislativním procesem a být schválen. To 
znamená, že finální slovo, zde nebudou mít občané, ale Parlament. Potom je třeba se ptát, do jaké 
míry by nám navrhovaná právní úprava umožňovala výkon státní moci přímo. 
 
4.             KRITIKA ZAVÁDĚNÍ REFERENDA JAKO INSTITUTU PŘÍMÉ DEMOKRACIE 

V souvislosti s výše uvedenými návrhy ústavních zákonů se jak na půdě poslanecké 
sněmovny, vlády tak i v odborné veřejnosti objevují názory resp. argumenty, směřující pro i proti 
zavedení referenda na celostátní úrovni. Těm nejčastějším a asi i nejzajímavějším argumentům 
bude věnována tato kapitola, ve kterých budou jednotlivé argumenty podrobně rozebrány. 
  
4.1.     Zneužití referenda 

Velmi často se lze v diskuzích o zavádění referenda setkat s argumenty o jeho možném 
zneužití, kdy volení zástupci by si mohli skrze referendum, např. o změně ústavy, usurpovat více 
moci, nebo až dokonce získat neomezenou moc. Tento argument je velmi zajímavý a určitě nelze 
říci, že taková situaci by byla nereálná, neboť v historickém kontextu lze nalézt i konkrétní příklady 
takového zneužití. Pravděpodobně nejznámějším příkladem pro toto zneužití je Německo, kde lid 
v roce 1934 podpořil v referendu „neomezenou moc“ Adolfa Hitlera když rozhodl o sjednocení úřadu 
říšského prezidenta a říšského kancléře.32 Toto zneužití bylo způsobeno jednak silnou a masivní 
nacistickou propagací ale také obnovováním národního cítění německých občanů, kteří v té době 
byli „poníženi“ Versailskou mírovou smlouvou. 33 

Nicméně riziko zneužití nehrozí pouze u referenda, ale také u zastupitelské demokracie. Pro 
konkrétní příklad lze uvést opět Německo. V Německu dostali Adolfa Hitlera k moci právě volení 
zástupci, kteří ho jmenovali říšským kancléřem a dále přijali zákon o zplnomocnění34 (tzv. 
„Ermächtigungsgesetz“), kterým mu udělili neomezenou moc. Až když Hitler byla pevně usazena, 
došlo ke konání výše zmíněného referenda.35 

                                                 
31 Srov. Čl. 8 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu 
32 Účast hlasujících v referendu byla skoro stoprocentní, zhruba okolo 95% 
33 PECHANEC, Pavel. Přímá demokracie v České republice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2011, s. 133. ISBN 8073577003. 
34 Dostupné z: http://www.dhm.de/lemo/html/dokumente/ermaechtigungsgesetz/index.html 
35 VERHULST, Joe. NIJEBOER, Arjen. DEOCRACY INTERNATIONAL. Priama demokracia: fakty a 
argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda [online]. Brusel, 2007 [cit. 2013-12-28]. 
ISBN 9789078820055. Dostupné z: http://www.priamademokracia.sk/files/verhulst-nijeboer-direct-
democracy-slo.pdf 
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Závěr je tedy takový, že vzestup nacismu a moci Adolfa Hitlera nebyl selháním lidu, nýbrž 
politických představitelů. Referendum zde představovalo pouhý ventil nespokojenosti a ponížení 
Němců a samozřejmě podporu nacistické myšlenky ve fázi, kdy Adolf Hitler už měl velkou podporu a 
neomezenou moc. 
  
4.2.      Zodpovědnost lidu 

Tato kritika referend se týká toho, že lid by v referendu mohl zamezit přijetí zásadních 
reforem a důležitých opatření. Příkladem takového zamezení může být Maďarsko, kde v roce 2008 
byly v referendu odmítnuty poplatky v nemocnici a u lékaře a též školné na vysokých školách. 
Maďarská vláda toto rozhodnutí vnímala velmi negativně a ve svém prohlášení uvedla, že toto 
rozhodnutí představuje reálné nebezpečí pro další vlády, které kvůli tomuto referendu nebudou chtít 
prosadit tvrdé, ale důležité reformy, protože hrozí, že by taková reforma byla v referendu opět 
zamítnuta.36  

Zde je důležité upozornit na fakt, že k rušení reforem obecně nedochází skrze referendum 
nebo jiný institut přímé demokracie, ale především politickými představiteli a to většinou po volbách, 
kdy nově ustavené politické síly mají snahu rušit nezdařilé ale i zdařilé reformy předchozích vlád 
nebo odkládají jejich účinnost. 

K rušení reformních právních předpisů, včetně těch prospěšných, nedochází zpravidla 
prostřednictvím institutů přímé demokracie, ale především v zastupitelské demokracii.  
  
4.3.      Finanční náročnost 

To, co je velkou otázkou u referend, je jejích finanční náročnost. V této kapitole budou 
podrobně specifikovány náklady jak přímé tak zastupitelské demokracie. 
V zastupitelské demokracii představují náklady voleb výdaje okolo 500 mil. Kč37, přičemž je třeba 
ještě přidat náklady spojené s kampaní, příspěvky úspěšným politickým stranám38 a stálý roční 
příspěvek těmto stranám39. Po této kalkulaci lze vyčíslit skutečné náklady voleb.40 Pro lepší 
představu příspěvek úspěšným politickým stranám celkově činí přibližně 500 mil. Kč, stálý roční 
příspěvek pro stranu, která získala v posledních volbách minimálně 3 % hlasů je 6 mil. Kč, přičemž 
tento příspěvek se zvyšuje za každých dalších i započatých 0,1 % hlasů o 200 tis. Kč. Pokud však 
strana získá více jak 5 % hlasů, příspěvek se nezvyšuje. Celkový příspěvek za rok 2012 pro 
politické strany a hnutí činil dalších 492 081 667 Kč.41 Za rok 2013 pak 468 670 002 Kč.42 

Pro určení nákladů referenda lze vyjít z celostátního referenda o vstupu České republiky k 
Evropské unii.  
Okolo 200 mil. Kč bylo určeno na „informační kampaň“, která měla informovat občany o výhodách 
vstupu České republiky do Evropské unie. Nicméně informování občanů skrze tuto kampaň nenylo 
neutrální, protože informační kampaň měla na starosti vláda (politické strany) a přistoupení ČR 
k Evropské unii bylo vládní prioritou. To, že kampaň nebyla neutrální, dokazuje fakt, že odpůrci 

                                                 
36 Blíže viz PAŽITNÝ, Peter, SZALAYOVÁ, Angelika. Referendum v Maďarsku predstavuje stop 
štrukturálnym reformám. In: Health Policy Institute [online]. 2008 [cit. 2013-12-28]. Dostupné z: 
http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/2471/referendum-v-madarsku-predstavuje-stop-strukturalnym-
reformam.html 
37 Věcný záměr volebního zákona rozeslaný ministrem vnitra dne 16.11.2010 do meziresortního 
připomínkového řízení. 
38 §85 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky 
39 §20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích 
40 PECHANEC, Pavel. Přímá demokracie v České republice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2011, s. 146. ISBN 8073577003 
41 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a 
politickým hnutím celkem v roce 2012. 28.1.2013 [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/financovani-politickych-stran/prispevky-ze-statniho-
rozpoctu-uhrazene-11146 
42 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Příspěvky ze státního rozpočtu uhrazené politickým stranám a 
politickým hnutím celkem v roce 2013. 28.1.2014 [cit. 2015-04-16]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/monitoring/financovani-politickych-stran/prispevky-ze-statniho-
rozpoctu-uhrazene-16647 
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přistoupení z této vyčleněné finanční částky na kampaň nedostali nic.43 Původně byly náklady na 
konání referenda vyčísleny na 500 mil. Kč v důvodové zprávě k ústavnímu zákonu č. 515/2002 Sb. 

Po srovnání výše uvedených nákladů, můžeme dojít k závěru, že náklady voleb 
s připočtením příspěvků politickým stranám jsou mnohem vyšší, než náklady na konání celostátního 
referenda. K výsledkům finanční náročnosti ovšem nelze dojít takto jednoduchou kalkulací, ale je 
třeba zohlednit ještě další skutečnosti. I přes tu skutečnost, že referendum je finančně méně 
náročné než volby, rozhodne referendum většinou pouze o jednu otázku, kdežto volby nám 
ustanoví zástupce, kteří rozhodnou za volební období několik otázek. Navíc je nutné stále vycházet 
z moderního konceptu referenda, kdy referendum je pouze doplňkem zastupitelské demokracie a 
nenahrazuje volby. Tudíž náklady spojené s konáním referenda se přičítají k nákladům voleb a nijak 
je nenahrazují. 
Závěrem lze tedy uvést, že zavedení celostátního referenda by v případě jeho konání s sebou neslo 
i další finanční náklady. 

 
4.4.      Informovanost lidu 

Tento velmi častý argument říká, že lid nedisponuje dostatečnou mírou informovanosti popř. i 
kvalifikace na to, aby rozhodoval o politických popř. odborných otázkách. Opět je třeba se na tento 
názor podívat v širší perspektivě. 

V prvé řadě jestliže vycházíme ze základního dělení iniciativy referenda, to znamená na 
iniciativu shora zdola, je nepravděpodobné, že by v případě iniciativy zdola si sami občané položil 
otázku, o které by nebyli zcela informováni. 

Předmětem hlasovaní skrze referendum bude většinou obecně známá problematika, na 
kterou má většina lidu nějaký názor a tudíž o ní má i dostatek informací.44 
Z opačného pohledu na tento argument je také diskutabilní, zda političtí představitelé disponují vždy 
dostatečnou kvalifikovaností a informovaností o určité problematice, o níž mají rozhodovat. Čím 
však disponují zcela jistě, je široký aparát, který jim má dostatek informací o dané problematice, o 
které se rozhoduje, poskytnout.45 K tomu je pak uzpůsoben i legislativní proces, který je jádrem 
takového rozhodování.46 

Stejnou informační povinnost ve vztahu k lidu při konání referenda by měla mít například 
vláda, nebo Parlament. Pokud by zde taková povinnost existovala pak lze argument 
neinformovanosti lidu chápat jako argument selhání vlády či Parlamentu v jejich povinnosti včas 
řádně a dostatečně informovat lid. 
 
 
5              ZÁVĚR 

Referendum jako nejznámější a nejpoužívanější institut přímé demokracie se v posledních 
letech stal předmět politických debat a diskuzí v souvislosti s jeho zaváděním nebo rozšiřováním 
v ústavním systému. Při těchto diskuzích a především při jeho zavádění do ústavních systémů je 
nutné mít na paměti, že se jedná o institut přímé demokracie, na které není žádný ústavní systém 
postaven, neboť základ ústavního systému tvoří vždy demokracie reprezentativní, kterou je možné 
obohatit o určité prvky přímé demokracie jako například referendum. 

Diskuze o zavádění referenda jsou aktuální i v ČR. Český právní řád sice obsahuje právní 
úpravu referenda, ale pouze na krajské a místní úrovni, přičemž na celostátní úrovni obecná úprava 
absentuje. Dominantním je v ČR referendum místní, které je upraveno zákonem č. 22/2004 Sb., o 
místním referendu, který je v celku kvalitním zákonem. Nicméně i přes tuto kvalitu lze v této právní 
úpravě spatřovat určité nedostatky jako např. minimální hranice počtu podpisů oprávněných osob 

                                                 
43 FIALA, Petr a PITROVÁ, Markéta. Evropská referenda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium 
demokracie a kultury, 2005, s. 155 a n. ISBN 80-732-5051-9. 
44 PECHANEC, Pavel. Přímá demokracie v České republice. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 
republika, 2011, s. 144. ISBN 8073577003 
45 Nelze předpokládat, že každý z poslanců disponoval potřebnými znalostmi např. o účetnictví při 
hlasování o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, o kterém 
bylo rozhodováno poslaneckou sněmovnou v jejím šestém volebním období v roce 2010, sněmovní 
tisk č. 17. 
46 K tomu srov. KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, Tvorba práva, s. 110 
a n. Právnické učebnice (C.H. Beck). ISBN 3406401775. 
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pro iniciaci referenda, která není zrovna optimální a vyvážená, a způsob kontroly navržené otázky 
zastupitelstvem. 

Co se týče iniciace referenda, lze za nevhodnou úpravu považovat iniciaci referenda skrze 
návrh přípravného výboru, který musí být podpořen určitým počtem oprávněných osob. V kapitole 
čtvrté je pojednáno o této nevyvážené úpravě, která činí velké rozdíly v počtu potřebných podpisů u 
podobně velkých obcí. Spravedlivější a vyrovnanější řešení by bylo snížit hranice počtu obyvatel a 
zároveň procentuální hranice počtu oprávněných osob. Obce by měli být rozděleny na obce do 
3000 obyvatel, ve kterých by bylo zapotřebí nejméně 20% podpisů oprávněných osob, na obce nad 
3000 ale do 10 000 obyvatel, ve kterých by byla procentuální hranice počtu podpisů již 15 %. Dále 
na obce nad 10 000 ale do 100 000 obyvatel, ve kterých by bylo třeba získat podporu 10 % 
oprávněných osob. A poslední kategorií by tvořili obce nad 100 000 obyvatel, ve kterých by bylo 
zapotřebí získat podporu 8 % oprávněných osob.47 

Právní úpravy způsobu, kterým se kontroluje znění navržené otázky v návrhu přípravného 
výboru, lze též považovat za nevhodnou, protože ke kontrole dochází až ex post po sběru podpisů, 
který představuje určité náklady pro přípravný výbor a v případě, že zastupitelstvo odmítne 
referendum vyhlásit, protože o navržené otázce nelze referendum konat, nemá přípravný výbor už 
žádnou možnost otázku změnit a vynaložené úsilí a náklady na sběr podpisů vejdou vniveč. Tudíž 
by bylo dobré, kdyby ke kontrole docházelo ex ante zastupitelstvem před sběrem podpisů. Pokud by 
zastupitelstvo řeklo, že se referendum o navržené otázce může konat, nemohlo by už dojít ze strany 
přípravného výboru ke zbytečně vynaloženým nákladům. Pokud by zastupitelstvo rozhodlo záporně, 
měl by přípravný výbor ještě prostor pro změnu či jinou formulaci otázky. 

Při zabývání se aktuální snahou o zavedení celostátního referenda v České republice, 
strukturou a obsahem navrhovaných ústavních zákonů o celostátním referendu si lze všimnout 
určitých vážných i méně vážných nedostatků.  

Aktuální návrh je co do obsahu mnohem méně benevolentní než předchozí a zároveň více 
„zapadá“ do našeho právního řádu, což je určitě dobře, nicméně i tak v sobě skýtá určitá úskalí, na 
která je třeba dávat pozor. 

První úskalí je absence prováděcího zákona. Podobný problém byl i v případě přijetí 
ústavního zákona o přímé volbě prezidenta republiky, kdy byl sice přijat ústavní zákon, ale jeho 
provedení nikoliv a o způsobu jak ho provést nebyla ucelená představa. Tudíž pak vznikly 
nejasnosti o sčítání podpisů pod peticí u nezávislých kandidátů. Stejný problém může nastat i u 
navrhovaného ústavního zákona, neboť návrh a představa o podobě celostátního referenda je, ale 
chybí jeho provedení, bez kterého se referendum v podstatě nemůže konat. 

Druhým úskalím nebo spíše otázkou je, zda by referendum bylo reálně možné iniciovat 
zdola. Návrh ústavního zákona totiž říká, že návrh na konání referenda musí být podpořen peticí 
podepsanou nejméně 250 000 občany České republiky, kteří dosáhli věku 18 let ke dni podání 
návrhu na konání referenda. Hranice 250 000 podpisů u navrhovaného zákona představuje ten 
stejný problém jako v případě prezidentských voleb konaných v roce 2013 v souvislosti s již výše 
zmíněnou absencí prováděcího předpisu a tedy nejasností o způsobu kontroly takového počtu, což 
v praxi může opět vést ke zmatkům a zbytečným průtahům. 

Posledním úskalím a zároveň otázkou je, zda občané skrze referendum jsou fakticky schopni 
něco prosadit, neboť podle navrhovaného ústavního zákona by výsledek referenda měl zavazovat 
Vládu, která by byla aktivně vázána k provedení výsledku referenda. Dále by výsledek referenda 
měl „negativně“ zavazovat Poslanecká sněmovnu, která by po dobu svého volebního období 
nejdříve však do 3 let od konání referenda nesměla přijmout opatření rozporné s výsledkem 
referenda.  

Tyto nedostatky jsou jistě velmi vážné a v praxi by mohli způsobit problémy a nejasnosti. 
Proto je dle názoru autora tento návrh právní úpravy nedostatečný a výše uvedená úskalí by měla 
být vyřešena a upravena jiným způsobem ještě před podáním návrhu Poslanecké sněmovně. 

Referendum v souvislosti se snahou o jeho zavedení na celostátní úrovni bývá pak často 
v diskuzích (zejm. politických) terčem kritiky směřující proti jeho zavedení. Nejčastější kritikou proti 
referendu jsou rizika s ním spojená jako např. zneužití přímé demokracie, nedostatečná kvalifikace 
a informovanost občanů, neodpovědný lid či finanční zatížení rozpočtu.  

Zneužití referenda je sice určitým rizikem, že by si političtí představitelé usurpovali více moci 
pro sebe, nicméně toto riziko představuje i samotný systém zastupitelské demokracie, kde rovněž 
může dojít a historicky již došlo k usurpování více pravomoci. Z hlediska navrhované právní úpravy 

                                                 
47 Blíže viz Příloha, tabulka č. 2 
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referenda je ale toto riziko velmi nízké, neboť navrhovaná právní úprava vylučuje z předmětu 
referenda otázky týkající se např. změny podstatných náležitostí demokratického právního státu 
nebo zásahy do určitých ústavních orgány jako např. České národní banky.  

Další kritika, že lid by mohl skrze referendum zastavit zásadní reformy a nemohl by za to být 
odpovědný, je určitě zajímavá, ale při hlubším pohledu lze dospět k závěru, že skrze instituty 
referendum sice lze zastavit zásadní reformy, nicméně stejně tak a ve větší míře se tomu děje na 
základě rozhodnutí politických představitelů. Druhá část této kritiky směřující k neodpovědnosti lidu 
za taková rozhodnutí je též velmi zajímavá, ale pravdivá pouze částečně, neboť odpovědnost a 
následky za rozhodnutí lid nese a to v případě „špatného rozhodnutí“ v referendu pokud např. 
zastaví důležité a prospěšné reformy, tak toto rozhodnutí se projeví u každého občana zhoršením 
finanční popř. i životní situace.48 Kdežto u špatného rozhodnutí ve volbách, může občan pouze 
litovat svého hlasu, přičemž hrozí přijetí více takto „špatných rozhodnutí.“ 

Námitka finanční náročnosti referenda je rovněž zajímavá a také pravdivá, nicméně když 
vyčíslíme průměrné náklady na volby a náklady na realizaci referenda o přistoupení České republiky 
k EU, můžeme dovodit, že realizace voleb (zastupitelské demokracie) je dokonce finančně 
náročnější než realizace celostátního referenda (přímé demokracie). Každopádně případné 
zavedení celostátního referenda neodstraní náklady na volby, ale naopak k nim mohou přibýt 
náklady na konání referenda, které budou představovat zatížení státního rozpočtu.  

Posledním častým argumentem proti zavedení referenda bývá nedostatečná informovanost a 
kvalifikace lidu. Jak v přímé tak i v zastupitelské demokracii by měl fungovat nějaký aparát, který by 
měl poskytnout dostatečné množství informací, ale stejně jak u referenda, tak i u hlasování 
v Poslanecké sněmovně nelze stoprocentně zajistit dostatečnou informovanost hlasujících. Co se 
pak týče informovanosti občanů při referendu, které by sami iniciovali, tak je skutečně 
nepravděpodobné až absurdní, že by sám lid inicioval referendum o něčem, čemu by nerozuměl a 
spíše bude iniciovat takové hlasování o problematice, která je obecně známá. 

Všechny tyto argumenty upozorňující na rizika a nedostatky referenda jako institutu přímé 
demokracie jsou určitě zajímavé, ale srovnáme-li tyto argumenty se systémem zastupitelské 
demokracie, můžeme dojít k závěru, že tyto rizika a nedostatky se týkají též nepřímé demokracie. 
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PRINCIP BEZROZPORNOSTI A VÝKLAD PRÁVNÍCH POJMŮ 
 

Martin Dominik 
 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta 
 

Abstract: This paper deals with principle of coherence and its use in solving conflicts between legal 

rules. It emphasizes coherence itself as an important value of legal system. Deontic logic, if applied 
on legal rules, distinguishes various kinds of conflicts in legal system. However only when its use is 
feasible. We use interpretation and other methods to solve them, if it is possible. Recent (mostly 
Czech) theories are confronted with their own limits and sometimes, in our point of view, faults. 

 
Abstrakt: Práce se zabývá principem bezrozpornosti a jeho využitím při řešení konfliktů právních 

pravidel. Důraz je kladen na bezrozpornost jako hodnotu samotnou. Kvalifikuje různé druhy rozporů 
v právu a hledá jejich řešení v rovině interpretace či pomocí jiných právních institutů, pokud je 
možné. Hodnotí v teorii nabízené možnosti řešení a kriticky je posuzuje s ohledem na jimi vymezené 
limity použití. 

 
Klíčová slova: Bezrozpornost, deontická logika, interpretace, právní pojmy. 

 
Key words: Coherence, deontic logic, interpretation, legal terms. 

 
1.             ÚVOD 

V práci se věnuji principu bezrozpornosti v právu, zvláštní ohled je brán na jeho využití při 
interpretaci právních pojmů. Zajímá mě, jakou povahu rozpor v právu má, zda se jedná o stále 
stejnou situaci, zda se liší v druhu či jiné charakteristice. Práce hledá odpověď na otázku, zda lze 
rozpory řešit uvnitř práva jeho vlastními metodami nebo je potřeba vnějších zásahů. Jaké nástroje 
řešení existují a jaký je jejich teoretický základ a reálná aplikace. Dále zda bezrozpornost působí v 
celém právním řádu, nebo jen v jeho jednotlivých odvětvích. 

 
2.             POJMY 
2.1      Pravidla 

Pravidla určují schválené varianty chování v daném systému. Lze je rozdělit na normy a 
principy.49 Norma je projev vůle, který stanoví, že něco nějak má být, má preskriptivní charakter. 
Normu nepoznáváme přímo, ale jedná se o smysl volního aktu, který poznáváme zásadně z textu. 
Vůli projevuje primárně zákonodárce ve formě zákonů, může se však jednat i o jiný kolektiv či 
společenství.50 

Je třeba rozlišovat mezi normou a výrokem o normě, které mohou mít stejné jazykové 
vyjádření. Odlišení je důležité, jelikož není možné na normy přímo použít klasickou logiku, zatímco 
na výroky o ní ano. Logika totiž pracuje dvouhodnotově pravda - nepravda a norma tuto vlastnost 
nemá. S pravdivostí lze pracovat u deskriptivních vět myšlení, nikoliv preskriptivních vět vůle. Není 
ani možné vytvářet paralelu mezi pravdivostí a platností normy, jelikož pravdivost je vlastnost, 
kterou lze empiricky ověřit a nemění se. Platnost je naopak specifická existence normy a podléhá 
změnám v dynamickém právním řádu.51 Normu lze buď dodržet, nebo porušit, tercium non datur. 

Ani zde však není paralela s pravdivostí, neboť výrok je pravdivý od počátku, zatímco norma může 
být porušena až po určitém časovém úseku nebo nemusí být porušena vůbec. 

Norma určité jednání přikazuje, zakazuje nebo dovoluje. Za její určité specifické druhy je 
možné též považovat derogující a zmocňující normy.52 Normy derogující v práci považuji za normy o 
normách (metanormy) a hovořit o nich budu v kapitole 3.2. Zmocnění obsahuje dovolení orgánu 
vytvářet závazné normy pro určené subjekty. Zároveň přikazuje těmto subjektům dané normy 

                                                 
49 Jsem si vědom toho, že tato terminologie není zcela přijímána. 
50 WEINBERGER, Ota: Základy právní logiky. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 130. 
51 KELSEN, Hans: Všeobecná teorie norem. 1. vyd. Překlad Milan Kubín. Brno: Masarykova       
univerzita, 2000, s. 222. 
52 KELSEN, 2000, op. cit., s. 109 a násl. 
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dodržovat. Jelikož lze rozložit na dva módy, se zmocněním dále nepracuji. 
Druhým typem pravidel jsou principy. Stejně jako normy mají preskriptivní povahu, avšak jiný 

charakter. Dle Dworkina se dají odlišit logicky, a to tím, že norma lze pouze splnit nebo porušit, 
zatímco princip se uplatňuje v různé míře. Jedná se o silnou oddělující tezi principů a pravidel.53 
Alexy vnímá principy jako příkazy k optimalizaci, které neobsahují konkrétní skutkovou podstatu. 
Rozdíl v pohledech spočívá v jejich distributivnosti či nedistributivnosti. Pro potřeby předkládané 
práce není třeba určit jejich přesné vymezení, principy považuji zjednodušeně za pravidla, jež se 
naplňují v různém stupni a mají rozměr důležitosti. Vycházejí zevnitř systému, jehož jsou součástí a 
proto jej jako celek nehodnotí, jejich význam získáme racionalizací a zobecněním norem.54 

Za právní normy a právní principy považuji takové, jež jsou pozitivně právně zakotvené či 
implicitně obsažené. Za právní pravidla nepovažuji tzv. přirozené právo, které nemá oporu v daném 
pozitivním systému, pokud není obsaženo především v ústavním právu. I přes výše uvedené však 
nevnímám právo pouze jako soubor psaných pravidel. 

 
2.2      Právní pojem 

Právní pojem je jednotkou právního myšlení, která nese určitý význam. Pojem má svůj 
obsah, který jej definuje a rozsah, jenž označuje prvky, které pod něj patří. Zvětší-li se obsah, tedy 
dojde-li k zpřesnění pojmu, zmenší se rozsah. Pojem však nelze považovat za soubor určitých věcí, 
spíše je lepší pracovat s ním jako s třídou v logickém smyslu určenou vlastnostmi a pravidly.55 Dle 
mého názoru není totožný se svým znakem, stejně jako norma není totožná s jejím vyjádřením. 

Aby mohl být sdělen, je třeba vyjádřit jej jazykem, jehož hlavním rysem je neurčitost.56 
Pohybujeme se však v prostoru práva, které klade požadavky na své vyjádření. Jedním z nich je 
přesnost, tedy snížení rozsahu pojmu. Precizací dojde zároveň k rozšíření obsahu, který se stává 
mohutnějším a méně srozumitelným. Přesnost i srozumitelnost jsou nároky kladené na právo a 
působí proti sobě, ani jeden z nich není možné naplnit zcela, ale je třeba postupovat proporcionálně. 
Právo nikdy nebude zcela přesné, tudíž si jeho pojmy zachovají určitou míru vágnosti.57 

Právní pojem má dle obecně přijímané teorie tři oblasti; jádro, neurčitou oblast a oblast mimo 
rozsah pojmu. Do jádra se zahrnují takové předměty, které by pod pojem podřadil téměř každý 
příslušník jazykového společenství. U neurčité oblasti by se názory osob lišily a neexistoval by 
konsensus. V oblasti mimo rozsah pojmu stojí předměty, které by téměř žádný příslušník 
jazykového společenství pod pojem nepodřadil.58 I zde však vznikají obtíže, a to na přechodu mezi 
jednotlivými oblastmi pojmu. Jedná se o vágnost vyššího řádu.59 Vetší potíž vzniká se samotným 
určením hranice, kdy není známo, jak velká část jazykového společenství je nutná k vytvoření jádra 
či neurčité oblasti. Dle mého názoru se nejedná o skokové propady, ale spíše o plynulý přechod, 
což rozdělení na tři oblasti pojmy opomíjí. I přes tuto překážku budu v práci s tezí pracovat, protože 
je užitečná a přijímána.60 

U pojmu je možné rozlišit mezi významem a smyslem. Význam zahrnuje pole možných 
předmětů, zatímco smysl je ustanovován v konkrétní situaci. Dle mého názoru by se v právu měli ve 
většině případů krýt. Je nevhodné, aby jeden pojem byl užíván ve více smyslech, pokud se nejedná 
o na první pohled poznatelné situace, což opět souvisí s požadavky přesnosti a srozumitelnosti. 

Právní pojmy jsou stejně jako obecný jazyk vágní, s tím že v právu může mít tato situace 
vážnější následky než pouhé nedorozumění. Na druhou stranu může právo díky této vlastnosti 

                                                 
53 MELZER, Filip: Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C.H.  
Beck, 2011, s. 49. 
54 Srovnej MacCORMICK, Neil: Legal reasoning and legal theory. Oxford: Clarendon Press, 1978, s.  
154-160. 
55 ŠVÁRA, Ondřej: Metodologická hodnota nauky o třech oblastech pojmu. In: GERLOCH, Aleš;  
TRYZNA, Jan; WINTR, Jan (eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš  
Čeněk, 2012, s. 308. 
56 HLOUCH, Lukáš: Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš  
Čeněk, 2011, s. 54. 
57 Srovnej HOLLÄNDER, Pavel: Filosofie práva. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš  
Čeněk, 2006, s. 217. 
58 MELZER, Filip: Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C.H.  
Beck, 2011, s. 97. 
59 Srovnej SOBEK, Tomáš: Nemorální právo. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010, s. 312. 
60 Např. MELZER, 2011, op. cit., s. 91. 
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reagovat na situace nepředpokládané v době stanovení pravidla. Hart hovoří o otevřené struktuře 
práva a dává ji do souvislosti se soudcovskou diskrecí.61 Časový aspekt se projeví i ve vývoji 
jazyka. Pojmy mohou nabývat nových významů a měnit svůj obsah, na to by právo mělo jako 
dynamický systém reagovat. Buď zakonzervováním pojmu legální definicí či přizpůsobením se nové 
konstitutivní jazykové praxi. Zde je pak otázkou, kdo tvoří relevantní jazykové společenství, zda se 
jedná o právníky, či jen soudce, nebo zda by se nemělo jednat o celou společnost. 

 
2.3      Bezrozpornost 

Definovat bezrozpornost lze více způsoby, z nichž nejpřesnější je logický. Jak bylo však 
ukázáno výše, zákony výrokové logiky na pravidla používat není možné. Bezrozpornost proto 
vyložím jako situaci, kdy není přítomen rozpor. Samotné slovo rozpor či spor nepovažuji za vhodně 
zvolené, na to upozorňuje i Weinberger a preferuje termín neslučitelnosti, který budu dále 
používat.62 Za neslučitelné považuji takové normy, jež nelze splnit zároveň, aniž by byla jedna z 
nich porušena. 

Jinou povahu má rozpor mezi principy. Lze ho přirovnat k působení dvou různoběžných sil 
na jeden bod. Mohou působit přímo proti sobě, kdy důležitější, silnější převáží či volně různoběžně, 
kdy se ani jeden neuplatní zcela, avšak oba bodem pohybují. Situaci je lepší nazývat kolizí principů 
než sporem, protože nemá logický charakter. 

Rozpor může nastat i při výkladu pojmu. Jedná se o situace, kdy je pod pojem v jednom 
případě podřazen určitý význam, a v jiném případě pod stejný pojem rozdílný význam. Jasným 
příkladem jsou dva významy, které se vylučují, k čemuž téměř nedochází. Častější je nižší míra 
rozdílnosti, kdy by oba významy nebyly většinou jazykového společenství zařazeny pod stejný znak. 
Respektive je mezi nimi pociťován relevantní významový rozdíl vytvořený společenskou praxí, která 
významy v jazyku konstituuje, jak tvrdí pozdní Wittgenstein. 

 
2.4       Interpretace 

Interpretací se v práci rozumí zjištění, objasnění smyslu předloženého textu.63 Její funkcí je 
poznání a poskytnutí vysvětlení, aby bylo pravidlo možné aplikovat.64 Stejně jako logika poskytuje 
vzorce správného vyvozování bez ohledu na obsah, ani interpretace nemá substantivní dopad sama 
o sobě, ten může mít volba konkrétní metody. 

Každou interpretaci provádí živá myslící osoba, tudíž se v ní musí projevit subjektivní 
charakter, konkrétně v předstrukturách porozumění.65 Právní interpretace by se měla snažit být 
objektivní, nicméně není možné subjektivní prvek odstranit. Raději než na jeho vypuštění z výkladu 
je třeba zaměřit pozornost na jeho charakter a sílu vlivu. Není nutné, aby subjektivní interpretace 
vedla ke špatnému závěru. 

Interpretace právo pouze vykládá, nemá možnost jej měnit. Proto je třeba se při práci s 
právním pojmem pohybovat v jeho neurčité oblasti. V jádru či oblasti mimo pojem se jedná již o 
tvorbu práva, která není předmětem této práce. Interpretace není schopna řešit přímý konflikt mezi 
normami, může pouze dojít k závěru, že je rozpor zdánlivý, jelikož je pouhým poznáváním práva, 
které nemůže právo měnit.66 Za zdánlivý konflikt považuji takový, jež lze vyřešit interpretačně, 
například jedna norma stanoví „zákaz rvaček“ a druhá „praní je dovoleno“. Situace se může jevit 
konfliktní, pokud „rvaní“ a „praní“ vyložím jako synonyma, nicméně interpretací dojdu k závěru, že 
první norma má na mysli zákaz fyzického napadání a druhá dovolení očisty oblečení. Konflikt tu od 
počátku nebyl. 

Interpretace je především záležitostí právní vědy a aplikační praxe. Ve středoevropském 
prostoru nebývají její zásady či postupy pozitivně právně zakotveny. Za jediný návod je možné 
považovat legislativní pravidla vlády. Ústavní rovina či nový občanský zákoník mohou poskytovat 
vodítka k jednotlivým metodám, nicméně ani oni neurčují jejich pořadí a relevanci. Naopak v 
anglosaském právním prostředí se můžeme s takovými akty setkat (například britský Interpretation 

                                                 
61 HART, H: Pojem práva. V čes. jaz. vyd. 2. Překlad Petr Fantys. Praha: Prostor, 2010, s. 129 a  
násl. 
62 Srovnej WEINBERGER, Ota: Filozofie, právo, morálka. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s.  
34. 
63 GERLOCH, Aleš: Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 128. 
64 HLOUCH, 2011, op. cit., s. 41. 
65 HLOUCH, 2011, op. cit., s. 40. 
66 Srovnej KELSEN, 2000, op. cit., s. 235. 
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Act 1978 nebo australský Interpretation Act 1980). Uzákoněná pravidla a doktrinální nástroje však 
nejsou schopny odstranit nejistotu u hraničních případů, jelikož jsou samy vyjádřeny jazykem a 
podléhají interpretaci.67 

 
3.              ROZPOR V PRÁVU 

Rozpor v právu se může projevit v několika rovinách. Nejjasnějším případem jsou dvě  
odporující si normy. Rozpor může taktéž nastat při výkladu právního pojmu v situaci, kdy je v normě 
použit v různém významu či tyto významy vzájemně nekorespondují. Dále proti sobě mohou stát 
protichůdné právní principy a vytvářet dojem sporu. Všechny situace jsou adresovány v následující 
kapitole. 

 
3.1      Rozpor v normách 

V deontické logice existují obecně čtyři módy. Jsou jimi příkaz (O) , zákaz (F), dovolení (P) a 
indiference (I). Každý mód je nutné naplnit konkrétním významem, jelikož sám o sobě nemá 
vypovídací hodnotu. K tomu slouží modálně indiferentní substrát, který budeme označovat malým 
písmenem „p“.68 Ten nese informaci o chování, jež se hodnotí. Nepředvídá nicméně toto hodnocení, 
je pouhou nemodální informací. Složením módu a modálně indiferentního substrátu vzniká 
smysluplná právní norma.  

Jako první je třeba se ve vztahu k právu zabývat lhostejností. Jedná se o situaci, kdy je p 
dovoleno a zároveň je dovoleno non p.69 Indiferenci či lhostejnost nepovažuji za vhodně zvolené 
označení. Dle mého názoru vede k představě, že uvedené chování stojí mimo dosah práva, ačkoliv 
tomu tak není. Musím vzít v úvahu dynamiku práva v čase, kdy jednání je možné například zakázat. 
Univerzální třídou upravenou právem je lidské chování a její prvky upravuje bezezbytku příkazem, 
zákazem nebo dovolením. Primární nastavení systému jako dovolujícího vše nebo zakazujícího vše 
zde nehraje roli. V obou případech dopadá na veškeré chování a není potřebné pro mé závěry určit, 
který je obecný. Otázku, zda právo upravuje veškeré lidské chování, nepovažuji na rozdíl od 
Knappa za nekorektně položenou.70 Podle mne nevede její kladné zodpovězení k pesimistickému 
závěru o všeobsáhlosti práva. To totiž působí jen v třídě lidského chování a k ostatnímu nezaujímá 
postoj. Uvedené neoslabuje tezi o úplnosti práva, jelikož za relevantní univerzální třídu považuji 
lidské chování. Z pozitivního zakotvení lze tezi též dovodit. Konkrétně z ústavní úrovně71a potvrzuje 
ji i judikatura72. Indiferenci nebudu z výše uvedených důvodů v práci využívat. 

Přijmeme-li názor o úplnosti práva, pak by měly v systému práva existovat rozpory73 a z 
právní praxe víme, že k této situaci dochází.74 Je třeba k problému přistoupit exaktně a vyjádřit jej 
formálně. Protože norma nemá pravdivostní hodnotu, není možné uplatnit zákony výrokové logiky o 
rozpornosti. Postupovat budu tedy tak, že pokud lze splnit obě normy zároveň a žádná není 
porušena, jsou slučitelné. Pokud splněním jedné porušíme druhou, jsou neslučitelné. 

V právu máme tři módy, nicméně příkaz a zákaz jsou vzájemně zaměnitelné. Přikázáním p, 
zároveň zakazuji všechny ostatní relevantní varianty. Opačně zakázáním p, přikazuji non p. Tedy: 

Op ⇔ F¬p 

Fp ⇔ O¬p 

 Příkaz a dovolení jsou taktéž vzájemně definovatelné. Přikázání p je stejné jako 
nedovolení non p. Například příkaz „jeď po pravé straně“ je stejný jako nedovolení nejet po pravé 
straně. V této situaci by bylo možné pracovat pouze s jedním módem. Z praktických důvodů a s 
přihlédnutím k zákonodárcem užívané legislativní technice tuto vzájemnou definovatelnost nevyužiji. 
Budu pracovat s módy příkazu a dovolení. Využiji modálně indiferentní substrát p a jeho negaci ¬p. 

                                                 
67 Srovnej HART, 2010, op. cit., s. 131. 
68 Srovnej WEINBERGER, Ota a Otakar ZICH: Logika: učebnice pro právníky. Vyd. 2. Praha: Státní  
pedagogické nakladatelství, 1964, s. 43. 
69 WRIGHT, Georg Henrik von: Deontic Logic. In: Mind. 1951, roč. 60, č. 237, s. 3. 
70 Srovnej KNAPP, Viktor: Teorie práva. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 65. 
71 Ústava čl. 2 odst. 3 a odst. 4, stejné Listina základních práv a svobod čl. 2 odst. 2 a odst. 3. 
72 Například Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 30. 6. 2004, sp. zn. 5 As 25/2003. 
73 Bezespornost a úplnost se nedají zároveň dokázat ani v aritmetice dle Gödelových vět o  
neúplnosti. 
74 Například nový občanský zákoník nepožaduje obecně pro právní jednání písemnou formu, ale pro  
nájemní smlouvu na byt, která je též právním jednáním, ji požaduje. Že se jedná o rozpor je  
vysvětleno níže v textu. 
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Vytvořím všechny možné kombinace dvojic daných prvků. U každé z nich budu zkoumat 
slučitelnost. 

(1)    Op & Pp 
Přikázání p v sobě (dle většinového názoru) implicitně obsahuje dovolení p75. Kelsen naopak 

tvrdí, že příkaz a dovolení se vylučují. Jedná se o dvě rozdílné funkce a nemohou se navzájem 
obsahovat. Plní jiný účel a mají rozdílnou povahu.76 Dle mého názoru příkaz dovolení obsahuje, a to 
jednak protože přikázání a nedovolení se neslučují a jednak se jedná o intuitivní závěr. Teze plyne i 
z logického čtverce pro modality, kde je příkaz silným módem a dovolení slabým ve vztahu 
implikace. Ve zkoumaném případě se jedná o explicitní vyjádření dovolení v jiné normě. Z právně 
technického pohledu je zbytečné, nicméně může být praktické. Tato kombinace je slučitelná. 

(2)    Op & P¬p 
Zde je vhodné využít vzájemnou převoditelnost příkazu a zákazu. Příklad upravíme do tvaru 

F¬p & P¬p. Využitím dovolení ¬p poruším zákaz ¬p. Kombinace je neslučitelná. 
(3)    Op & O¬p 
Splněním příkazu p, poruším přikázání non p. Závěr lépe vyplyne z upraveného tvaru Op & 

Fp, modálně indiferentní substrát je přikázán a současně zakázán. Kombinace je neslučitelná. 
(4)    O¬p & Pp 
Využitím dovolení p, porušíme příkaz non p. Obě normy nelze splnit zároveň a proto je 

kombinace neslučitelná. 
(5)    O¬p & P¬p 
Přikázání non p v sobě zahrnuje dovolení non p. Jedná se o stejnou situaci jako (1). 

Kombinace je slučitelná. 
(6)    Pp & P¬p 
Dovolení p a zároveň dovolení non p se může zdá jako rozporné. Nicméně obě normy 

můžeme splnit, aniž bychom druhou porušili. Má-li dovoleno jezdit po pravé straně a zároveň 
nejezdit po pravé straně, mohu jet kdekoliv a normu neporuším. 

Z výše uvedeného plyne, že neslučitelné jsou kombinace (2), (3) a (4). 
 

3.2      Metanormy 

Právo, jakožto systém upravující chování, by měl dávat svým subjektům jasná pravidla. Jak 
však bylo ukázáno výše, existují v něm rozpory, které vyvolávají nejistotu o tom, jak se zachovat. 
Tento konflikt je třeba řešit, a to uvnitř systému práva. Právo je tvořeno pravidly, proto musí i 
nástroje řešení mít jejich povahu. 

Stojí-li v konfliktu dvě platné normy jednoho systému, je třeba hledat pravidlo tento konflikt 
řešící. Jedná se tedy o třetí, mimo konflikt stojící normu o normách.77 Tato norma může mít různou 
povahu, jednak může derogovat jednu z konfliktních norem, jednak může dávat příkaz k jisté 
interpretaci a též může dávat na výběr aplikujícímu orgánu. 

V pozitivním právu se setkáváme s derogujícími normami formulovanými krátkými latinskými 
větami, budu je označovat jako „lex-normy“. Jedná se o normy, jelikož se mohou uplatnit pouze plně 
či vůbec. Není třeba v práci předkládat jejich seznam, ale zaměřím se na jejich povahu. Jako příklad 
můžeme vzít lex posterior derogat legi priori, řešící konflikt norem na základě času jejich vydání. 
Jedná se o obecně uznávané řešení, které je známé i lidem bez právního vzdělání. Není dokonce 
ani považováno za konflikt, ale za pouhou změnu úpravy. Dle mého názoru se však jedná o jasný 
konflikt a apriori nemůžeme považovat starší normu za zrušenou. Nová norma nederoguje starší, 
jak by se mohlo z lex posterior zdát, ona sama tuto vlastnost nemá. V systému existuje třetí 
derogující norma, jež konflikt řeší. Tato není s předcházející v rozporu, nestanoví žádné chování, 
ale „ne-mětí“ starší normy. Derogace není konfliktní situací.78 Pro uvedené řešení je nutné, aby lex 
posterior byl součástí pozitivního práva, nemusí se však jednat o zakotvení na úrovni zákona. V 
českém právním řádu tato norma platí, jelikož je obecně uznávána a aplikována, dovodit lze i z 
ústavní roviny demokratického právního státu a využívají ji i soudy.79 Pokud pozdější zákonodárce 

                                                 
75 Srovnej GERLOCH, A: Teorie práva. 6. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, str. 32.; a WRIGHT, 1951,  
op. cit., s. 14. 
76 KELSEN, 2000, op. cit., s. 112. 
77 KELSEN, 2000, op. cit., s. 138. 
78 KELSEN, 2000, op. cit., s. 119. 

79 Např. Rozhodnutí NSS ze dne 18. prosince 2014, 7 As 45/2014-28, kde se sice mluví o 
principech, nicméně jak uvedeno v práci, lex posterior považuji za pravidlo. 
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stanoví pozdější normou odlišné chování, je třeba tuto jeho vůli ctít, i přesto pokud neprovede 
výslovnou derogaci předcházející úpravy. Pravidlo lex posterior je dle mého názoru implicitně 
obsaženo v demokratickém právním státu, který je zakotven v ústavním pořádku. Ten skrze volby 
umožňuje tvorbu nové normativní vůle, netrvá tedy na zavedených pravidlech. 

Nepovažuji popsanou situaci, na rozdíl od Gerlocha, za využití interpretačních derogačních 
pravidel jako součást systematického výkladu.80 Lex posterior neříká nic o tom jak mám jednu nebo 
druhou normu vyložit. Jednoznačně stanoví, že starší ztrácí platnost. Jedná se o derogační normu, 
jež sama podléhá interpretaci. Neprobíhá zde výklad práva zaměřený na kolidující normy, ale k 
aplikaci třetí normy, což je důsledek toho, že lex posterior je součástí platného právního řádu. 

 Pokud na situaci nedopadá žádná z derogujících norem, je třeba situaci řešit interpretací.81 
Důvodem je praktická potřeba bezrozpornosti právních pravidel, která je též považována Ústavním 
soudem za jeden ze znaků právního státu.82 Dle mého názoru zde existuje platná norma stanovící 
příkaz k bezrozporné interpretaci. Má stejnou povahu jako předchozí „lex-normy“, i stejný základ. 
Nicméně se liší tím, že nemá derogační právotvornou schopnost. Její prostor je vymezen jazykem s 
nímž musí být slučitelná, tudíž má omezenou schopnost řešit konflikt.83 Lépe by snad bylo normu 
formulovat negativně jako zákaz interpretace, která vytváří rozpornou situaci. 
 Nabízí se i další řešení konfliktu norem. V českém prostředí je možné uvést výlučnou 
pravomoc Ústavního soudu rušit protiústavní předpisy nižší právní síly. Z našeho pohledu se jedná 
o konflikt ústavní normy a zákonné či podzákonné normy. V Ústavě je obsaženo pravidlo, jež lze 
formulovat jako příkaz Ústavnímu soudu rušit protiústavní právní předpisy a udržovat tím 
bezrozpornost právního řádu. 
 Veškeré konflikty uvnitř systému práva nemusí být řešeny.84 Může se vyskytnout situace, na 
kterou nedopadá žádná „lex-norma“, ani nelze interpretovat bezrozporně a pravidlo není v rozporu s 
Ústavou.85 V takovém případě by se snad otvírala možnost soudcovskému dotváření práva, 
nicméně nutně konzistentního s principy a hodnotami daného systému. Zároveň je třeba vnímat, že 
by soud judikoval proti jedné z jasně zákonodárcem stanovených norem. Další možností je, že na 
konflikt dopadnou dvě metanormy, v takovém případě musí existovat metanorma druhého řádu, 
která jejich konflikt vyřeší. Teoreticky by na konci řetězce měla existovat metanorma n-tého řádu, 
která je jedna a poslední. 
 
3.3      Neslučitelnost a neplatnost 

V ideálním právním řádu nejsou platné žádně rozporné normy, nicméně z praxe víme, že ke 
konfliktu dochází. Weinberger tvrdí, že platnost jedné normy v rozporu vylučuje logicky platnost 
druhé.86 S tímto názorem se neztotožňuji, ačkoliv je často přijímán. U Weinbergera k tomu vede 
silný důraz na bezrozpornost práva jako základní logický požadavek. Ovšem v rozporu mohou být 
pouze platné normy. Pokud jedna norma neplatí, není součástí daného systému a z jeho pohledu 
neexistuje. Neexistující nemůže ovlivnit existující. 

Další zmatení pramení z „lex-norem“. Jak uvedeno výše, stojím za tezí, že derogaci provádí 
mimo konflikt stojící třetí norma. Proto pozdější sama o sobě předchozí neruší, ani implicitně 
neobsahuje derogující normu. Problematické se jeví časové hledisko, kdy se derogující norma 
aktivuje v okamžiku účinnosti pozdější normy. Jedná se tedy o jeden okamžik a z vnějšího pohledu 
se může zdát, že derogaci provádí přímo pozdější norma a žádný konflikt nevzniká. To ovšem není 
pravda, jak osvětleno výše. Situaci je třeba rozložit na dvě samostatné události. Jednou je vstup 
pozdější normy v účinnost. Druhou samostatnou působení derogační normy. Souslednost děje je 
víceméně náhodná, stejně tak by mohla derogující norma stanovit, že starší norma ztrácí platnost 

                                                 
80 GERLOCH, 2013, op. cit., s 137. 
81 WINTR, Jan: Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 70. 
82 Nález Ústavního soude ze dne 12. 2. 2002, sp. zn. 21/01. 
83 MacCORMICK, 1978, op. cit., s. 206. […] sense in which they wish the court to read the word is a  
sense which can consistently with english usage be asribed to them, even if not the most obvious. A  
podobný závěr MELZER, 2011, op. Cit., s. 79. 
84 Srovnej KELSEN, op. cit., s. 224. 
85 Otázkou zde je, zda samotný rozpor není protiústavní, jelikož ústavní pořádek zakotvuje právní 
stát v němž není možné po jednotlivci chtít p a zároveň non p. Uvedená situace by byla těžko  
řešitelná, pokud by obě pravidla byla samostatně slučitelná s ústavním pořádkem. ÚS dle mého  
nemá pravomoc zrušit obě, či vybrat jen jedno, zasáhl by tím nepřiměřeně do zákonodárné moci. 
86 WEINBERGER, Ota: Základy právní logiky. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 144. 
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až po určité době a princip by byl stejný. 
Z uvedeného plyne, že žádná v konfliktu stojících norem neruší platnost druhé.87 Nedochází 

ani k tacitivní derogaci. Mezi neslučitelností a neplatností není žádný nutný vztah. Rozpor může být 
pouze podmínkou aplikace derogující, interpretující či jinak konflikt řešící normy. 

 
3.4      Rozpor v principech 

Rozpor v principech je lépe nazývat kolizí či napětím mezi nimi88. Napětí zřejmě nejlépe 
odpovídá jejich působení v právu, které si lze představit jako působení různých sil na jeden bod. 
Samotné principy nejsou ve sporu, nicméně každý směřuje k jinému cíli. Jelikož mají rozměr 
důležitosti, uplatní se v různé míře. Ke zjištění, který princip se jak uplatní uplatní, se používá test 
proporcionality. Tato materie je spíše oblastí ústavního práva, proto ji nebudu šířeji rozebírat, jen se 
pozastavím nad některými aspekty proporcionality v užším slova smyslu. 

Poměřování lze chápat jako příkaz k optimalizaci.89 Je nutné najít rovnovážný stav mezi 
působícími principy. Jak normy, tak i principy mohou mít různou právní sílu. Pokud stojí v kolizi 
principy různé síly, není nutné provádět poměřování v užším slova smyslu, ale silnější princip se 
aplikuje přednostně.90 Zjednodušeně se bude jednat o principy ústavní a podústavní. Jejich právní 
sílu je třeba odlišit od důležitosti, kterou můžeme posuzovat na stejné úrovni. Zde dochází k 
pravému poměřování principů, za kterými v pozadí stojí odpovídající hodnoty. Dle mého názoru 
nedochází ve skutečnosti k poměřování principů, ale hodnot, které zastupují. Situace se jeví 
problematickou, jelikož neexistuje objektivní pořadí hodnot dle důležitosti, a tím pádem umožňuje 
širokou úvahu rozhodujícímu orgánu. V tomto test proporcionality ztroskotává, pokud se snaží 
vytvořit dojem objektivního testu. 

Podstatné pro tuto práci je, že se uplatní působící principy současně, použití jednoho 
nevylučuje, ani zajisté nečiní druhý neplatným, což je stejné jako u norem. Nicméně pro principy  se 
využijí jiné způsoby řešení kolize, které plynou z odlišné povahy těchto pravidel. Jediné obdobné 
pravidlo je lex superior, kdy ústavní princip má přednost před principem jednoduchého práva. 
Konflikt mezi principy je druhově jiný než konflikt norem. 

 
3.5      Rozpor principu s normou 

Do rozporu se mohou na první pohled dostat i normy s principy a to tím, že norma stanoví 
chování, jež se příčí principu. Musíme si ovšem uvědomit, že za touto normou bude nejspíše stát 
jiný princip a konflikt se posouvá do dimenze pouze principů. Nastat může i situace, kdy se zdá, že 
za normou žádný pozitivně právně daný princip nestojí. Pokud pracujeme s pozitivními principy, 
které vyvěrají z daných norem, je situace nemožná. Stanovením normy byla do práva zavedena 
hodnota, jež za ní stojí, a lze vyjádřit principem. 

Konflikt pak opět proběhne na úrovni principů, s tím, že nově zavedený princip bude velmi 
pravděpodobně slabší a v poměřování neobstojí. V důsledku tedy norma nemůže v pravém konfliktu 
s principem být. I Ústavní soud, když ruší normu jako protiústavní, musí najít její rozpor s ústavní 
normou nebo vyřešit konflikt za oběma stojícími principy, jinou možnost nemá. Není možné rušit 
normy pro zdánlivý rozpor s principy. 

 
3.6      Rozpor v pojmech 

V právu se může objevit rozpor v pojmech, a to buď uvnitř jednoho pojmu nebo mezi více 
pojmy. Uvedený problém je třeba řešit na poli interpretace. Právo by mělo dávat jasná pravidla, a 
proto by se měly používat co nejurčitější normy jako projev principu právní jistoty.91 Jak uvedeno v 
kapitole 2.2, není možné dosáhnout úplné přesnosti a určitosti, ani to není žádoucí. 

Prvně obrátím pozornost na povahu konfliktu mezi pojmy. Může se zdát, že se jedná o 
nesmyslnou situaci, protože pojem nic nepřikazuje a proto nemůže být s ničím v rozporu, což je 
pravda, nicméně konflikt má jiný pramen. Jde o to, že v právu by měla být každá skutečnost 
pojmenována jedním pojmem.92 Pokud je použito pro jednu skutečnost více pojmů, zakládá se 

                                                 
87 Srovnej KELSEN, 2000, op. cit., s. 223. 
88 MELZER, 2011, op. cit., s 53. 
89 WINTR, 2013, op. cit., s. 75. 
90 Srovnej MELZER, 2011, op. cit., s. 63. 
91 ALEXY, Robert: Právní jistota a správnost. In: GERLOCH, Aleš; TRYZNA, Jan; WINTR, Jan  
(eds.). Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 123. 
92 Jak judikoval i NSS v rozsudku ze dne  30. 6. 2004, sp. zn. 5 As 25/2003, [...t]omuto postupu by  
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zjevná nejistota, jelikož interpret s tímto spojuje rozlišovací následky. Nejedná se o konflikt v pravém 
slova smyslu, ani vhodně zvolený pojem, ale situace je konfliktní. Využití bezrozpornosti nevede k 
jasnému závěru, naopak jej oslabuje, ačkoliv může být správný. Jsou-li dostatečné důvody 
domnívat se, že pro stejnou skutečnost byly zákonodárcem použity dva pojmy, musí bezrozpornost 
ustoupit. Racionální tvůrce norem by měl bezrozporně postupovat, nicméně jedná se o předpoklad, 
ne dogma, a může být dostatečným odůvodněním odsunut. 

Složitější je případ použití jednoho pojmu pro různé skutečnosti, kdy mluvíme o relativitě 
pojmu.93 Typickým příkladem může být „úřad“ či „ministerstvo“, velké množství veřejnoprávních 
předpisů zavádí legislativní zkratku pro konkrétní složku státu, kterou dále používá. Pojem není z 
toho důvodu používán v celém právním řádu stejně, označuje jiné skutečnosti. Sešly-li by se dvě 
osoby znalé jen jedné zkratky, neshodly by se na obsahu pojmu. Nicméně situace nepůsobí 
problém, jelikož je legislativně upravena přímo daným předpisem. Obecně jsou relevantní legální 
definice v rámci předpisu, v němž se nacházejí. Mohou působit i mimo něj, v případě, že pojem není 
na jiném místě definován. Z principu bezrozpornosti plyne, že pojem je nutné vykládat v celém 
právním řádu jednotně, nejsou-li závažné důvody proti. 

V trestním zákoníku nalezneme pojem zbraň v ustanovení § 175 odst. 2 písm. c) u trestného 
činu vydírání se zbraní a v ustanovení § 279 odst. 2 a odst. 3 u trestného činu nedovoleného 
ozbrojování. Jelikož se jedná o jeden předpis, mělo by být užití konzistentní, avšak není tomu tak. 
„Zbraň“ v § 175 má větší rozsah, kdy zahrnuje jakýkoliv předmět, který se tak dá využít, což lze 
dovodit ze smyslu normy. Naproti tomu u § 279 se jedná o zbraň v užším slova smyslu. Zde se 
nachází rozpor v pojmu, který je třeba řešit interpretačními metodami. Závažným důvodem pro 
nevykládání pojmu stejně je úmysl zákonodárce a účel normy, který je z ustanovení snadno 
poznatelný. Nejedná se o vhodnou situaci, ale je třeba si uvědomit možné jazykové alternativy, 
které v tomto případě v podstatě nejsou k dispozici. Obecně můžeme tedy říci, že bezrozpornost je 
omezena přesností jazyka. 

Objeví-li se pochybnosti o výkladu pojmu používaného v různých předpisech, nevystačíme s 
jazykovým výkladem. Je nutné se obrátit k jiným výkladovým metodám, které ovšem mohou nabízet 
neslučitelné výsledky.94 Poté se obrátíme k principům a hodnotám právního řádu. Jelikož považuji 
bezrozpornost za důležitou hodnotu práva, z důvodů, jež jsou uvedeny níže, se přikláním i zde k 
jednotné interpretaci pojmu. Už jen proto, že jazykový výklad je první výkladovou metodou a 
předpokladem všech ostatních a za jeho součást považuji konzistentnost pojmu jako projev 
jazykové jistoty.95 

Nejnebezpečnější je situace použití stejného znaku pro různé pojmy, tedy homonymie. 
Situace by se v právu neměla objevit, protože protiřečí právní jistotě a její odhalení není snadné.96 
Při výkladu se bude třeba opřít o zjevný úmysl zákonodárce a účel normy. Nicméně se zde nejedná 
o pravý rozpor v pojmu, jsou zde pojmy dva. 

Ideálním by zřejmě byl právní řád, jež používá pojem vždy stejně a pro jednu skutečnost. 
Stav nazývá Hart „rájem pojmů právního teoretika“97, zároveň však upozorňuje na problémy, které 
se sebou nese. Trváním na použití pojmu vždy stejně zužuji jeho možný rozsah, z důvodu, že 
nejsem v okamžiku stanovení schopen odhadnout všechny budoucí situace. V takovém systému by 
bylo velmi jednoduché rozhodnout a určit pravidla, ovšem za cenu jeho racionality. Pokud bych 
netrval na úplném „ráji pojmů“, jsem schopen reagovat na nové skutečnosti beze změny pravidel. 
Strnulost pojmů neodpovídá dynamice jazyka, který podléhá vývoji. Právo má stabilizační funkci, ale 
i ono je vyjádřeno řečí, jež je konstituována společenskou praxí. I když přistoupíme na tezi, že 
relevantním společenstvím jsou pouze právníci, ke změně dojde, ačkoliv pomaleji. Proto rozpory v 

                                                                                                                                       
nebylo možno upřít oprávněnost, pokud by se dokázal vypořádat s velmi silným argumentem, který  
vyplývá ze základní interpretační metody, a to gramatické a v ní zahrnuté pravidlo konzistentnosti  
pojmů. Jde o to, že pro určitou skutečnost je používán vždy jen jeden pojem a pokud je použito  
jiného pojmu, znamená to výskyt jiné skutečnosti. 
93 MELZER, 2011, op. cit., s. 93. 
94 Jak říká MacCORMICK, 1978, op. cit., s. 207, [t]he trouble, as has often been poited out about  
such „rules“ and „canons“ is that they tend to hunt in pairs. 
95 HLOUCH, 2011, op. cit., s. 68. 
96 Slovy Usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 7. 1996, sp. zn. III.ÚS 124/96, [j]ednotnost právního  
řádu je v rovině právního jazyka kromě jiného spjata s konstantností významů, přisuzovaných  
jazykovým výrazům, tj. s vyloučením polysémie a homonymie. 
97 HART, 2010, op. cit., s. 134. 
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pojmu budou vždy existovat a budou vznikat nové. Na druhou stranu je třeba snažit se o jejich 
minimalizaci. 

 
3.7      Nezávislost odvětví 

Na problematiku bezrozpornosti se podívám i systémově. Východiskem je, že právní řád je 
jeden uzavřený systém norem, nicméně obsahuje různě soudržné subsystémy. Základní dělení 
spočívá v dichotomii práva soukromého a veřejného. Ačkoliv neexistuje přesné rozhraničení, dělení 
se v praxi i teorii využívá. Každá z částí má jiná východiska, principy a metody právní regulace, což 
se projeví při aplikaci či interpretaci normy z daného subsystému. Právo lze dělit na další úrovně 
subsystému, především dle předmětu regulace, ale pro potřeby práce budu pracovat jen se základní 
dvojicí. 

Nový občanský zákoník ve svém § 1 stanoví, že uplatňování soukromého práva je nezávislé 
na uplatňování práva veřejného98. Věta zdánlivě odděluje soukromé právo od veřejného, otázkou 

zůstává, co se myslí „uplatňováním“. Pokud jde o vymáhání svých práv může být situace jasná. 
Příkladem je veřejnoprávní trestní stíhání a soukromoprávní náhrada škody, z tohoto pohledu se 
ustanovení zdá být nadbytečným. Ovšem mohou nastat i složitější případy prolínání norem 
veřejného a soukromého práva, kdy není možné jedno bez druhého uplatnit. Uplatňování práva v 
sobě zahrnuje interpretaci, protože musí být pochopen smysl normy předtím, než je aplikována. 
Předmětem dalších úvah bude, zda je interpretace v soukromém právu nezávislá na právu 
veřejném. 

Subsystém práva má větší soudržnost než právní řád jako celek, což je dáno předmětem 
úpravy a jejími východisky. Část právního řádu upravuje menší množství předpisů, proto je logicky 
pro zákonodárce snazší dbát na jeho jednotu, kterou lze vyjádřit subsystémovou zásadou.99 Již 
jsem se zabýval legálními definicemi, které platí primárně v jednom předpisu, nicméně mohou mít i 
oblastní přesah. Přestože lze subsystém vnímat jako relativně samostatnou část, vždy je součástí 
celku. Nepovažuji větu § 1 NOZ za šťastně zvolenou, protože může vyvolávat pocit samostatnosti 
soukromého práva, což by v důsledku mohlo vést až k destrukci celého systému práva. Právní 
odvětví má uvnitř silnější vazby než vně, ale není možné jej vytrhávat. Ústavní soud, vycházejíc z 
principů racionality a bezrozpornosti, též stojí na stanovisku propojení rozdílných předpisů či 
dokonce odvětví.100 Z uvedených důvodů nepovažuji interpretaci v soukromém právu za nezávislou 
na veřejném. 

 
4.             BEZROZPORNOST JAKO HODNOTA 

Právní řád by měl dávat jako celek smysl.101 Aby se takovým jevil, je třeba 
minimalizovat vnitřní rozpory či vytvořit nástroje jejich řešení. Požadavek bezrozpornosti je 
považován Fullerem za jeden z principů zakládajících vnitřní morálku práva.102 Weinberger dovádí 

                                                 
98 § 1 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
99 WINTR, 2013, op. cit., s. 99. 
100 Nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2012, sp. zn. IV.ÚS 444/11, kde se říká: Právní řád tvoří  
jednotný celek; má povahu systému, který je dále diferencován v subsystémy různých úrovní (právo 
soukromé a veřejné; právní odvětví; právní instituty), jež v sobě slučují prvky podle různých kritérií. 
Ze systémové povahy právního řádu vyplývá, že jeho jednotlivé součásti (subsystémy i prvky) 
vstupují do určitých funkčních vazeb. Z toho se podává přirozený požadavek, aby interpret určitého 
ustanovení právního předpisu neomezoval svůj rozhled toliko na jedno či několik ustanovení, ale 
aby jej chápal jako část celku (systému), která s ohledem na principy jednotnosti a bezrozpornosti 
právního řádu vytváří s jeho ostatními částmi logický, resp. logicky souladný významový celek. 
Součástí systémového chápání právního řádu je i respektování toho, že různé právní předpisy 
upravují instituty, které jsou společné celému právnímu řádu, či alespoň několika jeho odvětvím, a j 
ež byly doktrínou důkladně teoreticky propracovány; v takovém případě je nezbytné vycházet při 
jejich používání z doktrinárních závěrů a z rysů, které jsou jim společné (srov. rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu č. 792/2006 Sb. rozh. NSS). Právní řád, založený na principech 
jednoty, racionality a vnitřní obsahové bezrozpornosti, s sebou nutně přináší imperativ stejného 
náhledu na srovnatelné právní instituty, byť upravené v rozdílných právních předpisech či dokonce 
odvětvích. 
101 MacCORMICK, 1978, op. cit., s. 152. 
102  WINTR, 2013, op. cit., s. 71. 
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požadavek až k té míře, že logicky vylučuje platnost dvou neslučitelných norem.103 Judikatura též 
považuje bezrozpornost za velmi důležitou.104 Obecně se mluví o principu bezrozpornosti. Dle mého 
názoru se primárně jedná o hodnotu a princip je jejím důsledkem. 

Bezrozpornost není žádnému řádu bez dalšího vlastní, je to požadavek, který se na něj 
klade. Důvodem je racionalita takového řádu, rozporný systém nedává dobrý smysl, to však 
neovlivňuje jeho existenci. U právního řádu je situace částečně odlišná, ale ani zde si nemyslím, že 
by mu byla bezrozpornost vlastní, nicméně má směrem k němu jinou povahu. Je to dáno specifikou 
práva jako systému normujícího lidské chování.  

Právní řád má ambici a smysl, pokud dokáže ovlivňovat chování jemu podřízených subjektů. 
Obsahuje-li množství rozporů, tuto svou schopnost ztrácí, neboť ani snažící se jednotlivec se 
nevyvaruje porušení nějaké normy. V důsledku vede situace k masivnímu porušování norem a k 
zániku sociální platnosti celého systému. Formálně bude dále účinným, nicméně již nebude 
ovlivňovat výběr variant chování subjektů, ztratí relevanci a bude nahrazen jiným mechanismem. 

Ruku v ruce s masivním porušováním jde neuznávání právního řádu. Ten jako myšlenkový 
konstrukt bez hmotného základu na obecném uznávání stojí. Pomineme-li tezi o grundnormě, 
všechny teorie práva stojí na společenském faktu uznání či uznatelném odůvodnění práva. Není-li 
právu uznáváno, neplní své základní funkce a nemá smysl. 

Výše uvedené je dotaženo k extrémnímu závěru, nicméně dokresluje důležitost koherence 
jako hodnoty samotné. Každý racionální řád ji musí dodržovat, proto je na ni kladen teorií i praxí 
takový důraz. 

Právní stát nemůže po jednotlivci zároveň chtít p a non p, z čehož dovozuji obsaženost 
hodnoty bezrozpornosti v pozitivním právním řádu. Mnohem častěji je vyjadřována principem 
bezrozpornosti, který je zkratkovitý a má několik rovin. Jednak obsahuje pravidlo určené 
zákonodárci tvoř právo tak, aby v něm nebyly rozpory. Dále obsahuje pravidlo určené aplikujícím 
orgánům interpretuj právo tak, aby v něm nebyly rozpory.105 Za každým principem stojí určitá 

hodnota a jelikož zde se jedná spíše o komplex vyvěrajících principů, myslím si, že je vhodnější 
hovořit o bezrozpornosti jako hodnotě. 

 
 

5.             ZÁVĚR 

V práci byly kvalifikovány tři druhy rozporů v právu, a to mezi normami, mezi principy a v 
pojmech. Podařilo se mi vyloučit existenci rozporu mezi právní normou a principem. Snažil jsem se 
poukázat na fakt, že v právu neexistuje jen jeden způsob řešení rozporu, každý z konfliktů má své 
vlastní metody. Byly identifikovány důvody vzniku konfliktu a to v úrovni jazyka a způsobené tvorbou 
pravidel. V práci dokazuji, že konflikty lze řešit uvnitř práva a v předchozích kapitolách jsou uvedeny 
jednotlivé nástroje. Bezrozpornost je hodnotou celého systému práva, nelze tudíž vydělovat jeho 
jednotlivé odvětví. 
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O (NE)MOŽNOSTI ČLENSTVÍ CIZINCŮ V POLITICKÝCH 
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Abstract: The author of this paper is convinced in contrast to generally established voices that 

foreigners can be de lege lata members of political parties in the Czech Republic. The  Declaration 
of Fundamental Rights and Freedoms guarantees the rigth to be a member of a political party only 
to citizens. However, it cannot be concluded that foreigners cannot be members of political parties, 
because, according to judicature, political party is mostly private law legal body and thus the 
principle of legal licence must be applied. Also the membership of foreigners in political parties has 
no public-law effects. If law-makers would like to make the membership of foreigners in political 
parties impossible, the legal prescription would have to include an explicit ban, such as e.g.  legal 
prescriptions applied during the age of the „First Republic“. The general established voice saying 
that foreigners cannot be members of political parties is also inconsistent with historical 
interpretation and with the principle of „acquis communnautaire“. 
 
Abstrakt: Předkládaná práce ukazuje netradiční pohled na ústavněprávní aspekty členství cizinců       

v politických stranách v České republice, které je podle autora právně konformní. Listina základních 
práv a svobod sice garantuje právo být členem politické strany pouze občanům, z toho však nelze 
podle autora vyvodit, že cizincům musí být členství v politických stranách upřeno. Jak vyplývá                   
z analyzované judikatury, tak politická strana je soukromoprávní právnická osoba, na kterou je tudíž 
nutno aplikovat zásadu legální licence. Samotné členství cizinců navíc nemá žádné veřejnoprávní 
účinky. Pokud by chtěl zákonodárce cizincům zamezit ve členství v politických stranách, vložil by do 
právního řádu výslovný zákaz, jako tomu bylo např. v období tzv. první republiky. Pokud bychom 
trvali na tom, že cizinci členy politických stran být skutečně nesmějí, pak by toto tvrzení bylo                    
v rozporu s historickou interpretací a navíc i v rozporu s unijním právním řádem. 
 
Keywords: Freedom of Association, Forigners in Political Parties, Private Law v. Public Law Legal 

Entity,  Euro-conforming Interpretation, European Convention on Human Rights. 
 
Klíčové slova: svoboda sdružovací, cizinci v politických stranách, soukromoprávní vs. 

veřejnoprávní právnická osoba, eurokonformní výklad, Evropská úmluva o ochraně lidských práv. 
 
 
1               ÚVOD A METODIKA 

Právní věda a politologie jsou společenskými vědami, které jsou zcela nepochybně ve 
vzájemném průniku. Dovolím si hned v úvodu říci, že ten, kdo ignoruje právo, nebude moci využít 
potenciálu politiky a ten, kdo bude přehlížet politiku, nebude schopen vystopovat smysl a účel 
práva. Je mi s podivem, že ústavně-právní aspekty sdružování v politických stranách patří v oblasti 
ústavního práva i politické vědy i více než 25 let od sametové revoluce k tématům relativně málo 
diskutovaným. Jak je však patrno z několik novinových článků Františka Weyra, nejinak tomu však 
bylo i v období první republiky.106 Tím spíše to pak platí o politické participaci cizinců v našich 
politických stranách.  

O to větším překvapením bylo, když se na základě několika vyjádření Veřejné ochránkyně 
práv otevřela diskuze o na první pohled podstatných změnách zákona o volbách do zastupitelstev 
obcí a rovněž zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále jen zákon                 
o politických stranách) ve vztahu k cizincům. Cílem novely zákona o volbách do zastupitelstev obcí, 
které se nebudu v této práci podrobněji věnovat, má být zrušení podmínky trvalého pobytu v ČR (ve 

                                                 
106 Srov. WEYR, František. Dělba práce v politice. Lidové noviny, 18. července 1922, roč. 30., č. 
354 titulní strana., obdobně WEYR, František. Politické strany a jejich orgány. Lidové noviny, 6. 
srpna 1922, roč. 30, č. 390, titulní strana. 
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smyslu zákona o evidenci obyvatel) při výkonu aktivního volebního práva pro občany EU, která je 
údajně v rozporu s právem EU, avšak je vyžadována naším volebním zákonem. Za pravdu Veřejné 
ochránkyní práv dal nakonec Krajský soud v Brně usnesením z 19. 9. 2014.107 V tiskovém 
prohlášení Veřejné ochránkyně práv se však rovněž uvádí, že „ani občané EU, kteří v ČR získají 
povolení k trvalému pobytu, se nemohou stát členy politické strany…“108 To je také hlavním 

důvodem, proč by mělo podle Veřejné ochránkyně práv v budoucnu dojít rovněž k novele zákona o 
politických stranách. Cílem této práce je provést verifikaci či naopak falsifikaci hypotézy, podle níž 
cizinci nemohou být členy poltických stran v České republice. V případě, že bychom dospěli k její 
falsifikaci, mělo by to za následek představení naprosto odlišného (resp. značně „menšinového“) 
výkladu Listiny základních práv a svobod (LZPS) a zákona o politických stranách, který by cizincům 
členství v politických stranách umožňoval. Předkládaná práce je především prací analytickou, v níž 
se snažím analyzovat (a pochopitelně i syntetizovat)109 relevantní fakta a vytvořit tak nový pohled na 
danou problematiku, přičemž se nebráním ani polemice s jinými autory. 

Z hlediska právně výkladových metod je práce založena především na výkladu jazykovém a 
systematickém, druhotně pak i teleologickém, historickém a rovněž komparativním, který je v oblasti 
zkoumání problematiky lidských práv mnohými pokládán za nejvhodnější.110 Použité právně 
výkladové metody se do jisté míry odvíjejí od obsahu jednotlivých kapitol předkládané práce. 
V druhé kapitole, v níž zprostředkovávám názory na (ne)možnost členství cizinců v ČR v soudobé 
právní literatuře a v níž se pokouším o vlastní interpretaci předmětného ustanovení LZPS a zákona 
o politických stranách je uplatněn především výklad jazykový a systematický. Ve třetí kapitole, kde 
převažuje výklad historický, pak poukáži na úpravu členství v politických stranách, především 
v prvorepublikových právních předpisech. Cílem této kapitoly bude srovnat současnou právní 
úpravu s tou prvorepublikovou, poukázat na případné rozdíly a pokusit se uvést důvody, které 
zákonodárce k případné změně právní úpravy vedly. V poslední části práce je pak uplatněn 
komparativní výklad, jehož prostřednictvím poukáži na některé zahraniční právní úpravy v oblasti 
členství cizinců v politických stranách. Jako zkoumané země byly vybrány Německo, Rakousko                  
a Řecko. V práci se zabývám rovněž právní úpravou členství cizinců v politických stranách 
v evropském právu, konkrétně pak v Listině základních práv EU se zohledněním limitace jejího 
použití v článku 51 a rovněž v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv.  

Při zpracování práce jsem vycházel zejména z komentářů k Listině základních práv                    
a svobod (Wolters Kluwer) a komentáře k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv (C. H. Beck). 
Jelikož se v práci věnuji i právní povaze politických stran, resp. tomu, zda se jedná o právnické 
osoby soukromoprávní či veřejnoprávní (což má na výklad ustanovení zákona o politických stranách 
značný vliv), přičemž tomuto členění se věnuje převážně civilistika a nikoliv konstitucionalistika, 
používám rovněž komentáře k obecné části občanského zákoníku. Při psaní práce byla použita 
řada právních předpisů, judikatury a dalších (i prvorepublikových) publikací, z těch čerstvě vydaných 
lze vyzdvihnout především monografii Pavla Molka s názvem „Politická práva“. Jelikož v práci 
zkoumám i právní úpravu sdružování v politických stranách v Německu a Rakousku, vycházím 
samozřejmě i z právních předpisů těchto zemí a stanov jednotlivých politických stran. Z rešerše 
literatury vyplynulo, že právní literatury z oblasti lidských práv je k dispozici dostatek, otázka 
sdružování cizinců v politických stranách však bývá velmi přehlížena a obvykle je autory shrnuta 
nanejvýš do krátkého odstavce. Komentář k zákonu o politických stranách pak chybí úplně, stejně 
jako česky psaný komentář k Listině základních práv EU. Přínos práce tedy shledávám nejen ve 

                                                 
107 Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 9. 2014, 64A 6/2014 – 20  
108 VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV. Občané EU žijící v ČR mají právo účastnit se politického života. 
[online]  publikováno 23. 7. 2014 [cit 15. 9. 2014]. Dostupné na: http://www.ochrance.cz/tiskove-
zpravy/tiskove-zpravy-2014/obcane-eu-zijici-v-cr-maji-pravo-ucastnit-se-politickeho-zivota/ 
109 Přestože jsou analýza a syntéza protikladné způsoby zkoumání, vzájemně se doplňují a bez 
jejich souběžného použití v řadě případů není možné vůbec dospět k výsledku vědeckého bádání. 
ŠIROKÝ, Jan et al. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Praha: Computer Press, 2011, s. 13, 32. 
110 Právě komparativní výklad (společně s výkladem teleologickým) při interpretaci základních práv, 
kam námi zkoumané právo sdružovat se v politických stranách patří, je podle Elišky Wagnerové 
výkladovou metodou nejvhodnější a to v protikladu ke „klasickým“ Savigniho výkladovým metodám 
(jazyková, logická, systematická, historická), které byly vyvinuty primárně pro uplatnění v právu 
soukromém. WAGNEROVÁ, Eliška In WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, 
Tomáš et al. Listina základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 18-19. 

http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/obcane-eu-zijici-v-cr-maji-pravo-ucastnit-se-politickeho-zivota/
http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/obcane-eu-zijici-v-cr-maji-pravo-ucastnit-se-politickeho-zivota/
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vyjasnění otázek spojených se členstvím cizinců v politických stranách v ČR pro aplikační praxi, ale 
rovněž ve vyplnění „mezery“, která se v této oblasti v tuzemské literatuře nepochybně nachází.   

Budu tedy samozřejmě velmi rád, pokud můj výklad zpřehlední čtenáři současný právní stav 
v této oblasti. Toho již bylo koneckonců částečně dosaženo publikací mého příspěvku 
v recenzovaném Časopise pro právní vědu a praxi111, na něhož předkládaná práce navazuje. To 
však samo o sobě není hlavním cílem práce, nýbrž jen východiskem pro kritické zhodnocení tohoto 
stavu, přičemž výsledkem práce by pak měla být verifikace/falsifikace uvedené hypotézy 
prostřednictvím výše nastíněných výzkumných metod a navržení případných změn v příslušných 
právních předpisech. 
 
2       PRÁVNÍ  ÚPRAVA  ČLENSTVÍ  CIZINCŮ  V  POLITICKÝCH  STRANÁCH  A  POVAHA  
                POLITICKÝCH STRAN  

Cílem této kapitoly je provést výklad předmětných ustanovení Listiny základních práv                      
a svobod (dále jen LZPS) a zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (dále 
jen „zákon o politických stranách“), které se dotýkají problematiky členství cizinců112 v politických 
stranách v ČR. Následně zkoumám, zda je politická strana právnickou osobou soukromoprávní či 
veřejnoprávní, jelikož je o dané zjištění bude podstatné pro verifikaci/falsifikaci předložené hypotézy. 
V poslední části této kapitoly polemizuji se závěry usnesení Nejvyššího soudu ČR, týkajícího se 
problematiky výslovnosti zákazu, které by mohlo být aplikovatelné i na poměry politických stran. 
 
2.1  Právní úprava členství cizinců v Listině základních práv a svobod a v zákoně                          

o politických stranách.  

Názor, že cizinci nemohou být v České republice členy politických stran je všeobecně 
přijímán a lze ho nalézt prakticky ve všech komentářích i učebnicích k ústavnímu právu. V jedné 
z učebnic ústavního práva se např. uvádí, že „cizinci nemohou strany zakládat ani jejich založení 
kvalifikovaně požadovat, nemohou být členy politické strany ani poskytovat stranám bezúplatná 
plnění a dary.“113 Obdobně Petr Kolman tvrdí, že „cizinci nesmí být, alespoň dle platného práva,                   
v dnešní době členy českých politických stran a hnutí. A to dokonce ani občané ze sedmadvacítky 
(prozatím) spřátelených zemí EU.“114 Komentář k Ústavě a Listině od Karla Klímy uvádí, že 
sdružování v politických stranách „je vázáno na státní příslušnost, zakládat politické strany                        
a sdružovat se v nich tedy přísluší pouze státním občanům ČR“.115  

Výše zmíněná interpretace se jeví na první pohled jako zcela logická. LZPS totiž v článku 20, 
odst. 2 stanovuje, že „občané mají právo zakládat též politické strany a politická hnutí                        
a sdružovat se v nich.“  Na ústavní úrovni je tedy právo sdružovat se v politických stranách 
garantováno pouze občanům (ustanovení speciální) a to na rozdíl od „obecného“ práva 
sdružovacího (čl. 20, odst. 1 LZPS), které je ústavně zaručeno všem subjektům práv (tedy                         
i právnickým osobám), bez ohledu na jejich státní příslušnost.116 Tato „dualita“ je přitom pro mnohé 
ústavy naprosto neznámá. Jak upozorňuje Vladimír Klokočka, tak řada ústav se dokonce zcela 
vyhýbá jakékoliv zmínce o politických stranách (např. ústavy Belgie, Švédska, Nizozemí či 

                                                 
111 GRYGAR, Tomáš. O (ne)možnosti členství cizinců v politických stranách v České republice. 
Časopis pro právní vědu a praxi. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. 2014, roč. 21, č. 4, 
s. 355-362.  
Dále též GRYGAR, Tomáš. Cizinci už nyní mohou být členy českých politických stran. [online] 
publikováno 24. 9. 2014. Dostupné na: <http://www.ceska-justice.cz/2014/09/tomas-grygar-cizinci-
uz-nyni-mohou-byt-cleny-ceskych-politickych-stran/>   
112 Cizincem v předkládané práci rozumím každého, kdo není státním občanem České republiky, 
tedy i občany jiných členských států EU, kteří mají tzv. občanství EU ve smyslu části druhé SFEU.   
113 JIRÁSEK, Jiří et al. Ústavní základy organizace státu. Praha: Leges, 2013, s. 97-98 . 
114 KOLMAN, Petr. Proč nesmí být cizinci členem české politické strany? [online] publikováno 19. 3. 
2013 
 [cit 17. 9. 2014]. Dostupné na: <http://www.epravo.cz/top/efocus/proc-nesmi-byt-cizinec-clenem-
ceske-politicke-strany-89822.html> 
115 PEZL, Tomáš.; HORSKÁ, Zuzana. In KLÍMA, Karel et al. Komentář k Ústavě a Listině. 2. vydání. 
Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 1136. 
116 Ibid., s. 1135. 
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Norska).117 Dle mého názoru je logické, že LZPS právo sdružovat se v politických stranách 
koncipuje jako právo občanské, neboť politické strany představují primárně „spojující článek“ (nejen) 
ve volbách mezi státem a občany.118 Sekundárně, především při volbách do obecních zastupitelstev                  
a volbách do Evropského parlamentu však i mezi státem a cizinci. Zásadní je však otázka, zda 

z předmětného ustanovení LZPS plyne, že cizinci nesmějí být členy politických stan v České 
republice. Domnívám se, že z ustanovení článku 20, odst. 2 LZPS však není možné 
automaticky vyvozovat, že pokud je právo sdružovat se v politických stranách garantováno 
jen občanům, tak všem ostatním (tedy cizincům) musí být ze strany politických stran 
odepřeno, a to zřejmě v té podobě, že cizince nesmí za svého člena přijmout. Tím spíše by to 

platilo právě tehdy, pokud bychom označili politické strany za soukromoprávní právnické osoby. 
Zřejmě jediný ústavní právník, u kterého jsem v krátkém článku na jeho blogu zaznamenal, že se 
spíše přiklání k tomu, že i de lege lata je členství cizincům v našich politických stranách umožněno 
je Zdeněk Koudelka, který správně uvádí, že „je-li něco ústavně garantováno pro někoho, nelze 
vyvozovat, že jiný toto právo mít nemůže, jen nesmí být upřeno občanům.“119 Rovněž upozorňuje na 
skutečnost, že ani „běžný zákon“ cizincům členství v politických stranách výslovně nezakazuje, a že 
zákon o politických stranách v podstatě přejímá právní úpravu LZPS, když v § 2, odst. 3 stanovuje, 
že „členem strany a hnutí může být občan starší 18 let, který může být však členem pouze jedné 
strany nebo hnutí.“  

Lze souhlasit s tím, že zákon přejímá „podmínky“, avšak podle mého názoru má mírně 
odlišný obsah než LZPS. Zatímco LZPS stanovuje, komu je ústavně zaručené právo sdružovat se 
v politických stranách přiznáno, zákon vymezuje, kdo se může členem politické strany stát. Za 

předpokladu, že však dojdeme k dílčímu závěru, že politická strana je soukromoprávní právnická 
osoba, tak rozdíl spatřuji s ohledem na zásadu legální licence jen v rovině teoretické, nikoliv 
praktické (resp. aplikační).  

 
2.2     Právní povaha politických stran 

Klíčovou roli při zodpovězení otázky, zda cizinec může být členem našich politických stran či 
nikoliv, bude hrát to, zda je politická strana právnickou osobou veřejného práva (či dokonce součástí 
veřejné moci, jak se někdy velmi chybě uvádí)120 nebo soukromoprávní právnickou osobou. 
V prvním případě by se na politické strany uplatňovala zásada enumerativnosti veřejnoprávních 
pretenzí121, v druhém případě pak zásada legální licence (článek 2, odst. 3 LZPS), která umožňuje                  

i jednání praeter legem.  
Dělení právnických osob na soukromoprávní a veřejnoprávní je nesmírně složité a mění se 

nejen v prostoru, ale i v čase.122 Dle mého názoru je nezbytné posuzovat soukromoprávní či naopak 
veřejnoprávní povahu právnických osob především z pohledu jejich ustavení. Zatímco 
soukromoprávní právnické osoby jsou ustaveny založením a rozhodující je zde volné a dobrovolné 
rozhodnutí zakladatele(ů), veřejnoprávní právnické osoby jsou ustaveny zřízením, ve smyslu aktu 

veřejné moci (např. prostřednictvím zákona). Zákon o politických stranách hovoří o založení 
politické strany, nikoliv o jejím zřízení. Je samozřejmě pravdou, že na politické strany dopadá řada 
předpisů veřejnoprávní povahy, a že vznikají až okamžikem registrace. Velké množství 

                                                 
117 KLOKOČKA, Vladimír. Ústavní systémy evropských států (srovnávací studie). 2. vyd. Praha: 
Linde: 2006. 423 s. 
118 Vladimír Sládeček v komentáři k článku 5 Ústavy ČR uvádí, že „politické strany jsou 
charakterizovány jako zprostředkující článek mezi občany a státem a mají sloužit k účasti občanů na 
politickém životě společnosti, zejména na utváření zákonodárných sborů a orgánů samosprávy.“ 
SLÁDEČEK, Vladimír. In SLÁDEČEK, Vladimír, MIKULE, Vladimír, SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava 
České republiky. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 44. 
119 KOUDELKA, Zdeněk. Občanství a stranictví. [online] publikováno 10. 8. 2007 [cit 19. 9. 2014]  
Dostupné na: <http://blog.aktualne.cz/~jfj~/blogy/zdenk-koudelka.php?itemid=1375> 
120 Pojetí, že politické strany jsou nejen veřejnoprávními právnickými osobami, ale dokonce i 
součástí veřejné moci je nutno striktně odmítnout, jelikož takové pojetí by bylo v přímém rozporu 
s článkem 20, odst. 4 Listiny základních práv a svobod.  
121 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 31.  
122 Emanuel Tilsch ve své publikaci z roku 1910 mezi veřejnoprávní právnické osoby zařazuje např.                     
i obchodní komory, církev katolickou či náboženské obce židovské, což je dnes jen obtížně 
představitelné. TILSCH, Emanuel. Občanské právo. Část všeobecná. Praha: Wolters Kluwer, 2012 
(reprint).  s. 131-132. 
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veřejnoprávních předpisů však dopadá i na jiné právnické osoby, o jejichž soukromoprávní povaze 
nepochybujeme, např. na obchodní korporace, které rovněž vznikají jistým projevem veřejné moci 
v podobě zápisu do obchodního rejstříku. Jaromír Sedláček například upozorňoval na to, že 
veřejnoprávní korporaci lze chápat jako „normu autorizující k vydávání veřejnoprávních předpisů“123, 
přičemž v tomto pojetí veřejnoprávní korporace splývá s pojmem veřejného orgánu. 

Spor o soukromoprávní a veřejnoprávní povahu politických stran řešil v minulosti opakovaně 
i Ústavní soud ČR, který dospěl v roce 1995 k závěru, že „politické strany a politická hnutí jsou 
korporacemi na soukromoprávním základu, v nichž členství není výsledkem aktu veřejné moci, ale 
volného rozhodnutí jednotlivců, nemají veřejnoprávní statut…“124, zároveň však politické strany 

odmítl přímo ztotožnit se soukromými spolky. Nejvyšší soud v rozsudku z roku 2010125 pak pro 
změnu judikoval, že u politických stran „je dominantní prvek veřejnoprávní“ a že „dominance 
veřejnoprávního prvku v jejích aktivitách musí být zohledněna při výkladu zákona o politických 
stranách….“ a přiklonil se tak spíše k veřejnoprávní či smíšené povaze politické strany. Proti tomu 
však vystoupil ÚS ČR, který o rok později judikoval, že „nemůže akceptovat ani konkrétní závěry 
Městského soudu v Praze a zejména Nejvyššího soudu,… jimiž… dovodily, že z hlediska charakteru 
politické strany je dominantní prvek veřejnoprávní“.126 K soukromoprávní povaze politických stran se 
přiklonil rovněž ESLP.127 

I pokud bych připustil tzv. „smíšenou povahu“ politických stran s „dominancí veřejnoprávního 
prvku“, ke které se přiklání NS ČR nebo názor Tomáše Dvořáka, který politické strany pokládá za 
právnické osoby „hybridní povahy“128, tak nelze vyvozovat, že cizinci nesmějí být členy našich 
politických stran. Samotné členství cizinců v politických stranách totiž dle mého přesvědčení 
nemá veřejnoprávní účinky. Veřejnoprávní účinky by měla např. až kandidatura těchto 
cizinců ve volbách, nikoliv však jejich pouhé členství ve straně.  

Jelikož politické strany mohou jednat i praeter legem (a nikoliv pouze secundum legem), 
musel by zákon, pokud by chtěl cizincům znemožnit členství v politických stranách obsahovat 
výslovný zákaz. Žádný právní předpis však cizincům členství v politických stranách (na rozdíl např. 
od prvorepublikové právní úpravy) nezakazuje. Stejně jako Zdeněk Koudelka129  vycházím při 
jazykovém výkladu z toho, že členství cizincům není v žádném právním předpise výslovně zakázáno 
a tudíž by mělo být možné, aby cizinci členy politických stran byli (argumentum a silentio legis130 
z něhož pro soukromoprávní subjekty plyne zásada legální licence).  

 
2.3     K problematice výslovnosti zákazu 

Na základě oponentského posudku z recenzního řízení v Časopisu pro právní vědu a praxi 
považuji za vhodné upozornit na usnesení Nejvyššího soudu ČR, v němž se konstatuje, že 
„nedovolenost určitého jednání nemusí právní předpis upravovat vždy výslovně, ale může vyplynout 
z kontextu jednotlivých ustanovení příslušného právního předpisu (či více předpisů).“131 Domnívám 
se, že toto usnesení je však na zákaz členství cizinců v politických stranách neaplikovatelné. Jak 
plyne z výše uvedeného usnesení, tak o potvrzení zrušení rozhodnutí orgánu obchodní společnosti, 
které bylo předmětem soudního přezkumu, bylo rozhodnuto z důvodu kogentnosti předmětných 
ustanovení pramenících z taxativního výčtu pravomocí orgánu společnosti, jejichž překročení zákon 
sankcionoval neplatností, což je podle mého názoru jen forma sice nepřímého, ale stále 

                                                 
123 SEDLÁČEK, Josef, ROUČEK, František. Komentář k československému obecnému zákoníku 
občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl prvý. Praha: V. 

Linhart, 1935, s. 260. 
124 Nález Pl. ÚS 26/94 ze dne 18. 10. 1995. 
125 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR 28 Cdo 3373/2009 ze dne 1. 4. 2010. 
126 Nález II ÚS 1969/10-1 ze dne 27. 12. 2011. 
127 ESLP ze dne 23. 6. 1981, stížnosti č. 6878/75, 7238/75, Le Compte, Van Leuven a De Meyere 
proti Belgii ve spojení s ELSP ze dne 30. 1. 1998, stížnost č. 19392/92, Sjednocená komunistická 
strana Turecka a další proti Turecku. 
128 DVOŘÁK, Tomáš. In ŠVESTKA, Jiří et al. Občanský zákoník. Komentář. Svazek 1. Praha: 
Wolters Kluwer, 2014, s. 106. 
129 KOUDELKA, Zdeněk. Občanství a stranictví. [online] publikováno 10. 8. 2007 [cit 19. 9. 2014]  
Dostupné na: <http://blog.aktualne.cz/~jfj~/blogy/zdenk-koudelka.php?itemid=1375> 
130 GERLOCH, Aleš. Teorie práva… s. 134. 
131 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 8. 2003, sp. z. 29 Odo 185/2003. 
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výslovného zákazu132. Navíc dané jednání neupravovaly ani stanovy. Pokud by stanovy politické 

strany připouštěly přijetí cizince za člena (např. by stanovily, že členem může být každý, o jehož 
přijetí orgán strany rozhodne a kdo zároveň zaplatí i členský příspěvek), bylo by přijetí cizince dle 
mého názoru právně v pořádku. Navíc by neplatnost takového přijetí nemohl až na výjimky jiný člen 
strany s ohledem na § 16a zákona o politických stranách ani namítat u soudu.  Vykročení za hranice 
textu § 16a připustil ÚS, jen pokud by zde došlo k zásadnímu porušení vnitrostranické demokracie 
např. v podobě rozsáhlého přijímání tzv. „mrtvých duší“ za členy strany.133 I pokud by byl přijat 
názor, že zákaz určitého jednání skutečně nemusí být výslovný, lze o jeho správnosti polemizovat.                                                            
Na výslovnosti zákazu trval ve i František Weyr, který ve vztahu k „soukromníkům“ zdůrazňoval 
důležitost platnosti věty „vše je dovoleno, co není výslovně zakázáno.“134   

V zákoně o politických stranách najdeme pouze striktní ustanovení, které v § 6, odst. 2 
uvádí, že „členy přípravného výboru musí být občané, kteří dosáhli 18 let.“ Není tedy možné, aby 
došlo ke vzniku politické strany pouze cizinců, resp. takové, v jejímž přípravném výboru cizinci jsou. 
Nic však nebrání tomu, aby se cizinci stali v ČR „běžnými“ členy politických stran, byť by jich bylo ve 
straně větší množství. Zde je tedy patrný značný rozdíl v modalitě. Zatímco v § 2, odst. 3 se 
stanovuje, že „členem strany a hnutí může být občan starší 18 let…“, u přípravného výboru se již 
stanoví, že jeho členové „musí být občané, kteří dosáhli 18 let.“  

Nedomnívám se, že výraz „může“ představuje hranice možného. K takovému výkladu se 

koneckonců nedochází ani u řady jiných právních předpisů, ani ve vztahu k členství cizinců 
v politických stranách např. v Německu či v posledních letech v Řecku (podrobněji kap. 4). Realita je 
navíc taková, že cizinci členy některých politických stran v ČR již nyní jsou. To dokonce otevřeně 
přiznal i bývalý předseda Strany zelených ve vysílání Českého rozhlasu.135  

V případě, že by byl cizinec členem politické strany, nemohou orgány veřejné moci                      
v zásadě udělit politické straně ani členovy této strany žádnou sankci. To je podle mého názoru 
pouhým důsledkem skutečnosti, že dané jednání není zakázáno (chybí dispozice v podobě zákazu 
a logicky tudíž chybí i sankce).136 Je rovněž vhodné si položit otázku, proč by vůbec měl racionální 
zákonodárce členství v politických stranách zákonem ve vztahu k občanství (případně věku atp.) 
upravovat, pokud by členství cizincům mělo být stejně umožněno. Dle mého názoru je nutné si 
uvědomit, že v oblasti úpravy soukromoprávních právnických osob nelze stát stále primárně chápat 
jako „nekompromisního regulátora“, ale spíše jako subjekt, který prostřednictvím právního řádu 
určuje jistý standart chování, od něhož se ve většině případů lze odchýlit. Věra Jirásková se pak 
domnívá, že požadavek přijímat za členy pouze občany ČR představuje pro politické strany pouze 
jakýsi morální apel.137 Argumentum ad absurdum nelze podle mého názoru vyloučit ani to, aby byla 
de lege lata jedna osoba členem více politických stran (pokud to budou politické strany tolerovat), 
ani aby členem politické strany byla např. osoba mladší 18 let. Jelikož toto konstatování může 
působit pro některé skutečně absurdně, na problematiku (ne)možnosti členství cizinců v našich 

                                                 
132 K problematice přímého a nepřímého zákazu viz LASÁK, Jan. In LASÁK, Jan; POKORNÁ, 
Jarmila; ČÁP, Zdeněk; DOLEŽIL, Tomáš et al. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. díl. 
Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 10. Obdobně MELZEL, Filip, TÉGL, Petr et al. Občanský zákoník – 
velký komentář. Svazek 1. Praha: Leges, 2013, s. 54-57 
133 Nález II ÚS 1969/10-1 ze dne 27. 12. 2011. 
134 Weyr upozorňoval např. i na „pochybnou“ judikaturu „starého Rakouska, která dovozovala např. 
nepřípustnost spalování mrtvol z okolnosti, že nebylo právním řádem soukromníkům výslovně 
dovoleno dáti své mrtvoly spáliti“. WEYR, František. Teorie práva. Praha: Orbis, 1936, s. 308. Ze 
současných právních předpisů pak na výslovnosti zákazu v zásadě trvá i občanský zákoník 
v ustanovení § 1, odst. 2. srov. LAVICKÝ, Petr. In LAVICKÝ, Petr. et al. Občanský zákoník I. 
Obecná část – Komentář. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 20, kde se správně uvádí, že „prvním 
kritériem kogentnosti právních norem je výslovný zákaz.“ 
135ČESKÝ ROZHLAS. Zaostřeno na cizince. [online] [cit 19. 9. 2014]                                                                                                         
Dostupné na: <http://media.rozhlas.cz/_audio/02871610.mp3> 
136 Jsem si však vědom toho, že podle převažujícího názoru dispozice v podobě zákazu existuje                     
a zákonodárce na sankci zřejmě jen „zapomněl“. Nepochybné však je, že ustanovení § 2, odst. 3 
zákona o politických stranách není vůbec klasickou právní normou s trichotomickou (či 
tetrachomickou) strukturou. 
137 JIRÁSKOVÁ, Věra. In PAVLÍČEK, Václav et al. Ústavní právo a státověda 2. díl. Praha: Leges, 
2011, s. 597. 
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politických stranách se dále dívám i pohledem jiných výkladových metod, než nyní uplatněné 
jazykové. 

 
3              HISTORICKO-PRÁVNÍ EXKURZ 

Ustanovení § 113 Ústavní Listiny z roku 1920, které upravovalo právo spolčovací 
(sdružovací) a shromažďovací na ústavní úrovni výslovně odkazovalo na zákony, které „výkon 
práva spolčovacího a shromažďovacího upravují“. V případě práva sdružovacího se jednalo o zákon 
o právu spolčovacím z roku 1867 Rakouska-Uherska, který byl recepční normou převzat v roce 
1918 i do právního řádu tehdejší Československé republiky a obsahoval výslovný zákaz, který 
stanovoval, že „cizozemci, osoby ženské a nezletilé nemohou přijímáni býti za členy spolků 
politických.“138 V Uhrách pak bylo spolčovací právo upraveno ministerskými nařízeními.139 Politické 
strany tehdy představovaly de facto dovolenou „morální osobu“140 podle § 26 ABGB a dále byly po 
dlouhou dobu blíže upraveny jen výše uvedeným „obecným“ spolčovacím zákonem a zákony 
volebními. Tuto velmi stručnou právní úpravu a absenci zákona o sdružování v politických stranách 
kritizoval v Lidových novinách v roce 1922 i F. Weyer, jelikož podle jeho názoru „jsme byli nuceni 
postavit celý náš politický život státní na základ politických stran, tyto strany ponechali jsme však 
v naprostém chaosu… je tudíž nezbytně třeba zákona o organizaci politických stran.“ 141  

Výslovný zákaz přijímat za členy strany cizince obsahovalo (na rozdíl od současné právní 
úpravy) např. i vládní nařízení č. 355/1938 Sb. z. a n. o politických stranách, které mělo de facto 
povahu zákona142 a v ustanovení § 6 stanovovalo, že „politická strana nesmí přijímati za členy 
osoby… které nejsou státními občany česko-slovenskými.“ Je tedy patné, že pokud chtěl v minulosti 
zákonodárce cizincům členství v politických stranách zakázat, často vkládal do právního předpisu 
výslovný zákaz, který měl cizincům členství v politických stranách znemožnit. Pavel Molek pak při 
kritice toho, že naše Listina negarantuje právo sdružovat se v politických stranách i cizincům, velmi 
trefně upozorňuje na to, že „takovéto specifické omezení není odůvodněno ani žádnou historickou 
zkušeností, ba naopak. Sotva může jít o nástroj jakési ochrany státní suverenity, když 
československé dějiny 20. století nás přesvědčují o tom, že pokud různé cizí moci chtěly 
zasahovat do vnitřních záležitostí našeho státu, činily to velmi úspěšně pomocí politických 
stran, jejichž členy byly výhradně českoslovenští občané (ať už sudetští Němci 
v Sudetoněmecké straně, nebo komunisté v KSČ, která byla po většinu své existence jen satelitní 
stranou KSSS)…“143   

Domnívám se, že právě neúčinnost zákazu členství cizinců v politických stranách v minulosti 
byla důvodem, proč zákonodárce od podobného zákazu upustil. Takovýto zákaz by koneckonců 
nebyl ani příliš legitimní.144 Pokud vycházíme z toho, že právo sdružovat se (i pro politické účely) je 
přirozenoprávní povahy (existuje i bez státu), neměl by zákonodárce svévolně soukromoprávnímu 
subjektu bránit v tom, aby za své členy přijal cizince. Jednalo by se o zásah do negativní statusu. 
Pokud chce zákonodárce cizincům členství v politické straně zakázat, měl by k tomu mít alespoň 
nějaký legitimní důvod. Pokud žádný legitimní důvod nemá a zasahuje do přirozených práv 
zcela svévolně, jedná se o popření konstitucionalismu. Jak správně upozorňovat F. A. Hayek, 

                                                 
138 § 30, část druhá zákona č. 134/1867 z 15. listopadu 1867 
139 WEYR, František. Československé právo ústavní. Praha: Melantrich, 1937, s. 261. 
140 Pojem „morální osoba“ je na rozdíl od dnes užívaného pojmu „právnická osoba“ širší a zahrnuje                 
i tzv. „societas“, která dnes není za právnickou osobu považována. BERAN, Karel. Pojem osoby 
v právu. Praha: Leges, 2012, s. 61-62 
141 WEYR, František. Dělba práce v politice. Lidové noviny roč. 30. z 18. července 1922, titulní 
strana 
142 Toto vládní nařízení bylo vydáno v souladu s ustanovením čl. 2 tzv. ústavního zmocňovacího 
zákona č. 330/1938 Sb. z. a n., který zmocňoval vládu, aby po stanovenou dobu přijímala veškerá 
opatření, k nimž by jinak bylo potřeba zákona. 
143 MOLEK, Pavel. Politická práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352. 
144 Tímto však už „zabíhám“ do úvah de lege ferenda. 
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tak podstatou konstitucionalismu145 je již z definice právě omezenost vlády, vyjadřující protiklad 
k vládě svévolné či despotické.146 
 
 
4              PRÁVNĚ KOMPARATIVNÍ POHLED  
4.1       Německo 

Německý zákon o politických stranách (PartG)147 uvádí v § 2, odst. 1 že „politické strany jsou 
sdružením občanů“. Z tohoto ustanovení se však v Německu nevyvozuje, že cizinci členy politických 
stran být nesmějí.148 Například stanovy politické strany FDP uvádějí, že „členem strany se může stát 
každý, kdo v Německu žije, pokud dosáhl 16 let věku a ztotožňuje se se základními principy a 
stanovami strany… K přijetí cizinců se však v obvyklých případech předpokládá jejich dvouroční 
pobyt v Německu… Členství je umožněno jen fyzickým osobám… Současné členství v FDP a v jiné 
jí konkurující straně nebo volební skupině je vyloučené. To rovněž platí pro souběžné členství 
v jakékoliv zahraniční straně, organizaci či sdružení, pokud jejich stanovené cíle cílům FDP 
odporují.“149  

Politická strana CDU pak umožňuje plnohodnotné členství v souladu s výše uvedeným 
zákonem pro občany se státní příslušností kteréhokoliv členského státu EU, kteří bydlí 
v Německu.150 Je tedy patrné, že prostor pro úpravu podmínek členství v německých politických 
stranách je poměrně široký.  V § 2, odst. 3 německého zákona o politických stranách se pak pouze 
striktně uvádí, že politické sdružení není politickou stranou, pokud většinu jejích členů či většinu 
členů jejího předsednictva tvoří cizinci. Právní řád BRD a ČR tedy cizincům členství nikde výslovně 
nezakazuje, pouze obsahuje omezení ve vztahu k poměru počtu členů občanů a cizinců ve straně 
jako celku a v jejím předsednictvu (BRD) nebo obsahuje podmínku občanství pro člena přípravného 
výboru strany (ČR). 
 
4.2      Rakousko 

V Rakousku spolkový zákon o financování politických stran151 v § 1 uvádí, že „politická 
strana je trvale organizované sdružení, jehož cílem je dosáhnout prostřednictvím společné činnosti 
ovlivňování politiky státu, především pak prostřednictvím účasti ve volbách do všeobecných 
zastupitelstev a Evropského parlamentu…“ Zde se tedy o „občanech“ na rozdíl od úpravy v ČR či v 
BRD nehovoří vůbec. Zákon výslovně ponechává na politických stranách, aby si otázky spojené se 
členstvím upravily ve svých stanovách. Například Svobodná strana Rakouska (FPÖ) ve svých 
stanovách uvádí, že „řádným členem se může stát osoba, která dovrší 16. roku věku a přihlásí se 
k základním principům strany … Podporujícím členem mohou být fyzické i právnické osoby...“152 
Rakouskou právní úpravu lze tedy hodnotit jako vysoce liberální, jelikož rakouské státní občanství (a 

                                                 
145 K tomu podrobněji můj příspěvek: GRYGAR, Tomáš. Teorie konstitucionalismu v pojetí 
Friedricha Augusta von Hayeka. [online]. Ludwig von Mises Institut (Česko a Slovensko), 
publikováno 16. 7. 2015. Dostupné na: <http://www.mises.cz/clanky/teorie-konstitucionalismu-v-
pojeti-friedricha-augusta-von-hayeka-1833.aspx > 
146 HAYEK, Friedrich August von. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha: Portál, 2011, s. 15. 

K tomu podrobněji můj příspěvek: GRYGAR, Tomáš. Teorie konstitucionalismu v pojetí Friedricha 
Augusta von Hayeka. [online]. Ludwig von Mises Institut (Česko a Slovensko), publikováno 16. 7. 
2015. Dostupné na: < http://www.mises.cz/clanky/teorie-konstitucionalismu-v-pojeti-friedricha-
augusta-von-hayeka-1833.aspx > 
147 Parteiengesetz  (PartG) - Gesetz über die politischen Parteien  in der Fassung der 
Bekanntmachung (BGBl. I S. 149). 
148 Obdobně PIEROTH, Bodo. In JARASS, Hans, PIEROTH, Bodo. Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland. Kommentar. München: C. H. Beck, 1992. s. 397. 
149 FDP. Bundessatzung – Stand am 15. Mai 2011. [online] [cit 27. 9. 2014] Dostupné na:  
<http://www.fdp.de/files/585/Bundessatzung-2011-komplett.pdf> 
150 CDU. Fragen und Antworten. [online] [cit 19. 9. 2014] Dostupné na: <http://www.mitglied-
werden.cdu.de/page/18.htm> 
151 Bundesgesetz über die Finanzierung politischer Parteien (Parteiengesetz 2012 – PartG) 
StF: BGBl. I Nr. 56/2012. 
152FPÖ. Satzungen. [online],  [cit 27. 9. 2014] Dostupné na:  
<http://www.fpoeparlamentsklub.at/fileadmin/Content/portal/PDFs/_dokumente/2011_satzungenfpoe
_web.pdf> 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=BgblAuth&Dokumentnummer=BGBLA_2012_I_56
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dokonce ani občanství některého ze státu EU) není pro sdružování se v existujících politických 
stranách, ani pro založení nové politické strany vyžadováno. Lze tedy vyvodit dílčí závěr, že nejen 
v Německu, ale i v Rakousku, s nímž jsme sdíleli společnou ústavněprávní historii je cizincům 
členství v politických stranách de lege lata umožněno. To potvrzuje v těchto zemích i „politická 
praxe“. 
 
4.3      Řecko 

Velmi podobnou právní úpravu té naší nalezneme v Řecku. Článek 29, odst. 1 Ústavy 
Helénské republiky153 stanovuje, že právo zakládat a sdružovat se v politických stranách mají pouze 
občané, kteří mají volební právo, přičemž v Řecku zákon stejně jako u nás nejde nad ústavně 
garantovaný rámec.154 V Řecku se však v posledních letech dochází k závěru, že článek 29, odst. 1 
Ústavy je nutno interpretovat ve světle čl. 28 Ústavy, který zaručuje participaci na procesu evropské 
integrace. Bývá tak tedy dovozováno, že právo sdružovat se v politických stranách je umožněno 
nejen Řekům, ale přinejmenším i cizincům z jiných členských států EU, přičemž tuto interpretaci 
podporuje skutečnost, že právní řád cizincům členství v politických stranách výslovně 
nezakazuje.155 
 
4.4      Právní úprava na úrovni práva Evropské unie 

Explicitní úpravu sdružovací práva najdeme v Listině základních práv Evropské unie (dále 
jen Listina ZPEU), kde se v článku 12 stanovuje, že „každý má právo na svobodu pokojného 
shromažďování a na svobodu sdružovat se s jinými na všech úrovních, zejména pokud jde                      
o záležitosti politické, odborové či občanské….“ Toto ustanovení tedy přiznává právo sdružovat se,                
i pokud jde o záležitosti politické (kam nepochybně patří i členství v politické straně) každému 
subjektu práva156. Lze se domnívat, že toto právo je tedy přiznáno i těm, kteří vůbec nemají státní 
občanství některého ze členských států EU. V opačném případě by totiž Listina ZPEU zřejmě 
nepoužívala výraz „každý“, nýbrž výraz „každý občan Unie“, jako např. v ustanovení článku 15, odst. 
2. To lze nepřímo vyvodit i z tzv. „Úplného znění vysvětlení k Listině základních práv EU“157, kde se 
uvádí, že rozsah článku 12 Listiny ZPEU je ještě širší než článek 11 Evropské úmluvy o ochraně 
lidských práv.  

Přestože samotná Listina ZPEU nebyla předmětem ratifikačního procesu, lze dovodit její 
aplikační přednost jakožto pramene primárního práva EU z  inkorporačního158 ustanovení v čl. 6, 
odst. 1 SEU ve znění Lisabonské smlouvy, která byla prezidentem republiky ratifikována a k jejíž 
ratifikaci udělily souhlas obě komory Parlamentu ČR (tzv. prezidentská mezinárodní smlouva). 
Takováto mezinárodní smlouva je podle čl. 10 Ústavy ČR součástí právního řádu a tudíž je jí 
v souladu s ustanovením čl. 95, odst. 1 Ústavy ČR vázán soudce při svém rozhodování.  

Rovněž však považuji za nutné upozornit na omezené (podle mého názoru však nikoliv zcela 
vyloučené) použití čl. 12 Listiny ZPEU. Toto limitované použití pramení z čl. 51 Listiny ZPEU, který 
stanovuje, že „ustanovení této listiny jsou při dodržování zásad subsidiarity určena… členským 
státům, výhradně pokud uplatňují právo Unie…“ Pokud tedy členský stát jakkoliv aplikuje právo 
Unie, přičemž je indiferentní zda se jedná o právo primární, sekundární či terciální, je povinen se 
ustanoveními Listiny ZPEU řídit. Je patrné, že reálná aplikovatelnost čl. 12 Listiny ZPEU ve vztahu 
k politickým stranám příliš velká nebude, jelikož v této oblasti členské státy (až na výjimky, kterým 
se věnuji níže) neuplatňují právo Unie.  Je však otázkou, zda takto restriktivně bude článek 51 
Listiny ZPEU Soudním dvorem EU v budoucnu s ohledem na budování stále těsnější Unie (Ever 

                                                 
153 The Constitution of Hellenic Republic (Greece) - As revised by the parliamentary resolution of 
May 27th 2008 of the VIIIth Revisionary Parliament. 
154 EU NETWORK ON FUNDAMENTAL RIGHTS. Opinion Of The EU Network Of Independent 
Experts On Fundamental Rights Regarding The Participation Of EU Citizens In The Political Parties 
Of The Member State Of Residence. [online] publikováno březen 2005 [cit 10. 2. 2015]. Dostupné 

na:  <http://ec.europa.eu/justice/fundamental rights/files/cfr_cdfopinion1_2005_en.pdf>  s. 15, 47. 
155 Ibid. 
156 Může být sporné, zda právo politicky se sdružovat je garantováno jen osobám fyzickým nebo                  
i osobám právnickým. Osobně se přikláním k názoru, že je garantováno všem subjektům práv (tedy 
i právnickým osobám), byť se to může jevit z pohledu politické praxe jako značně neobvyklé.  
157 Úplné znění vysvětlení k Listině základních práv Evropské unie, 2007/C 303/02. 
158 Právě toto inkorporační ustanovení zařazuje Listinu ZPEU do primárního práva. PÍTROVÁ, 
Lenka. In SYLLOVÁ, Jindřiška et al. Lisabonská smlouva. Komentář. C. H. Beck, 2010, s. 40. 
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Closer Union)159 skutečně vykládán. Rainer Arnold například uvádí, že působnost Listiny ZPEU 

musíme chápat „jako maximálně rozsáhlou“160, přičemž princip subsidiarity zde nelze „vykládat tak, 
že primárně platí národní ustanovení o lidských právech a teprve subsidiárně Listina… Ostatně není 
vyloučeno, aby byla Listina… používána jako měřítko pro členské státy v jejich čistě vnitrostátní 
působnosti.“161 

Výše zmíněné výjimky „nepřímo“ tvoří především volby do Evropského parlamentu                       
a obecních zastupitelstev, u nichž primární právo EU stanovuje, že občané Unie mají právo volit               
a být voleni ve volbách do EP a v obecních volbách v členském státě, v němž mají bydliště, za 
stejných podmínek jako státní příslušníci tohoto státu.162 Toto právo je pak vykonáváno v souladu 

s podrobnou úpravou ve formě směrnic163, které jsou předmětem transpozice ve vnitrostátních 
volebních zákonech. Byť jsem z politického hlediska odpůrcem toho, aby cizím státním příslušníkům 
bylo přiznáno volební právo (byť těm z EU v komunálních volbách), tak je nutné si přiznat, že Česká 
republika de lege lata v zásadě uplatňuje právo Unie, přičemž je Listinou ZPEU do určité míry 
vázána. Pokud bychom trvali na tom, že cizincům je členství v politických stranách zapovězeno, je 
nutné si zodpovědět otázku, zda by to nebylo v rozporu s požadavkem, aby občané z jiných 
členských zemí EU s bydlištěm v ČR vykonávali i pasivní volební právo za stejných podmínek jako 
občané ČR. Osobně zde rozpor shledávám. K obdobnému závěru pak dochází i Pavel Molek.164 
Zdůrazněme navíc, že stav požadovaný směrnicí nestačí podle judikatury Soudního dvora165 
jen právně promítnout do právního řádu (provést transpozici), ale že musí dojít i k jeho 
faktickému naplnění (implementaci). 166 

Šance cizince coby „nečlena“ strany (formálně osoby „bez politické příslušnosti“) na zařazení 
na kandidátní listinu politické strany pro volby do Evropského parlamentu je poměrně malá, resp. 
podstatně menší, než kdyby tento cizinec členem strany byl. Tato skutečnost by se pochopitelně 
reflektovala i do šance cizinců coby osob „bez politické příslušnosti“ na zisk mandátu. Pokud 
bychom se podívali na kandidátní listiny těch politických subjektů, které v posledních volbách do EP 
získali alespoň jeden mandát, tak zastoupení kandidátů „bez politické příslušnosti“ činilo „pouze“ 12 
%.167 Zdůrazněme, že podávat kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu mohou jen 
registrované politické strany a hnutí (pokud nebyla pozastavena jejich činnost), popř. jejich 
koalice.168 Konkrétně ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 se však již jednou stalo, že 
se poslancem Evropského parlamentu, zvoleného za Českou republiku stal kandidát bez českého 
státního občanství (nositel německého státního občanství) Franz Stros, zvolený na kandidátce 
Komunistické strany Čech a Moravy.169 I tento případ potvrzuje výše uvedené tvrzení, že bez ohledu 
na právní názor týkající se (ne)možnosti členství cizinců v politických stranách, cizinci členy našich 
politických stran ve skutečnosti již jsou. 

Za předpokladu, že bychom trvali na nemožnosti členství cizinců v politických stranách, by 
byla značně problematická i jejich kandidatura v komunálních volbách. V literatuře je správně 
upozorňováno na to, že pokud by tito cizinci chtěli kandidovat jako nezávislý kandidáti (tj. nikoliv na 
kandidátce politické strany) či jako sdružení nezávislých kandidátů, museli by předkládat petici 

                                                 
159 Někteří právníci kritičtí k současné podobě evropského integračního procesu (s nimž souhlasím)  
myšlenku stále těsnější Unie (Ever Closer Union) označují trefně za ideologii, která se vyznačuje 
tím, že v jejím pojetí „je centralizace pojímána jako univerzální všelék, který je předepisován na 
jakýkoli neduh“. Srov. např. BŘICHÁČEK, Tomáš. UNIE blízká i vzdálená. Praha: IVK, 2014, s. 65. 
160 ARNOLD, Rainer. In TICHÝ, Luboš et al. Evropské právo. 4. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011,                 
s. 138. 
161 Ibid. 
162 Viz čl. 20, odst. 1, písm. b) SFEU, čl. 22 SFEU a čl. 39 Listiny ZPEU. 
163 Uveďme alespoň Směrnici Rady 93/109/ES a Směrnici Rady 2013/1/EU. 
164 MOLEK, Pavel. Politická práva… s. 352. 
165 ESD ze dne 8. 9. 1996 ve věci C-179/94 Dillenkofer, body 50-53. 
166 KRÁL, Richard. Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků. Praha: C. H. 
Beck, 2014, s. 5-10. 
167 Vlastní výpočet na základě údajů z kandidátních listin.  
168 § 21, odst. 1 zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu ve znění pozdějších 
předpisů. 
169 VOLBY.CZ Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 11. 06.             
a 12. 06. 2004. Zvolení kandidáti KSČM. publikováno 12. 6. 2004. [cit 11. 2. 2015]                                                                             
Dostupné na: < <http://volby.cz/pls/ep2004/ep2111?xjazyk=CZ&xv=2&xt=1&xstrana=24> 



 

44 

s mnohdy i naprosto neúměrným počtem podpisů.170 Vojtěch Šimíček pak poznamenává, že 
„vyloučení možnosti členství v politických stranách i těch cizinců, kteří ve volbách do zastupitelstev 
obcí (a přirozeně též ve volbách do Evropského parlamentu) disponují aktivním i pasivním volebním 
právem, by mělo být shledáno protiústavním, jelikož odporuje principu rovnosti volebního práva                 
a rovněž principům svobodných voleb a politické plurality.“171  

Rozdíl mezi mnou a výše uvedenými autory spočívá v tom, že dle mého přesvědčení je 
cizincům členství v politických stranách umožněno již nyní. Navíc, pokud existuje možnost, jak 
vyložit Listinu základních práv a svobod a zákon o politických stranách tak, aby bylo členství 
cizinců v politických stranách umožněno a nedošlo tak k (byť „nepřímému“) rozporu                      
s prameny práva EU, což podle mého názoru lze, měl by mít takovýto výklad přednost. 
Rovněž ÚS ČR judikoval, že „pokud existuje několik interpretací Ústavy, jejíž součástí je Listina 
základních práv a svobod, přičemž jen některé z nich vedou k dosažení závazku, který převzala 
Česká republika v souvislosti se svým členstvím v EU, je nutno volit výklad, který podporuje realizaci 
tohoto závazku, a nikoliv výklad, který tuto realizaci znemožňuje.“172 Soudní dvůr pak navíc 
minimálně v jednom ze svých rozhodnutí173 (byť podle nejen mého přesvědčení velmi 
nesprávně)174 stanovil, že eurokonformní výklad ukládá při intepretaci vnitrostátního práva 
ve světle unijního, povinnost výkladu jdoucího i contra legem, který by mohl způsobit 
případně     i narušení soudržnosti vnitrostátního právního řádu.  

Případný rozpor s unijním právem by zřejmě nešel (pomineme-li novelu zákona                          
o politických stranách) vyřešit jinak, než použitím nápravného eurokonformního výkladu, který 

sice neukládá členským státům, aby používaly výkladové metody neuznávané vnitrostátním právem, 
avšak je nutí používat dostupné vnitrostátní výkladové metody nestandardním způsobem.175  Pokud 
bychom stále trvali na většinově přijímané interpretaci, že cizincům není členství v politických 
stranách umožněno, jednalo by se, přinejmenším ve vztahu k občanům z jiných členských států EU, 
nejen o rozpor s právem EU, nýbrž i o rozpor s  článkem 10 Ústavy a čl. 1, odst. 2 Ústavy ČR 
(dodržování závazků vyplývajících z mezinárodního práva).176 Podle mého názoru by měl mít pokud 
možno výklad zákona přednost před jeho novelou.  Z důvodu nemalého interpretačního „chaosu“                         
i skutečnosti, že mnou představený výklad umožňující cizincům být členy politických stran v ČR je 
značně „menšinový“, však lze návrh na úpravu předmětného ustanovení zákona o politických 
stranách prostřednictvím novely podpořit. K obdobné novele koneckonců došlo v Maďarsku 
v souvislosti se vstupem do EU.177 Je nepochybně pravdou, že předmětná zákonná dikce není 
formulována nejlépe. Nevhodnější by zřejmě bylo úplně vypustit zmínku o státním občanství 
v zákoně o politických stranách. Vzorem novely by mohla být např. výše popsaná rakouská 

úprava, která je značně liberální a přitom mi není známo, že by působila jakékoliv problémy. Ústavní 
změna (resp. změna LZPS) podle mého názoru není nezbytná, plně by postačovala novela zákona 
o politických stranách. 
 
4.5       Právní úprava v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 

Sdružovací právo upravuje Evropská úmluva o ochraně lidských práv (EÚLP) společně 
s právem shromažďovacím v článku 11, který v prvním odstavci přiznává tato práva „každému“, 

                                                 
170 Ibid. Obdobně TOKARSKÝ, Vít. Volby do zastupitelstev obcí. In ANTOŠ, Marek; WINTR, Jan 
(eds.). Volby, demokracie a politické svobody. Praha: Leges, 2010, s. 40-47. 
171 ŠIMÍČEK, Vojtěch in WAGNEROVÁ, Eliška, ŠIMÍČEK, Vojtěch, LANGÁŠEK, Tomáš et al. Listina 
základních práv a svobod. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2011, s. 486. 
172 Nález Pl. ÚS 66/04 ze dne 3. 5. 2006. 
173 ESD ze dne 8. 11. 1990 ve věci C-177/88 Dekker, body 19-24 
174 Obdobně pak TICHÝ, Luboš. In TICHÝ, Luboš et al. Evropské právo. 4. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2011, s. 315. 
175 KRÁL, Richard. Směrnice EU z pohledu jejich transpozice a vnitrostátních účinků. Praha: C. H. 

Beck, 2014. s. 205-206. 
176 Povinnost dodržovat mezinárodní závazky podle čl. 1, odst. 2 Ústavy ČR se vztahuje i na 
závazky z členství v EU. Viz PAVLÍČEK, Václav. In PAVLÍČEK, Václav et al. Ústavní právo a 
státověda 2. díl. Praha: Leges, 2011, s. 343. Vladimír Mikule však naproti tomu poukazuje na to, že 

čl. 1, odst. 2 je jen deklaratorní povahy. MIKULE, Vladimír. In SLÁDEČEK, Vladimír, MIKULE, 
Vladimír, SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České republiky. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 13-
14. 
177 EU NETWORK ON FUNDAMENTAL RIGHTS: Opinion Of The EU … s. 15, 47.  
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výslovně pak včetně práva zakládat odbory. Pokud bychom tedy vycházeli pouze z dikce čl. 11 
EÚLP, jedná se o právo lidské, nikoliv občanské. ESLP pak dovodil aplikovatelnost článku 11 EÚLP 
i na politické strany.178 Článek 11, odst. 1 EÚLP totiž obsahuje výraz „včetně“, z čehož ESLP 
dovodil, že odkaz na právo zakládat odbory a sdružovat se v nich nelze považovat za taxativní, 
nýbrž za demonstrativní.179  

Celou situaci však poněkud „komplikuje“ čl. 16 EÚLP, který výslovně umožňuje mimo jiné                
i ve vztahu k právu sdružovacímu uvalit omezení na politickou činnost cizinců.  ESLP řešil výklad 
tohoto článku ve větším rozsahu zatím pouze v rozsudku Piermont proti Francii180. Stěžovatelka                  
D. Piermont, občanka BRD a členka Evropského parlamentu (EP), namítala, že jejím vyhoštěním 
z Francouzské Polynésie, došlo vedle zásahu do svobody pohybu, i k porušení zákazu diskriminace 
a především svobody projevu, u něhož čl. 16 EÚLP rovněž připouští omezení ve vztahu k politické 
činnosti cizinců. Stěžovatelka totiž na území Francouzské Polynésie chtěla pronést projev proti 
francouzským pokusům v jaderné energetice. Francouzská vláda namítala, že stěžovatelka je 
cizincem a politicky činnou osobou a tudíž došlo k omezení svobody projevu v souladu s čl. 16 
EÚLP.  Stěžovatelka naopak argumentovala tím, že cizincem není, jelikož má „občanství EU“ a je 
členkou EP. ESLP argumentaci institutem unijního občanství neuznal, protože Maastrichtská 
smlouva, která tento institut zavedla, ještě nebyla v době podání stížnosti ratifikována. Přesto však 
ESLP konstatoval porušení svobody projevu181, jelikož v této kauze „postačila k prokázání svazku 
postaveného naroveň občanství účast ve volbách do Evropského parlamentu, a to i přesto, že před 
ratifikací Maastrichtské smlouvy občanství EU neexistovalo.“182 Na občany EU tedy podle mého 
názoru nelze (tím spíše po ratifikaci Maastrichtské smlouvy) čl. 16 EÚLP vůbec aplikovat. Marek 
Antoš však upozorňuje na skutečnost, že argumentace členstvím v EP ve věci Piermont proti Francii 
„znemožňuje, abychom tento případ bez dalšího vztáhli na všechny evropské občany.“183 Zároveň 
však přiznává jisté pochybnosti o aplikaci tohoto článku na občany EU s ohledem na pojetí 
Evropské úmluvy jako živého dokumentu.184 David Kosař pak po ratifikaci Maastrichtské smlouvy 
aplikaci čl. 16 EÚLP na občany EU vylučuje zcela.185 Dále pak v komentáři k EÚLP upozorňuje na 
to, že podle mnohých (převážně zahraničních) komentátorů je čl. 16 EÚPL dnes již zcela 
obsoletní186, přičemž k tomuto názoru se přikláním i já.  

Pokud bychom tedy připustili obsoletnost čl. 16 EÚLP, byl by zřejmě zákaz členství 
v politických stranách v ČR nekonformní s tímto lidskoprávním katalogem nejen ve vztahu 
k cizincům z jiných členských států EU, ale rovněž ve vztahu k cizincům ze „třetích“ zemí. 
K omezení tohoto práva by mohlo dojít jen z důvodů stanovených v čl. 11, odst. 2 EÚLP. Lze si však 
jen stěží představit, že by omezení členství cizinců v politických stranách mohlo být dnes samo                  
o sobě v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti skutečně nezbytné, popř. že by 
byly naplněny další důvody zmiňované Evropskou úmluvou umožňující omezení takového práva. 
Navíc veřejná moc stále disponuje právem politickou stranu ze zákonem stanovených důvodů 
rozpustit, či pozastavit její činnost, což lze chápat jako určitou „pojistku“. Avšak provést pozastavení 
činnosti politické strany (či dokonce její rozpuštění) pouze z toho důvodu, že jejími členy jsou cizinci 
podle mého názoru není možné.187 Samotná skutečnost, že členy politické strany jsou cizinci 
nepochybně ani nepředstavuje dostatečně bezprostřední hrozbu pro demokratický právní stát, jejíž 
naplnění je podle rozsudku NSS ČR jednou ze čtyř nezbytných podmínek pro rozpuštění politické 
strany.188 
 

                                                 
178 ELSP ze dne 30. 1. 1998, stížnost č. 19392/92, Sjednocená komunistická strana Turecka a další 
proti Turecku, bod 24-25. 
179 Ibid. 
180 ESLP ze dne 20. 3. 1995, stížnost č. 15773/89 a 15774/89, Piermont proti Francii. 
181 Další části stížnosti však byly zamítnuty.  
182 KOSAŘ, David. In KMEC, Jiří; KOSAŘ, David; KRATOCHVÍL, Jan; BOBEK, Michal. Evropská 
úmluva o lidských právech. Velký komentář. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 122. 
183 ANTOŠ, Marek. Politická participace cizinců v České republice. Politologický časopis. 2012, č. 2,                              
s. 124. 
184 Ibid. 
185 KOSAŘ, David. In KMEC, Jiří a kol: Evropská úmluva… s. 122. 
186 Ibid, s. 123. 
187 K tomu podrobněji Nález Pl. ÚS 26/94 ze dne 18. 10. 1995, právní věta, bod V. 
188 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 4. 3. 2009, Pst 1/2008-66-„Dělnická strana I“. 
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5              ZÁVĚR 

Výsledkem předložené práce je falsifikace (vyvrácení) v úvodu stanovené hypotézy. Dospěl 
jsem tedy k závěru, že cizinci mohou být i de lege lata členy politických stran v ČR. Zda politická 
strana přijme cizince za člena či nikoliv záleží výlučně na jejích stanovách a diskreci příslušného 
orgánu strany. Tomu nasvědčuje skutečnost, že členství cizinců v politických stranách není žádným 
právním předpisem výslovně zakázáno. Jelikož politické strany jsou soukromoprávními právnickými 
osobami a členství cizinců nemá samo o sobě veřejnoprávní účinky, je nutné na výklad 
problematiky (ne)možnosti členství cizinců v politických stranách uplatnit zásadu legální licence. 
Pokud by chtěl zákonodárce členství v politických stranách cizincům znemožnit, do zákona by uvedl 
výslovný zákaz, jako tomu tak bylo v minulosti. Jak jsem však uvedl ve třetí kapitole, tak právě 
naprostá reálná neúčinnost tohoto výslovného zákazu byla podle mého názoru důvodem, proč 
zákonodárce od podobné regulace upustil.  

Interpretovat Listinu základních práv a svobod a zákon o sdružování v politických stranách a 
v hnutích tak, že cizincům je členství v politických stranách znemožněno, neodpovídá praxi 
uplatňované v některých jiných evropských zemích  a navíc by bylo v rozporu s právem EU 
(minimálně ve vztahu k občanům Unie) i v rozporu s EÚLP a to ve vztahu ke vše cizincům, 
připustíme-li obsoletnost jejího čl. 16.  

Přestože by dle mého názoru měl mít obvykle výklad zákona přednost před jeho novelou, 
upřesnění předmětného ustanovení zákona o politických stranách podporuji. Nevhodnější by zřejmě 
bylo úplně vypustit zmínku o státním občanství v zákoně o politických stranách (jako je tomu např. 
v Rakousku). K úpravě právního předpisu, dotýkajícího se členství cizinců v politických stranách 
došlo např. v Maďarsku již v souvislosti se vstupem do EU. Změnu právních předpisů ústavní právní 
síly neshledávám jako vhodnou či dokonce nezbytnou. Je nepochybné, že zákonná dikce 
předmětného ustanovení zákona o politických stranách není formulována příliš vhodně, a že má 
interpretace ohledně členství cizinců v politických stranách je dosti neobvyklá či „menšinová“. 
Právních názorů na tuto problematiku může existovat nepochybně více. Jak koneckonců 
upozorňoval F. A. Hayek, tak fakta ve společenských vědách, se „od faktů přírodních věd liší tím, že 
jsou přesvědčením nebo názory určitých lidí, která jsou našimi fakty bez ohledu na to, zda jsou 
pravdivá, či nikoliv“.189 Nechme výlučně na politických stranách (coby soukromoprávních 

právnických osobách), ať se rozhodnou, zda cizince, ať už pocházejí odkudkoliv, za své členy 
přijímat chtějí či nikoliv. Zda se politické strany rozhodly správně, může posoudit pouze politický boj 
mezi nimi a ve finále pak volební výsledky. 
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Abstract: In the present time, the quotas for women are often discussed issue and this thesis is 

concerned with the topic. Firstly, we focus on the causes of discrimination of women and men and 
then we pay attention to the particular representation of women and men in the political scene. The 
emphasis is especially on the situation in the Czech Republic and the European Parliament. The 
thesis also deals with quotas of the Member States of the European Union. In particular, it 
researches the number of states which have already established quotas and also the number of 
states which partially or completely refuse it. For example the representation of women in politics 
and the supervisory Boards of listed companies in Belgium and the Nordic countries are 
approximately 40%. Enacted quotas are not established in the Czech Republic yet but some political 
parties have quotas which determine and recommend how many women should be represented on 
the Candidate List. 

The goal is to compare advantages and disadvantages of establishing of quotas and try to 
consider the best possibilities in involving women into politics and in the supervisory Boards of listed 
companies. Another goal is to introduce domestic and international legal regulations which are 
based on equality between genders. The question is if the quotas are truly the best way to achieve 
equality. We should also consider the consequences which can quotas cause and if their 
establishing is not in conflict with the Czech Constitution and the Czech Bill of Fundamental Rights 
and Freedoms. 
 
Abstrakt: Kvóty pro ženy jsou v současné době často diskutovanými tématem. Stejnou otázkou se 

zabývá i tato práce. Pozornost je nejprve věnována příčinám diskriminace žen a mužů a následně 
také konkrétnímu zastoupení žen a mužů na politické scéně. Zejména pak je kladen důraz 
na situaci v ČR a Evropském parlamentu. V práci je zpracováno také to, kolik členských států již 
kvóty zavedlo a kolik z nich je naopak zcela či částečně odmítá. Jako příklad je možné uvést Belgii 
a Severské státy, v nich se zastoupení žen v politice i v radách kótovaných na burzách pohybuje 
téměř okolo hranice 40 %. Česká republika prozatím kvóty nezavedla, přesto existují v některých 
politických stranách stranické kvóty, které určují či doporučují, kolik žen musí být na kandidátní 
listině zastoupeno. 
 Cílem práce je porovnat výhody a nevýhody zavedení kvót a zamyslet se nad tím, zda by 
neexistovalo lepší řešení, jak je možné dostat ženy do politiky a do společností kótovaných 
na burzách. Dalším cílem je seznámení s právní úpravou, ve které je zakotvena rovnost mezi 
oběma pohlavími, a to nejen s tou tuzemskou, ale i mezinárodní. Otázkou zůstává, zda jsou kvóty 
skutečně tím nelepším způsobem, jak dosáhnout rovnosti, měli bychom se zamyslet, zda takovéto 
opatření nevyvolá spíše opak a zda jejich zavedení není v rozporu s Ústavou ČR a dalšími zákony.  

 
Key words: Czech bill of fundamental rights and freedoms, Czech constitution, discrimination 

prohibition, equity, gender quotas, gender mainstreaming, woman in the politics 
 
Klíčová slova: genderové kvóty, genderový mainstreaming, LZPS, rovnost, Ústava ČR, zákaz 

diskriminace, ženy v politice 
 
 
 
 

                                                 
1 Příspěvek byl zpracován v rámci projektu ZČU SGS-2013-068 „Vybrané otázky Evropské unie v 
ústavně-právních souvislostech“, který je řešen na katedře ústavního a evropského práva Fakulty 
právnické Západočeské univerzity v Plzni. 
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                ÚVOD 

V posledních letech jsou v Evropské unii často diskutovaným tématem kvóty pro ženy, a to 
nejen politické, ale i ty, které řeší postavení žen v byznysu. Tato otázka se stává tématem řady 
debat i v České republice, kde vyvolává velmi protichůdné názory. Kvóty tedy mají jak své zastánce, 
tak i odpůrce. Hlavním argumentem těch, kteří generovým2 kvótám říkají své ano, je výrazně 
rozdílené zastoupení mužů a žen ve vedoucích pozicích, byť většina absolventů vysokých škol jsou 
ženy, a tedy je nutné něžnému pohlaví do vedoucích pozic pomoci na základě právní úpravy. Druhá 
strana ovšem oponuje názorem, že by se následné rozhodování o přijetí členů do dozorčích rad či 
politických kandidátních listin omezilo na nutnost přednostně přijmout nezcela kvalifikovanou ženu 
před např. více kvalifikovaným a zkušeným mužem. Dále argumentují tím, že přirozeným vývojem 
se ženy do těchto vysokých a významných pozic probojují samy. 

V úvodu práce budou představeny základní pojmy vztahující se ke genderovým kvótám. 
Cílem práce bude zjistit pozitiva a negativa přijetí takovéhoto opatření. Na konci bude provedena 
komparace obou hledisek. Cílem je seznámit se návrhem směrnice Evropské unie (2012/0299 
(CDO)) a zamyslet se nad otázkou, zda vůbec zavedení jakýchkoliv kvót, jež budou upřednostňovat 
jedno z pohlaví, není diskriminační. S tím, kde je zákaz diskriminace3 na základě pohlaví upraven, 
se v průběhu práce seznámíme. Další část se bude zabývat současným zastoupení žen na české 
politické scéně. Jelikož se tato genderová otázka netýká pouze ČR, ale i Evropské unie, bude 
v práci rozebráno i zastoupení žen v parlamentech členských zemí a také účast žen v Parlamentu 
EU. K lepší přehlednosti bude ke zjištění této účasti sloužit grafické zpracování, další statistické 
údaje pak budou představeny v přehledné tabulce.   

Jelikož v současné době není v České republice přijata právní úprava, která by genderové 
kvóty řešila, bude práce vycházet nejen z platných či připravovaných právních předpisů, na jejichž 
základě bude utvářen názor na tuto problematiku, ale mimo jiné i z různých sborníků z konferencí, 
odborných monografií, novinových článků, webových stránek sdružení, která se otázkou genderu 
zabývají, a také podkladů a příspěvků ze seminářů, které mi byly zaslány od Fóra 50 %. 

 
1 VYMEZENÍ GENDEROVÉ PROBLEMATIKY 

Nejprve bude připomenut pojem kvóty jako takový. Jedná se o „podíl míst definovaný podle 
určitých pravidel nebo kritérií, pozic nebo zdrojů, které má zaplnit specifická skupina jedinců nebo 
které mají takové skupině připadnout“4. Cílem kvót je napravit předcházející nerovnost, obvykle 
ve vztahu k rozhodujícím pozicím nebo k přístupu ke školení nebo zaměstnání. Pojem genderové 
kvóty pak konkrétně znamená rezervování míst v určité oblasti společenského života na základě 
pohlaví. 

V této kapitole budou nastíněny základní bariéry, které ženám brání v kariérním postupu. 
Jedna z podkapitol bude věnována základnímu dělení kvót, přičemž u každého typu bude uvedeno, 
ve kterém členském státu EU, popřípadě jakou politickou stranou v ČR, jsou aplikovány a s jakým 
výsledkem.  
 
1.1 Bariéry kariérního růstu žen 

V současné společnosti se, i přestože v mnohé právní úpravě je zakotveno rovné zacházení 
s muži a ženami, objevuje diskriminace na základě pohlaví, a to především diskriminace žen, jež se 
objevuje v každodenním životě, především však při uplatnění na trhu práce. Zprvu se toto tvrzení 
může jevit jako nesmyslné, a to nejen proto, že právě ženy tvoří nadpoloviční většinu absolventů 
vysokých škol, ale i polovina pracovních sil je tvořena ženami.5 Ovšem, podíváme-li se například 

                                                 
2 Gender = „pojem, který odkazuje na sociální rozdíly, které jsou kulturně a sociálně podmíněné, 
konstruované, tj. mohou se v čase měnit a různí se jak v rámci kultury, tak mezi kulturami.“ 
(Současná česká společnost: sociologické studie. Vyd. 1. Editor Zdenka Mansfeldová, Milan Tuček. 
Překlad Robin Cassling. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2002, 381 s. ISBN 80-733-0009-5., str. 
149) 
3 Diskriminace = rozdílný přístup k určité skupině s odlišnými znaky. Diskriminace může probíhat 
na základě různých příčin, nejčastějšími důvody jsou: etnikum, pohlaví, sexuální orientace,… 
4 Gender, rovné příležitosti, výzkum. Praha, 2000, roč. 2000, č. 4. ISSN 1213-0028, str. 2 
5 Zaměstnanost a sociální politika. Europa: Přehledy právních předpisů [online]. 28.01.2011 [cit. 

2014-17-11]. 
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do politiky či do vedoucích pozic ve společnostech, musíme uznat, že právě na těchto pozicích ženy 
menšinou opravdu jsou, a ocitají se tak ve srovnání s muži ve velmi nerovném postavení. Stejně tak 
je tomu v otázce platového ohodnocení zaměstnanců. Je nutné si uvědomit, že zde nejde jen 
o sociální problematiku, ale měli bychom vnímat i aspekt ekonomický, na nějž má rovné zastoupení 
mužů a žen velký vliv. 

Toto nerovné postavení ve společnosti je zapříčiněno několika faktory. Jedním, tím 
nejdůležitějším, jsou předsudky a stereotypy zakořeněné ve společnosti. S tím souvisejí i následující 
dva termíny, a to skleněný strop a skleněný výtah. Skleněným stropem jsou právě výše zmíněné 

předsudky. Jde o pomyslnou bariéru, která ženám znemožňuje prosadit se v politice a zabraňuje jim 
v kariérním růstu. Skleněný výtah je něco podobného, ovšem v opačném významu. Jedná se 
o společenské prostředky, skrze které muž postupuje ve své kariéře, aniž by o to sám usiloval či měl 
na povýšení nárok.  

Pomocí kvót se společnost snaží dosáhnout genderové rovnosti. Tato rovnost již byla 
definována mnohými členskými státy EU, a dokonce i Radou Evropy, která ji definuje následovně: 
„Genderová rovnost znamená stejnou viditelnost, stejné postavení a stejnou účast obou 
pohlaví ve všech sférách veřejného a soukromého života. Genderová rovnost je opakem 
genderové nerovnosti, nikoliv genderových rozdílů, a jejím cílem je prosazovat 
plnohodnotnou účast žen a mužů ve společnosti.“6 

 
1.2 Dělení kvót 

 
1.2.1 Kvóty dle zajištění účasti 

Kvóty spadající do této kategorie určují oblasti, v nichž bude genderová rovnost upravena, 
a zároveň stanoví i způsob této úpravy. Spadá sem například způsob sestavení kandidátních listin, 
přesné stanovení, kolik křesel v parlamentu bude náležet danému pohlaví atd.  

Jednoduché kvóty: Jednu skupinu na základě uvedené charakteristiky tvoří kvóty 

jednoduché. Právě tyto jsou v dnešní době jedny z nejčastěji diskutovaných. Jedná se 
o procentuální stanovení míst, která budou rezervována pro ženy (křesla v parlamentu, počet míst 
na kandidátní listině,…). 

Dvojité kvóty: Tyto kvóty jsou, dalo by se říci, vylepšenými kvótami jednoduchými. Tento typ 

se však vztahuje pouze na kandidátní listiny. Taktéž stanovuje procentuální hranici, ale na rozdíl 
od předešlého typu striktně stanoví, na kterých konkrétních pozicích budou mít ženy 
rezervováno místo. Cílem takovéhoto určení je, aby ženy nebyly na kandidátních listinách 
umisťovány na poslední místa, byť v počtu, který by odpovídal předpisům. Tento typ kvót je v ČR již 
zaveden, a to konkrétně u KSČM, která v rámci strany doporučuje, aby na kandidátní listině byla 
minimálně jedna z prvních tří pozic obsazena ženou (zavedeno v roce 2005). 

Další možností, jak lze dvojité kvóty aplikovat, je tzv. zipový systém. V případě aplikace 
tohoto systému jsou místa na kandidátní listině muži a ženami obsazována střídavě.  

Genderově neutrální: Jak samotný název napovídá, nejsou tyto kvóty cíleně zaměřeny ani 

na jedno z pohlaví, jedná se jen o procentuální stanovení rozmezí, ve kterém by mělo být 
zastoupeno. Např.: nejméně 40 %, nejvýše však 60 %.7 Takovýto systém by byl pro společnost 
v případě zavedení kvót pravděpodobně nejméně násilný.  
 
1.2.2 Kvóty dle prostředku prosazení 

Druhou možností je dělení kvót na základě způsobu, popřípadě prostředku jejich posazení. 
Jedná se tedy o kvóty: ústavní, legislativní, a to celostátní či regionální, a dobrovolné.  

Ústavní kvóty: Tyto se týkají zejména úpravy kandidátních listin, složení zastupitelstev, 

popřípadě parlamentu. Ústavní kvóty jsou zavedeny např.: V Nepálu, kde ženy mají na základě 
Ústavy zajištěno 5 % míst na kandidátní listině a k tomu, byť to není mnoho, jim jsou rezervována 3 
z 60 křesel v horní komoře Parlamentu. 

                                                                                                                                       
Dostupné z:http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_betwee
n_men_and_women/em0037_cs.htm 
6 ASKLÖF, Cecilia, Birgitta HEDMAN, Helena STRANDBERG a Karin E. WENANDER. PŘÍRUČKA 
NA CESTU K ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ. [online]. Praha, 2003 [cit. 2014-17-11]. Dostupné 
z:http://www.mpsv.cz/files/clanky/953/na_cestu.pdf. 
7 ČEŠKOVÁ, Andrea. Ženy v politice: Analýzy. Praha, 2009, 55 s., str. 3 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/em0037_cs.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/em0037_cs.htm
http://www.mpsv.cz/files/clanky/953/na_cestu.pdf
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Legislativní – celostátní a regionální kvóty: Hovoří-li se o legislativních kvótách, mají se 

na mysli takové, jež jsou založeny běžným zákonem a mohou upravovat složení kandidátních listin 
s celostátním i regionálním charakterem. Tento typ se osvědčil například v Belgii, kde jej 
zkombinovali s kvótami dvojitými. To znamená, že dva kandidáti stojící na listině za sebou nesmí být 
stejného pohlaví. 

Dobrovolné kvóty: Tyto kvóty si určují samy strany. Lze sem zařadit i dobrovolné 

rezervování určitého počtu míst pro ženy ve vládě. 8 V rámci Evropské unie jsou však stále státy, 
které kvóty nevyužívají vůbec. Mezi tyto země patří Bulharsko, Irsko nebo Kypr. Přes odmítavý 
postoj mnoha zemí kvóty fungují v případě několika členů EU. Legislativní kvóty využívají například: 
Francie, Belgie, Portugalsko nebo Španělsko,…Se stranickými kvótami se pak setkáme v Itálii, 
Litvě, Maďarsku, Řecku, Švédsku nebo ČR,… 

 
2 GENDEROVÉ KVÓTY V DOKUMETECH A JEJICH BUDOUCÍ I SOUČASNÁ 

APLIKACE 

V této kapitole se zaměříme na právní úpravu – nejen tuzemskou, ale i evropskou 
a mezinárodní, jež řeší rovnost mužů a žen spolu se zákazem diskriminace na základě pohlaví. 
Následně bude uvedeno, jak postupovala Evropská unie před rozhodnutím zavedení kvót pomocí 
směrnice, a také to, co je obsahem jejího návrhu. Další část kapitoly se bude zabývat Českou 
republikou, přesněji tím, jaká různá opatření se chystají, aby mohly být genderové kvóty uvedeny 
v život. Pozornost bude věnována i tomu, jaká politická strana již nějaké opatření s tímto 
charakterem zavedla a jaká se mu naopak brání.  

 
2.1 Rovnost mužů a žen v EU a ČR – právní úprava 

V této podkapitole bude uveden demonstrativní výčet různých dokumentů, které se 
genderové rovnosti a zákazu diskriminace věnují. 

 
2.1.1 Rovnost mužů a žen v evropských a mezinárodních dokumentech 

Po dvou světových válkách, tedy především ve 20. století, se začínají v rámci mezinárodního 
práva dostávat do popředí lidská práva. To postupně vedlo k založení několika organizací: 
Mezinárodní organizace práce (1919), OSN (1945), Rady Evropy (1949) a Evropské unie (1949). 
Mezi základní lidská práva můžeme zařadit i rovnost, kterou ve svých dokumentech všechny tyto 
organizace zakotvují.9 

Mezinárodní organizace práce vydává tři základní úmluvy upravující rovné postavení 
v zaměstnání: 

 Úmluva č. 100 o stejném odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty  
z roku 1951, 

 Úmluva č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání) z roku 1958, 

 Úmluva č. 156 o rovných příležitostech a rovném zacházení se zaměstnanci  
a zaměstnankyněmi s rodinnými odpovědnostmi z roku 1981.10 

Rovnost mužů a žen je zakotvena mimo jiné i v dokumentech OSN: 

 Charta OSN (konkrétně v její preambuli), 

 Všeobecná deklarace lidských práv (čl. 1, čl. 2 odst. 1)  

 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,…11 

Dalšími mezinárodními dokumenty, které zakotvují rovnost mezi pohlavím, jsou například   
ty, které byly vydány Radou Evropy či Evropskou unií:  

 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Rady Evropy, 

 Smlouva ES (čl. 119, pozdější čl. 141), 

 Listina základních práv Evropské unie (čl. 21 a čl. 23),  

 Úmluva o ochraně lidských práv (čl. 1 a čl. 14),  

 Amsterodamská smlouva (čl. 6a, čl. 119),… 

                                                 
8 Tamtéž, str.4 
9 KOLDINSKÁ, Kristina; Gender a sociální právo : rovnost mezi muži a ženami v sociálně-právních 
souvislostech; 1. vydání; Praha: C.H. Beck; 2009, 240 s.; ISBN: 978-80-7400-343-1; str. 23. 
10 Tamtéž; str. 26, 27, 28 
11 KOLDINSKÁ, Kristina; Gender a sociální právo : rovnost mezi muži a ženami v sociálně-právních 
souvislostech; 1. vydání; Praha: C.H. Beck; 2009, 240 s.; ISBN: 978-80-7400-343-1; str. 32, 33, 34 
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Jedná se pouze o demonstrativní výčet dokumentů, které rovnost mužů a žen upravují. Z toho je 
patrné, že zákaz diskriminace a celkově rovné zacházení je pro EU i mezinárodní spolupráci 
prioritou. 
 
2.1.2 Genderová rovnost v dokumentech ČR 

Na rovnosti a zákazu diskriminace si současný režim, který u nás v ČR vládne, velmi 
zakládá, což lze odvodit z toho, že právě rovné příležitosti žen a mužů jsou zakotveny v Ústavě ČR 
a LZPS, konkrétně v čl. 3 odst. 1 a odst. 3. Dalším zákonem, který rovnost na základě pohlaví 
upravuje, konkrétně např. v § 8 odst. 2, je zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení 
a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů 
(antidiskriminační zákon)12. Jelikož se nerovné zacházení objevuje i v běžném životě, například 
v zaměstnání, musí být tato problematika řešena i v dalších zákonech, jako je například zákon č. 
143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších 
organizacích a orgánech. Ve vztahu k dané problematice je důležitý především § 3 odst. 3, kde je 

uvedeno, že všem zaměstnancům bez rozdílu, a to i bez rozdílu pohlaví, náleží za stejnou práci 
a za stejných podmínek totožný plat.13  

Přes toto ustanovení se stále v oblasti odměňování setkáváme s nerovností, jelikož platové 
ohodnocení žen je v průměru o 16,4 % nižší než plat mužů. Jako příklad nám poslouží údaje z roku 
2012, kdy se výše platu muže a ženy v Itálii lišila jen o 4,9 %, což není markantní rozdíl. Za únosnou 
by se dala označit situace na Slovensku, kde muži dostávali za vykonanou práci o 8,5 % více. 
S velkým rozdílem se však setkáváme např. v Rakousku – 25,5 % a v Estonsku, kde rozdíl 
dosahuje až 30,9 %.14 
 
2.2 Kvóty v rozporu s českými zákony a Ústavou 

Nyní byly uvedeny dokumenty, které o problematice rovného postavení mužů a žen 
pojednávají, ovšem stále zde vyvstává otázka, zda zavedení kvót s cílem upřednostnění jednoho 
z pohlaví není přeci jen vzhledem k ČR protiústavní. Rozpor s českými zákony by nastal např. 
v následujících modelových situacích: O práci se budou ucházet muž a žena, která bude mít o něco 
méně pracovních zkušeností než muž, avšak budou ve stejném věku a budou mít to samé výchozí 
postavení (ve smyslu rodiny a jisté finanční jistoty). Na dané místo bude muset být přijata právě ona, 
byť by na něj byl přeci jen vhodnější muž. Stejně tak, nastala-li by situace, že lidé budou tvořit 
kandidátní listinu a budou chtít, aby na ní byli například Pepa, Mirka, Eliška, Karel, Vojta a Tomáš. 
Proč by ale nemohli mezi kandidáty zařadit i Frantu, když o něm vědí, že jim přinese hlasy a navíc 
má daleko větší zájem kandidovat. Proč by tam tedy místo Franty, který je schopný, umí vyjednávat 
a je mnohem lepším politikem, měli zařadit Aničku, která vůbec kandidovat, ale oni ji potřebují, aby 
byl splněn počet žen na listině.  

Zavedení kvót do oblasti politiky, popřípadě do společností kotovaných na burzách by se 
tedy dalo považovat za zásah do základních lidských práv a svobod. Pokud by měl být uveden 
příklad, do kterých z práv by potenciální kvóty mohly zasáhnout, jednalo by se například 
o svobodnou realizaci volebního práva, kdy by voliči byli omezeni na to, volit pouze z těch 
kandidátů, kteří mohou či musí být na kandidátní listině, a nikoliv z jedinců, kteří by se za běžných 
okolností do voleb dostali, a my tak mohli hlas dát právě jim, došlo by také k potlačení plurality 
názorů (šovinismus x feminismus). Dále by se mohlo jednat i o zásah do práva svobodně zakládat 
politické strany a hnutí, tedy do práva sdružovacího, kdy LZPS v čl. 20 říká, že „občané mají právo 
zakládat též politické strany a politická hnutí a sdružovat se v nich. Výkon těchto práv lze omezit jen 
v případech stanovených zákonem, jestliže to je v demokratické společnosti nezbytné 
pro bezpečnost státu, ochranu veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku, předcházení trestným 

                                                 
12 Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně 
některých zákonů (antidiskriminační zákon). In: Sbírka zákonů. 23.4.2008, 198/2009 
13 Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších 
organizacích a orgánech. In: Sbírka zákonů. 13. 3. 1992, 143/1992. 
14 ALTINISIK, Serap; EWL Fundraising and Policy Officer; Women in decision-making Seminar in 
the Chamber of Deputies / Czech Parliament 20th of Novembre 2012 
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činům nebo pro ochranu práv a svobod druhých.“15 V tomto případě se nejedná o omezení 

pro bezpečnost státu ani jiný zájem zmíněný v tomto ustanovení. Mimo to by bylo zasaženo i právo 
mít přístup k veřejně voleným funkcím, které je taktéž zaručeno LZPS. Pokud bychom se zaměřili 
i na další oblasti práva, je jasné, že je zde rozpor i například se zákonem č. 206/2006 Sb., 
zákoníkem práce, který také zaručuje rovné zacházení. 

Samozřejmě, že v rámci Evropské unie je na základě čl. 157 odst. 3 a odst. 4 SFEU 
a na základě článku 23 Listiny základních práv Evropské unie nechán volný prostor pro přijetí 
opatření, která zajistí rovnost příležitostí a zacházení mužům i ženám, a to ve všech oblastech, tedy 
i v otázkách zaměstnání a povolání, přičemž této rovnosti má být dosaženo bez překážky toho, zda 
bude použito opatření, které bude poskytovat zvláštní výhody ve prospěch toho pohlaví, jež bude 
v menšinovém zastoupení.16 

Tuto možnost sice dává právní úprava evropská, nikoliv však česká. Z tohoto důvodu se 
může zavedení takovéhoto opatření jevit jako protiústavní. Kde je tedy zaručena ta skutečná 
rovnost? Je namístě zapřemýšlet nad tím, zda kvóty ještě více neprohloubí problém genderové 
diskriminace a navíc nezasáhnou i do jiných základních lidských práv. Na opačném konci je však 
nutné vidět i druhou stanu věci, tedy vnímat onen fakt, že nerovnost a diskriminace žen skutečně 
v současné společnosti je, a právě kvóty jsou jedním z možných řešení.  

Ona diskriminační opatření již v několika případech Soudní dvůr povolil, a to za účelem 
upřednostnění kandidáta toho pohlaví, které bude nedostatečně zastoupeno. Ovšem stále jsou zde 
ponechána zadní vrátka, kdy se toto opatření nemusí použít. Jde o případ, kdy k tomu, aby nebyl 
upřednostněn, ať už pro povýšení či pro přijetí do zaměstnání kandidát, který je v menšinovém 
zastoupení v dané společnosti, musí být zohledněna veškerá kritéria daného kandidáta. Například 
se jedná o judikáty C-450/93 Kalanke a C-409/95 Marschall. Tyto judikáty mají spojitost se směrnicí 
Rady 76/207/ EHS, jež se týká implementace principu rovného zacházení pro muže a ženy 
v případech přístupu k zaměstnání. Případ Kalanke byl zlomový. Soud rozhodl, že pokud národní 
předpisy bezpodmínečně a absolutně upřednostňují ženy, jsou v rozporu s čl. 2 odst. 4 výše 
zmíněné směrnice Rady.17 Případ Marschall rozhodl Soudní dvůr tak, že pokud jsou ženy 
upřednostněny ve funkčním povýšení, popřípadě obdobném jednání, jako přijímání či rekvalifikace, 
za předpokladu, že kandidát mužského pohlaví je pro tento případ stejně kvalifikován, nejedná se 
o rozpor s komunitárním právem. Toto však platí za předpokladu, že mužský kandidát není již 
předem vyloučen z možnosti kariérního postupu.18 Pozitivní akce ve prospěch žen jsou tedy 
v souladu s evropským právem, nejedná-li se o preferenční kvóty, které jsou absolutního 
charakteru. 

Pokud by se stalo, že by se otázka genderových kvót dostala před Ústavní soud ČR, je více 
než zajímavé uvažovat o tom, co by následovalo. Je zde hned několik možností. Jednou z nich je, 
že by ÚS ČR takovou ústavní stížnost vůbec neřešil, jelikož by se vyslovil, že taková věc není 
v kompetenci jeho řešení, jelikož genderová otázka je v pravomoci EU. Druhu možností je odmítnutí 
ústavní stížnosti na zrušení právního předpisu. Třetí možností, avšak málo pravděpodobnou, je 
podání předběžné otázky Ústavním soudem, který však předběžné otázky podávat nechce, proto 
nelze předpokládat, že by tak učinil. Tyto případy asi nečiní žádný problém. Ten by nastal v případě, 
že by ÚS stížnosti vyhověl, a tím by ČR nedostála povinnosti implementovat směrnici do svého 
právního systému. Jak by pak reagovala EU, o tom lze jen polemizovat. 
 
2.3 EU a prosazování kvót 

Evropská unie se proti nerovnému zastoupení mužů a žen snaží bojovat již několik let. 
Kromě toho, že má, jak je již uvedeno výše, v několika dokumentech zakotvenou právě rovnost 
(zákaz diskriminace a rovné pracovní příležitosti), vydala již v roce 1984 a 1996 dvě doporučení, 
kterými vyzývala státy k samoregulaci. Cílem prvního doporučení z roku 1984 bylo učinění kroků 
v rámci pozitivní diskriminace ve prospěch žen s tím, aby bylo počítáno s jejich aktivní účastí 
v rozhodovacích pozicích. Druhé doporučení z roku 1996 o vyvážené účasti žen a mužů 
v rozhodovacích procesech, mělo vést k tomu, aby členské státy vedly soukromé sektory 

                                                 
15 Česká republika. Listina základních práv a svobod. In Sbírka zákonů, Česká republika. 1992, roč. 
1993, částka 1, usnesení předsednictva České národní rady č. 2, čl. 20 
16 Listina základních práv Evropské unie (2010/C 83/02), (Úřední věstník EU, C 83/389, 30. 3. 2010) 
17 C-450/93: Kalanke (Sb. Rozhod. 1995, s. I-3051) 
18 C-409/95: Marschall (Sb. Rozhod. 1997, s. I-6363) 
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k vyváženému počtu mužů a žen v rozhodovacím procesu, a to na všech úrovních.19 Avšak mnohé 
země tato doporučení zcela ignorovaly. Proto byl v roce 2012 vydán návrh směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy 
správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních (dále jen: „směrnice“). 
Směrnice by následně měla docílit toho, že členské země dosáhnou hranice 40 % žen v dozorčích 
a správních radách (o uvedené hranici se však mimo směrnici hovoří i ve spojitosti s politikou, kdy 
by i kandidátní listiny atd. měly být tvořeny ze 40 % ženami). Evropská Unie, jak je uvedeno 
v důvodové zprávě k této směrnici, nevěří tomu, že země dosáhnout 40 % hranice do roku 2020, ba 
dokonce ani do roku 2035 (cíl dle jejího názoru splní ve stanovené lhůtě cca 8 členských států). 
Pravděpodobně cíleného podílu žen v řídících a dozorčích orgánech nebude všemi členy dosaženo 
ani do roku 2040.20 

Návrh směrnice byl vydán z několika důvodů. Mezi ně patří různé studie vztahující se 
k otázkám genderové problematiky ve společnosti, zejména se však jedná o několik základních 
dokumentů, v nichž je upravena rovnost mužů a žen, jelikož jde o jednu ze základních hodnot 
a základních rysů EU, která zároveň usiluje o odstranění případné diskriminace (viz podkapitola 
2.1). Evropský parlament a Rada se v odůvodnění návrhu směrnice se mimo jiné opírá o výše 
zmíněné doporučení Rady 84/635/EHS ze dne 13. prosince 1984 a o doporučení 96/694/ES ze dne 
2. prosince 1996. 21 

 
2.4 Kvóty v ČR  

Kvóty v ČR vytvořily na české politické scéně velké rozepře. V ČR se v otázce tohoto tématu 
setkáváme spíše s negativním postojem. Byť se v minulých letech na základě doporučení vládní 
rady pro rovné příležitosti žen a mužů a výslovné žádosti eurokomisařky Jourové předpokládalo, že 
ČR, která se snažila, vedle např. Německa, jež opatření v březnu tohoto roku přijalo, kvóty blokovat, 
změní svůj odmítavý postoj, nestalo se tak. To, že se přístup ČR změní, předpokládali i ministryně 
práce Marksová a ministr pro lidská práva Dienstbier. Paní ministryně dokonce předpokládanou 
změnu přístupu k evropské směrnici ze strany ČR přednesla na jednání ministrů v Lucemburku již 
v létě 2014. Odmítavý postoj ke kvótám tehdy projevily všechny strany kromě ČSSD, která 
hlasovala ve prospěch směrnice.22 Na konci roku 2014 se proti kvótám postavila téměř celá česká 
politická scéna. 

 
2.4.1 Kvóty v politických stranách  

V červenci 2014 podalo ministerstvo vnitra spolu s ministrem pro lidská práva Dientsbierem 
návrh volební novely pro sněmovní a krajské volby. Tato novela, pokud bude schválena, by počítala 
i s finanční penalizací při neplnění kvót. 23 Právě strany by měly při tvorbě kandidátních listin 
dodržovat to, co je již uvedeno výše v textu, tedy že první dvě pozice musí být zastoupeny oběma 
pohlaví a v každé následující trojici kandidátů musí být zastoupení pohlaví vždy 2:1. Ženy při tom 
musí tvořit minimálně 30 %. Při získání mandátu jsou strany či hnutí podporovány finančním 
příspěvkem od státu. Tento příspěvek činí 855 000 Kč na poslance a 237 000,- na krajského 
zastupitele za rok. V případě, že by však kvóty nebyly dodrženy, bude tento příspěvek snížen, a to 
na 598 000 Kč za poslance a na 166 250 Kč za krajského zastupitele.  

                                                 
19 NÁVRH SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zlepšení genderové vyváženosti 
mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách 
a o souvisejících opatřeních. In: Brusel, 2012. 
20 DŮVODOVÁ ZPRÁVA SOUVISLOSTI NÁVRHU SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
A RADY o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady 
společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních. In: Brusel, 2012. 
21 NÁVRH SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zlepšení genderové vyváženosti 
mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách 
a o souvisejících opatřeních. In: Brusel, 2012. 
22 Vláda nemění odmítavý postoj ČR ke směrnici EU o kvótách pro ženy. České noviny [online]. 
2014 [cit. 2014-11-18]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-nemeni-odmitavy-
postoj-cr-ke-smernici-eu-o-kvotach-pro-zeny/1156342  
23 Vláda nemění odmítavý postoj ČR ke směrnici EU o kvótách pro ženy. České noviny [online]. 
2014 [cit. 2014-11-18]. Dostupné z: http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-nemeni-odmitavy-
postoj-cr-ke-smernici-eu-o-kvotach-pro-zeny/1156342 

http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-nemeni-odmitavy-postoj-cr-ke-smernici-eu-o-kvotach-pro-zeny/1156342
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-nemeni-odmitavy-postoj-cr-ke-smernici-eu-o-kvotach-pro-zeny/1156342
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Při zaměření se na politické kvóty v českých politických stranách je zjevné, že kvóty u nás 
mají své zastánce i odpůrce. Odmítavý postoj zaujímá např. ODS či KDU-ČSL. Opačný názor 
zastávají ČSSD, KSČM či Strana zelených (dále jen: „SZ“), která byla v ČR první stranou, jež 
stranické kvóty zavedla. SZ využívá genderově neutrálních kvót, kdy říká, že vždy mezi trojicí 
kandidátů musí být alespoň jedna osoba opačného pohlaví a první dvě pozice musí obsadit obě 
pohlaví (tedy SZ z velké části splňuje výše uvedený návrh volební novely pro sněmovní a krajské 
volby). 
 
3 ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN V POLITICE ČR A PARLAMENTU  

V této kapitole bude uvedeno, jaké je skutečné zastoupení obou pohlaví v politických 
oblastech. Nejprve bude rozebrána situace v ČR, a to nejen v přední politice, ale i v politice 
krajského a okresního charakteru. Další část kapitoly bude věnována situaci v EU, tedy tomu, kolik 
žen je zastoupeno ve vládě členských států a v Paramentu EU. 

 
3.1 Zastoupení mužů a žen v politice ČR 

Je obecně známo, že žen se v politice příliš neobjevuje, v České republice jsou dokonce 
místa v Poslanecké sněmovně ženami obsazena jen v 19,5 %24. S touto hodnotou se ČR řadí až 
na dvacátou druhou pozici mezi členskými státy. Při pohledu na následující grafy, které uvádějí 
genderové složení české politické scény, lze dojít k závěru, že nerovnost je skutečně vysoká. 

 
  Obrázek č. 1: Genderové složení – Vláda ČR25 

 
Obrázek č. 2: Genderové složení – Poslanecká sněmovna ČR26 

 

 
Obrázek č. 3: Genderové složení – Senát ČR27 

 
Z těchto tří obrázků je zjevné, že rozdíl je opravdu znatelný. Ženy v Poslanecké sněmovně 

ČR tvoří stěží 20 % jejího složení. Jinak tomu není ani v Senátu a Vládě ČR, kde je počet žen ještě 
nižší a pohybuje se kolem 18 %, což je skutečně málo. 
 

 
  Obrázek č. 4: Genderové složení – zastupitelstva krajů28 

 

                                                 
24 CHLÁDKOVÁ, Lucie a Klára HENDRYCHOVÁ. Genderové kvóty pro dozorčí rady: Ano, nebo 
ne?. In:Http://www.evropskehodnoty.cz/ [online]. Česká republika, 2015 [cit. 2015-04-26]. Dostupné 
z:http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2015/03/women-on-boards.pdf 
25Fórum 50 %. Fórum 50 %: Statistiky a analýzy [online]. 2014 [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
z:http://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-politice, 2015 
26 Tamtéž  
27 Tamtéž  
28 Tamtéž  

http://www.evropskehodnoty.cz/wp-content/uploads/2015/03/women-on-boards.pdf
http://padesatprocent.cz/cz/zeny-v-politice
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Ani z voleb do zastupitelstev krajů ženy nevycházejí jako zvolená většina, je tomu dost 
podobně jako v Poslanecké sněmovně.  

   
                           Obrázek č. 5: Genderové složení – Zastupitelstva měst a obcí29 

 
V zastupitelstvech měst a obcí jsou na tom ženy procentuálně lépe než v ostatních oblastech 

politické působnosti. Ženy se ve volbách na úrovni měst a prosadily téměř o 8 % více než 
ve volbách do krajských zastupitelstev. Tato skutečnost lze vysvětlit tím, že v komunálních volbách 
lidé nehledí na to, zda volí ženu či muže, ale, díky tomu, že se mezi sebou znají, spíše na to, koho 
volí a jaké jsou kvality dané osoby.  

 
3.2 Zastoupení mužů a žen v EU a Parlamentu EU 

Nyní se práce dostává ke kvótám, které se netýkají jen politiky, ale i vedoucích pozic 
v různých společnostech. Tyto genderové kvóty jsou již v mnoha zemích EU přijaty skrze právní 
předpisy - Belgie, Francie, Itálie, Nizozemí, Španělsko, jiné pomocí pravidel pro vyvážené 
zastoupení žen a mužů ve správních radách státních podniků - Dánsko, Finsko, Řecko, Rakousko 
a Slovinsko. Díky kvótám skutečně dochází k navýšení zvýšení počtu žen ve vedoucích pozicích. 
Nejlepšího výsledku dosáhla Francie, v níž se podařilo v období od října 2010 do ledna 2012 
dosáhnout zvýšení z 12 % na 22 %. Takového pokroku dosáhla Francie dříve, než byla dle zákona 
povinna, jelikož 20 % zastoupení žen ve vedoucích pozicích mělo být dosaženo do roku 2014 a 40 
% do roku 2017. Dalším zdárným příkladem, byť se jedná o nečlenský stát, je Norsko, které zvýšilo 
podíl žen mezi členy správní rady z 18 % na 40 % v průběhu pouhých tří let.30 Ovšem i přes tyto 
výsledky většina členských zemí kvóty odmítá.31 

 
3.2.1 Zastoupení žen v parlamentech členských zemí EU 

Následující tabulky zobrazují prvních a posledních 5 států, dle toho kolik žen je na jejich 
politické scéně zastoupeno. 

 
        Tabulka č. 1: Státy s nejpočetnějším zastoupením žen v politice 

 

 
             Tabulka č. 2: Státy s nejnižším zastoupením žen v politice 

                                                 
29 Tamtéž  
30 DŮVODOVÁ ZPRÁVA SOUVISLOSTI NÁVRHU SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A 
RADY o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady 
společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních. In: Brusel, 2012. 
31 STANOVISKO Ministerstva průmyslu a obchodu ČR K zavedení kvót pro ženy ve správních 
a řídících radách. 2012 



 

58 

 
Z tabulek je zřejmé, že nejlépe jsou na tom Severské země. Jak již bylo uvedeno výše, 

Finsko je zároveň i zemí, u které se setkáváme také s vysokým zastoupením žen ve správních 
radách. Obě země tedy přesahují hranici 40 %, kterou již překonalo i Španělsko. Prvních 5 států bez 
problému 40 % žen v politice docílilo, popřípadě nemá daleko k tomu, aby na ni dosáhlo. Celkem 
zajímavé je, že například Francie, která má vysoké procento žen ve společnostech, se nezařadila 
mezi prvních pět států, ba dokonce ani mezi prvních deset s vysokým zastoupením žen v politice. 
Francie je v tomto případě až na třinácté pozici.  

Ve druhé tabulce jsou uvedeny státy, ve kterých je většina politiky tvořena muži, uvedené 
údaje pak svědčí o tom, že genderovou otázku je skutečně nutné řešit. Mezi tyto státy patří Irsko, 
Rumunsko, Kypr, Malta a Maďarsko. V těchto státech je zastoupení skutečně příliš nízké, kromě 
Irska zmíněné státy nedosahují ani hranice 15 %. 

 
3.2.2 Zastoupení žen v Parlamentu EU 

I zde bude užito grafické úpravy k názorné ukázce toho, jak se míra zastoupení žen a mužů 
v Parlamentu EU mění v průběhu času. Následně bude přiblížena i situace v dnešní době.  

 
Obrázek č. 6: Genderové složení – Parlament EU32 

 
Z grafu vyplývá, že zastoupení žen v Parlamentu EU stále stoupá. Nejvyšší nárůst žen byl 

zaznamenán mezi lety 1994 – 1999, kdy jejich zastoupení se zvýšilo o 7 %. K roku 2009 byly ženy 
v Evropském parlamentu zastoupeny 32 %. 

Pro lepší představu je možné seznámit se s podrobnějšími informacemi o tom, která země 
byla reprezentována svými ženskými představitelkami, a to z uvedené tabulky. Je třeba upozornit, 
že sledovaná období nejsou totožná s těmi na předchozím obrázku. 
 

                                                 
32 Evropský parlament. Evropský parlament: Účast [online]. 2014 [cit. 2014-10-16]. Dostupné 
z:http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/cs/turnout.html, 2014 

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/cs/turnout.html
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Obrázek č. 7: Parlament EU – Zastoupení žen a mužů33 

 
Je zajímavé, že přestože se v mnohých zemích apeluje na to, aby ženy byly více 

prosazovány do politiky, a často se na toto téma diskutuje, některé země nyní zastupuje méně žen, 
než v letech minulých. Přesto ve většině zemí je to opačně a procentuální pokrok je zde výrazný – 
Itálie, Lucembursko,… 

 
Obrázek č. 8: Genderové složení – 1. zasedání Parlamentu EU34 

 
Graf mapuje zastoupení žen a mužů při prvním zasedání v Parlamentu EU. Pod jednotlivými 

roky je vyobrazen i počet členů EU (EU9, EU28,...). Ač by se na první pohled mohl graf jevit jako 
znatelně rostoucí, musíme si uvědomit, že je zde mapován vývoj od roku 1979, proto nelze hovořit o 
rychle se proměňujícím složení Evropského parlamentu, ale spíše o velmi pozvolných změnách. 

 

                                                 
33 Evropský parlament. Evropský parlament: Účast [online]. 2014 [cit. 2015-04-28]. Dostupné 
z:http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/cs/turnout.html, 2015 
34 Evropský parlament. Evropský parlament: Výsledky evropských voleb 2014 [online]. 2014 [cit. 
2015−04−28]. Dostupné z:http://www.europarl.europa.eu/elections2014−results/cs/gender−balance.
html, 2015 

http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/cs/turnout.html
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/cs/gender-balance.html
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/cs/gender-balance.html
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/cs/gender-balance.html


 

60 

 
Obrázek č. 9: Genderové složení – 1. Zasedání Parlamentu EU r. 201435 

 
Na tomto grafu je vyobrazeno zastoupení žen a mužů při prvním zasedání Evropského 

parlamentu, tentokrát ovšem pro rok 2014. Nejméně žen v Evropském parlamentu má Litva, hned 
po ní Kypr a Maďarsko. Naopak nejvíce žen v Evropském parlamentu zasedá za Maltu, Irsko 
a Švédsko. Vidíme, že ČR se umístila spíše ve spodní části grafu, pokud jde o počet žen 
v Evropském parlamentu.  
 
4 VÝHODY A NEVÝHODY ZAVEDENÍ KVÓT  

 
4.1 Argumenty pro zavedení kvót  

Jak již výše bylo několikrát zmíněno, hlavním cílem moderní demokratické společnosti je 
rovnost a zákaz diskriminace. Přestože se „přirozeným“ vývojem (nelze hovořit o zcela přirozeném 
vývoji, jelikož společnost je formována zase jen společností) postupně ke genderové rovnosti 
přibližujme, je jisté, že absolutní rovnost je stále jen vysněným cílem, kterého v blízké době 
dosaženo nebude. Proto se zastánci kvót opírají o argument, že se jedná o možnost, jak se tomuto 
cíli rychleji přiblížit. V případě, že by došlo k rovnému zastoupení žen a mužů, měla by být zvýšena 
efektivita rozhodování ve veřejných otázkách, alespoň to tvrdí ti, již kvóty prosazují. Efektivita by 
pramenila z toho, že ženy a muži mají rozdílné zkušenosti, a tak by byly tyto zkušenosti integrovány 
do veřejné sféry. Navíc by vyvážená pracovní síla zlepšila reakci soukromých podniků na měnící se 
zákaznickou základnu. Někteří se však bojí, že by se kvótami pustila do vedoucích pozic 
nekvalifikovaná pracovní síla. Zastánci však argumentuj tím, že k tomu nedojde, a to proto, že ženy 
tvoří nadpoloviční většinu absolventů vysokých škol.36 

Někteří hovoří i o tom, že různí jedinci mají různý potenciál, díky tomu, že by se do politiky či 
do společností dostaly ženy, by došlo k využití jejich kreativity a tohoto rozmanitého potenciálu. 
Vyrovnané zastoupení by přilákalo více zaměstnanců a navíc by byla lépe prezentována i image 
společnosti, popřípadě státu. 
 
4.2 Argumenty proti kvótám 

Stejně jako v každé záležitosti i zde se setkáváme jak se zastánci, tak s odpůrci. Některé 
důvody těch, kteří kvóty odmítají, si nyní uvedeme. 

                                                 
35 Zdroj: Evropský parlament. Evropský parlament: Výsledky evropských voleb 2014 [online]. 2014 
[cit. 2015−04−28]. Dostupné z:http://www.europarl.europa.eu/elections2014−results/cs/gender−bala
nce.html, 2015 
36 Zaměstnanost a sociální politika. Europa: Přehledy právních předpisů [online]. 28.01.2011 [cit. 
2014-17-11]. 
Dostupné z:http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_betwee
n_men_and_women/em0037_cs.htm 

http://www.europarl.europa.eu/elections2014−results/cs/gender−balance.html
http://www.europarl.europa.eu/elections2014−results/cs/gender−balance.html
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/em0037_cs.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_men_and_women/em0037_cs.htm
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Jedním z hlavních argumentů je, že pokud se prosadí kvóty, budou se ženy cítit poníženě. 
Toto opatření tedy nepovede k tomu, aby jim cestu do politiky či do předních pozic ve firmách 
usnadnilo, ale naopak bude na ně nahlíženo jako na ty, které se nedokážou bez jakéhokoliv 
zvýhodnění prosadit. Ti, kteří mají negativní postoj, hovoří i o skutečnosti, že po zavedení 
genderových kvót můžeme očekávat další, které budou upřednostňovat stále více menšin. Navíc, 
pokud kvóty budou zavedeny, jedná se o omezení volby přístupu k veřejným funkcím. 

Odpůrci říkají, že ženám se dostává šance se do politiky či předních pozic ve firmách dostat, 
avšak mají jiné priority a takové věci, jako je například politika, je nezajímá (dle výzkumu je tohoto 
názoru 66 %37 dotazovaných mužů). Pokud zájem mít budou, tak se do takových pozic bez větších 
problémů prosadí. Jenže to, zda je skutečně pravda, že ženy o politiku nemají zájem, je zavádějící. 
A to z toho důvodu, že ženy chodí k volbám ve stejné míře jako muži, projevují zájem o politické 
dění, a dokonce i jejich angažovanost z hlediska občanského i politického je srovnatelná s muži.38 

Ve společnosti se setkáváme také s názorem, který říká, že do politiky a vedoucích pozic by 
lidé měli být voleni na základě schopností a znalostí, nikoliv na základě pohlaví.  
 
4.3 Srovnání positiv a negativ 

Při srovnání pro a proti lze dojít k názoru, že kvóty jsou skutečně velmi efektivním způsobem, 
jak procentuálně zvýšit podíl žen v politice. Pokud země zvolí vhodné zavedení kvót, může se těšit 
na výsledky, jakých dosáhly (v poslanecké sněmovně) například: Belgie – 39,3 %, Slovinsko - 
36,7 %, Španělsko 41,1 %39, tedy země, jež zavedly legislativní kvóty. Na druhou stranu je však 
nutné vnímat, že samotné kvóty nestačí. Pokud nebudou podporovány dalšími opatřeními, jako 
například snahou sjednotit a vytvořit soudržné jádro strany, zavést vzdělávací programy, aktivně 
oslovovat ženy do členské základy apod., nebudou kvóty účinné. 40  

Při zamyšlení se nad dalším názorem - ženy mají jiné priority, pokud budou chtít, 
do vedoucích postů se prosadí i bez kvót - je možné dojít k závěru, že tomu tak není. Ženy skutečně 
mohou docílit vysokého postavení, ovšem na úkor rodiny. Je těžké se rozhodnout, čemu dát 
přednost. V současné době se i mnohé ženy rodiny vzdávají jen proto, aby nemusely být závislé 
na svém partnerovi a aby byly v budoucnu zajištěny. Pokud chceme pomoci ženám k tomu, aby 
měly možnost budovat kariéru, aniž by musely volit mezi rolí matky a byznysmenky, mělo by se 
začít u základů společnosti. Kdyby například to, že je žena na mateřské dovolené, nebylo na úkor 
její práce, ale naopak by to bylo vzhledem k práci bráno pozitivně (případně, pokud žena bude mít 
zájem, mohla nastoupit do práce dříve než po uplynutí mateřské dovolené a o dítě bylo v rámci její 
práce postaráno – dětské koutky, mateřské školy v rámci firmy,…), rozhodně by pak nepřibývalo 
zdravých párů, které se rozhodnou nezakládat rodinu dříve než kolem 40 let, pokud vůbec. 

Velmi silným argumentem proti kvótám je názor, že zavedení takovéhoto opatření ženám 
nepomůže, naopak jim uškodí, a muži na ně budou nahlížet tak, že musely být přijaty.  

 
 
5 ZÁVĚR 

Otázka zavedení genderových kvót bude, dle toho, co bylo v průběhu práce zjištěno, i nadále 
rozdělovat současnou společnost. Tato práce se zabývala tím, jaké kvóty existují, kde jsou již 
užívány a jaký dopad jejich aplikace má. Samozřejmě, že otázek, které by ve spojitosti s kvótami 
mohly být kladeny, je nespočet, bohužel není možné, aby tato práce všechny obsáhla. 

Je patrné, že opatření, která nařizují, kolik žen bude na tom či onom místě zastoupeno, nese 
výsledky, ovšem není jisté, zda ženám nebude spíše k jejich újmě. Také zde stojí otázka, jakým 
způsobem kvóty do právního řádu zakotvit tak, aby nebyly v rozporu s českým ústavním pořádkem 
a dalšími zákony. Pokud by byl přijat zákon, který by částečně upřednostňoval ženy na pracovních 

                                                 
37 V začarovaném kruhu:ženy mají o politiku zájem, muži si myslí opak. In: Fórum 50 % [online]. 
2015 [cit. 2015-04-27]. Dostupné z: http://padesatprocent.cz/cz/v-zacarovanem-kruhu-zeny-maji-o-
politiku-zajem-muzi-si-mysli-opak 
38 Tamtéž 
39 Woman in national parliaments. Inter-Parliamentary Union: For democracy. For everyone [online]. 
2015 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 
40 8 důvodů proti kvótám. HN Hospodářské noviny: Deník pro ekonomiku a politiku [online]. Praha: 
Economia, a.s, 2014 [cit. 2014-11-24]. Dostupné z: http://blog.ihned.cz/c3-62475000-06b000_d-
62475000-06b000_d-62475000-8-duvodu-proti-kvotam 

http://padesatprocent.cz/cz/v-zacarovanem-kruhu-zeny-maji-o-politiku-zajem-muzi-si-mysli-opak
http://padesatprocent.cz/cz/v-zacarovanem-kruhu-zeny-maji-o-politiku-zajem-muzi-si-mysli-opak
http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
http://blog.ihned.cz/c3-62475000-06b000_d-62475000-06b000_d-62475000-8-duvodu-proti-kvotam
http://blog.ihned.cz/c3-62475000-06b000_d-62475000-06b000_d-62475000-8-duvodu-proti-kvotam
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pozicích, jistě by se našel někdo, kdo by takový zákon napadl, a pak by již záleželo pouze 
na Ústavním soudu ČR, jak by rozhodl o tom, zda jde o zásah do práv zaručených Ústavou a LZPS 
a zda bude chtít nějakým způsobem jednat. Dle mého názoru, by se o takový zásah v tomto 
případě, jednalo.  

Je jisté, že EU se o rovnost na základě pohlaví snaží dlouho. Již přijetím Amsterodamské 
smlouvy se do EU dostala myšlena tzv. Gender mainstreamingu, kdy se hovoří o strategii, jak 
docílit rovnosti žen a mužů. Rada Evropy definuje Gender mainstreaming následovně: „Genderový 
mainstreaming je (re)organizace, zlepšování, rozvíjení a hodnocení koncepčních, rozhodovacích 
a vyhodnocovacích procesů tak, aby bylo hledisko genderové rovnosti zapracovaná do všech politik 
na všech úrovních a ve všech fázích těmi aktéry, kteří se obvykle podílejí na jejich vytváření.“41 
Existuje několik způsobů, jak ženám usnadnit přístup k vysokým postům, mezi ně patří i kvóty. Dle 
mého názoru však toto řešení není ideální. Jak jsem zjistila, hlavní příčinou, proč ženy nemohou 
snadno vstoupit do politiky či postoupit na vyšší post v zaměstnání, jsou zejména předsudky 
a stereotypy. Myslím si proto, že pro společnost by mnohem přijatelnější bylo, kdyby se zavedla 
opatření, díky kterým ženy nebudou muset volit mezi kariérou a rodinou, ale bez problému budou 
moci mít oboje. Například by se o ženách v politice (správní a dozorčích radách) mělo více veřejně 
hovořit a měla by se učinit taková opatření, jako jsou dětské koutky ve společnostech, kde o děti 
bude postaráno během času, kdy žena bude v práci, a pokud bude mít pauzu, může za ním jít. 
Stejně tak by vhodným řešením bylo, pokud by byla vyšší míra zapojení mužů do otázky výchovy 
dětí, a oni by tak nebyli vnímáni jen jako živitelé rodin. Ideálním řešením by tedy byla jakási 
„převýchova“ společnosti, kdy by se o problému veřejně hovořilo, a společnost by tak byla nepřímo 
nucena jej přijmout a vyřešit. Takováto změna myšlení by pak ke genderové rovnosti zaručeně 
vedla a především by proběhla přirozeným způsobem, nikoliv způsobem pro společnost násilným.  

Evropa v historii nebyla založena na rovnosti žen a mužů, proto lidé spíše přijmou pozvolné 
změny než radikální nařízení, které povede, jak se shodují i mnozí politici a političky, k negativnímu 
pohledu na kotované ženy. V případě zavedení kvót, dle mého názoru, skutečně dojde k tomu, že 
se ženy budou cítit méněcenně a muži na ně budou nahlížet jako na ty, které byly „nakvótovány“, 
přičemž oni se na své místo dostali vlastním přičiněním, tudíž jsou neustále v silnějším postavení. 
Právě proti takovému pohledu na ženy se společnost snaží bojovat, proto usilovat o to, aby 
zastoupení bylo vyvážené, by se jistě mělo, avšak činit se tak musí postupně a opatrně.  
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Abstract: The author is fully focused on the relationship between the theoretical definition of legal 

formalism and its reality in Slovakia, in particular as regards its reflection in the case law of the 
Constitutional Court of Slovakia. In terms of work methodology, he uses a whole range of thought 
processes such as induction, deduction, analysis, synthesis, but also partly historical and 
comparative method, to properly reflect the subject of the work and to contribute to its overall 
quality. For a limited range, the work is divided into introduction, body and conclusion while ideas 
are logically and semantically following its structure. Author impetus for a comprehensive summary 
of the issue of legal formalism in Slovakia was belief that a detailed analysis of the social and legal 
context of legal formalism is a prerequisite for its assessment in legal practice, with the ultimate goal 
that should be the formulation of solutions that would increase confidence in the judiciary in the eyes 
of the public. 
 
Abstrakt: Autor sa v práci zameriava na vzťah medzi teoretickým vymedzením pojmu právneho 

formalizmu a realitou v Slovenskej republike, najmä pokiaľ ide o jej odraz v judikatúre  ÚS SR. 
Z hľadiska metodológie práce použitie celej palety myšlienkových postupov ako je indukcia, 
dedukcia, analýza, syntéza, ale aj čiastočne historická a komparatívna metóda, odráža predmet 
práce a má prispieť k jej celkovej kvalite. Pre obmedzený rozsah sa štandardne člení na úvod, jadro 
a záver, pričom jednotlivé myšlienky na seba logicky a významovo nadväzujú. Podnetom autora na 
komplexné zhrnutie problematiky právneho formalizmu v SR bolo presvedčenie, že podrobná 
analýza spoločenských a právnych kontextov právneho formalizmu je predpokladom jeho 
hodnotenia v právnej praxi, ktorého konečným cieľom má byť formulovanie riešení, ktoré by zvýšili 
dôveru v súdnictvo v očiach verejnosti. 
 
Keywords: legal formalism, open texture of law, deconstruction in law, legal principles, test of 

proportionality, legal certainty. 
 
Kľúčové slová: právny formalizmus, otvorená textúra práva, dekonštrukcia práva, právne princípy, 

test proporcionality, právna istota. 
 
 
1      ÚVODNÉ SLOVÁ K PRÁVNEMU FORMALIZMU  V SR 

„Život tu nie je kvôli pojmom, ale pojmy sú tu kvôli životu. Nie logika, ale život, obchod 
a právnický cit určujú, čo sa má odohrať, nech už je to logicky nutné alebo nemožné.“ 42 

 
Problém právneho formalizmu na Slovensku a v stredoeurópskej právnej kultúre je pomerne 

nový. Poukazuje na neho najmä zmenená právna kultúra a právne myslenie spojené s prechodom 
uzavretej spoločnosti k otvorenej na prelome druhého a tretieho tisícročia. S touto zmenou k nám 
dorazili moderné koncepcie chápania a interpretácie práva, v ktorých znel odkaz významných 
európskych či amerických právnych mysliteľov. Právo a právna veda sa nemohli vyhnúť zmenám. 
Do popredia sa ako reakcia traktuje pojem právneho formalizmu, v našom chápaní najmä ako kritika 
formalistického a textualistického prístupu k aplikácií a interpretácií práva v socialistickom režime. 
Sám o sebe má pojem formalizmus naozaj viac či menej pejoratívny podtón, ktorý sa v súčasnom 
význame presadil tým, ako americkí právni realisti kritizovali tzv. mechanickú jurisprudenciu43.  

                                                 
42 von JHERING, R.: Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, s. 54. 
43 Termín „mechanical jurisprudence“ zaviedol zakladateľ sociologickej jurisprudencie v USA 
Roscoe Pound pre označenie praxe, kde sudcovia mechanicky aplikujú predchádzajúce precedenty 
na fakty prípadu, a to bez ohľadu na možné dôsledky takejto aplikácie. 



 

66 

Termín právneho formalizmu je polysémantický, t. j. je rôzne interpretovateľný, nakoľko vo 
vedeckých prácach nemá ustálené používanie a jeho funckia je kritická. Martin Stone rozlišuje 
sedem druhov právneho formalizmu: 1. Formalizmus ako formálna rovnosť subjektov súkromného 
práva. 2. Formalizmus ako legalizmus. Právo neidentifikujeme na základe jeho obsahu, ale formy. 3. 
Formalizmus ako rešpektovanie pravidiel bez ohľadu na ich spoločenský účel. 4. Formalizmus ako 
textualizmus, teda ako dôraz na doslovný význam právnych textov. 5. Formalizmus ako úplnosť 
práva. Právo dokáže jednoznačne zodpovedať právne otázky bez potreby uchyľovať sa k morálnym 
či politickým úvahám. 6. Formalizmus ako právny pozitivizmus. Platnosť práva v princípe môže byť 
nezávislá na morálke. 7. Formalizmus ako odmietnutie právneho inštrumentalizmu.44  

Vidíme, že problém právneho formalizmu je komplexný a jeho jasné a presné zadefinovanie 
je problematické. Na účely tejto práce sa stotožníme so stanoviskom Z. Kühna, ktorý vidí podstatu 
sporu o formalizmus v prvom rade v spore o interpretačnú formalitu.  Základnou tézou bude 
skutočnosť, že formalizmus v zložitej postmodernej spoločnosti je v zásade neprijateľný.  

Formalistická argumentácia sa totiž často používa ako zásterka k výsledku dosiahnutom 
spôsobom celkom iným (či sudcovský alibizmus45), alebo v konrétnom prípade takáto argumentácia 
môže viesť k opomenutiu spoločenskej funckie práva (R. Ihering).  

Právny formalizmus predstavuje aj praktický dôvod aktuálnosti problematiky právnych 
princípov, ktorú neopomenieme. Právne princípy v dôsledku prežarovania ústavy hrajú dôležitú 
úlohu pri interpetácií všetkého práva, čím vytláčajú formalistickú interpretáciu. (Hermeneutický) kruh 
sa (ne)uzatvára testom proporcionality.  

Napokon, dekonštrukcia práva vážne nabúrala právnu istotu, ktorú dokážu preklenúť práve 
právne princípy, ktoré majú byť vodítkom občana v zložitom a neprehľadnom svete právnych 
predpisov, v ktorých sa už má problém vyznať aj skúsený právnik. 

 
2 PRÁVNY FORMALIZMUS V SR 
2.1 Kontexty právneho formalizmu v SR v minulosti a v súčasnosti 

Slovensko bolo v rámci Európy výnimočné z pohľadu  početnosti formálnych prameňov 
práva, najmä dlho pretrvávajúcej právnej obyčaje až do polovice 20.st. V tomto období v českej 
a slovenskej právnej teórií (Weyr a tzv. Brnianska škola práva) sa začali ozývať hlasy ovplyvnené H. 
Kelsenom a jeho spolupracovníkmi pertraktujúce myšlienky právneho normativizmu o právnom 
systéme ako jednotného a logicky usporiadaného celku. Autor tejto práce chápe etablovanie týchto 
koncepcií ako nevyhnutný dôsledok situácie, v ktorej právna istota ako jeden z účelov práva 
(Radbruch)  bola právnou obyčajou ako formálnym prameňom práva viac či menej narušená. Tento 
právny projekt sa však nemohol uskutočniť v právnom prostredí, ktoré uznáva viaceré formálne 
pramene práva rôzneho druhu. Obyčaj a jej účinky bolo potrebné eliminovať. Práce na kodifikácii 
trvali neprimerane dlho a miestami sa zdalo, že tento cieľ je neuskutočniteľný. Podarilo sa to až  v 
roku 1950, kedy uzrel svetlo sveta občiansky zákonník, ktorý vyplnil poslednú dieru v právnom 
systéme ako logického a koherentného systému právnych noriem. Ideologický spôsob, akým sa táto 
zásadná zmena právneho poriadku uskutočnila, však  nikto neočakával. Kodifikácia sa použila ako 
nástroj v rukách KSČ na presadenie svojich myšlienok o usporiadaní politických, sociálnych 
a ekonomických pomerov ľudovo demokratického štátu. Komunistický režim si práve pri príprave 
nových zákonníkov zakladal na spolupráci so zástupcami pracujúceho ľudu. Jeden z robotníkov na 
svoju účasť v komisii spomína takto: “Našou úlohou bolo sledovať celý vývoj tohto novovytvoreného 
zákonníka, uplatňovať svoje robotnícke skúsenosti, strážiť triedne zameranie nového zákonníka 
a bdieť svojím robotníckym rozumom nad tým, aby i človek prostý mu mohol porozumieť. Pomáhali 
sme tento predtým pokrútený paragraf narovnať. Zákon zostručniť, zbaviť ho všetkého školského 
a zbytočného.“ 46 Bolo vytvorené právo, ktoré otvorene hlásalo, že sa jedná o právo vyjadrujúce 
triedne, ideové a politické záujmy nového režimu.  

Tieto skutočnosti sa nevyhnutne odrazili v poňatí interpretácie práva súdmi. Počas 
komunistického režimu môžeme rozlíšiť dve etapy odlišného prístupu k interpretácií práva: 

a) aktivistickú a antiformalistickú 
b) extrémne formalistickú. 

                                                 
44 SOBEK, T.: Nemorální právo, s. 194-195. 
45 Sudcovský alibizmus - rozhodovanie súdov s úsilím neniesť za nič zodpovednosť. 
46 KUKLÍK , J. a kol..: Vývoj česko-slovenského práva 1945 – 1989, s. 127. 
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a) Antiformalistická etapa sa spájala so vznikom ideológie stalinizmu, ktorá priniesla čisto 
inštrumentálne poňatie práva, ktoré malo za úlohu transformovať spoločnosť. Správne a spravodlivé 
bolo to, čo slúžilo a prospievalo pracujúcemu ľudu, ľudovej demokracii, táboru mieru.47 „Úloha vedy 
nie je v scholastickom, dogmatickom a formalistickom uvažovaní, neplodnom ako biblický figovník, 
ako raz povedal akademik Vyšinskij o buržoáznej právnej vede, no skôr to, že miesto vedy je 
v prednej bojovej línií, že vedecká pracovňa je kováreň, v ktorej sa kovajú zbrane pre boj 
proletárskej triedy. I v dielni právneho vedca sa kujú tieto zbrane, i jeho miesto je v prednej bojovej 
línií. Avšak v prednej bojovej línií bojujú i právni praktici, právnici v justícií, administratíve 
i hospodárskom sektore, ktorí vykladajú a uplatňujú naše socialistické právo.“48 Sudca mal 

jednoducho rozhodovať ideologicky a neskrývať to za nepriehľadnú fasádu právneho formalizmu. Za 
vrchol týchto tendencií v rozhodovacej praxi súdov môžeme považovať práve rok 1953. Čo však 
viedlo k náhlej zmene v zmýšľaní týchto sudcov? 

b) Autor má za to, že k radikálnej zmene a regresu aktivistického trendu rozhodovania súdov 
bolo odhalenie stalinských zločinov, čo spôsobilo vytriezvenie veľkej časti doposiaľ nadšených 
komunistických právnikov. Novými požiadavkami na právo sa stala jeho stabilita a formalizmus 
rovnako ako centralizácia tvorby práva a s ňou spojený naivný legislatívny optimizmus. Lipnutie na 
formalistickom a textualistickom prístupe k aplikácií a interpretácií práva bolo revoltou právnického 
sveta voči totalitnému režimu, a teda tento odpor  mal morálnu podstatu. „Právnik, ktorý si chcel 
zachovať morálnu integritu a relatívnu autonómnosť na vládnucom režime, bol nútený uniknúť do 
rýdzo pozitivistického rozboru platných zákonov, s minimom úvah teleologických, hodnotových, 
ekonomických, komparatívnych, atď.“49 Je potrebné si uvedomiť, že v období socialistickej 

spoločnosti takýto prístup mohol fungovať vďaka spoločnosti, ktorá neprodukovala zložité 
a komplexné vzťahy, v dôsledku čoho nemalé množstvo právnych odvetví vôbec neexistovalo (napr. 
obchodné právo, konkurzné právo) alebo boli vyňaté z jurisdikcie súdov (veľká časť správneho 
práva).  Socialistické prípady preto nevyžadovali komplikované právnické konštrukcie a nekonečnú 
analýzu v hermeneutickom kruhu.  Nereálnosť formalizmu  v skutku nebola v týchto pomeroch taká 
zjavná. 

Situácia po roku 1989 však priniesla na slovensko-českú pôdu radikálnu systémovú zmenu, 
vlnu nových právnych úprav spojených so vznikom štátu, neskôr s procesom pridruženia 
a následného vstupu do Európskej Únie. Vznikali nové právne odvetvia a právne inštitúty typické 
pre otvorenú spoločnosť a za pretrvávajúceho legislatívneho optimizmu (naivná predstava, podľa 
ktorej každý problém je možné riešiť prijatím predpisu) boli prevzaté  právne predpisy z cudzích 
krajín bez toho, aby sa pochopili ich vzájomné súvislosti či ich účel. Súdy boli náhle nútené 
rozhodovať komplikované prípady týkajúce sa vznikajúceho podnikania, ekonomickej kriminality, 
reštitúcií, atď. Právna argumentácia však ostávala naďalej formalistická, čo viedlo k deformácií  
právneho rozhodovania, a následne k sústavnej kritike zo strany laikov i právnickej verejnosti. 
(napr.: Ústavný súd v náleze sp. zn. I. ÚS 517/10 spojil formalistické rozhodovanie s členstvom 
sudcov v bývalej KSČ). NR SR vydala zákon č. 125/1996 Z.z. o nemorálnosti a protiprávnosti 
komunistického systému, no napriek tomu prevzala väčšinu socialistických zákonníkov, ktoré 
následne podliehali nespočetným novelizáciám, pričom doteraz sa právnym komisiám nepodarili 
spracovať nové. 

Dekonštrukcia práva a s ňou spojený tlak na ďalšie otvorenie textúry práva sa vďaka týmto 
skutočnostiam stala realitou. Postmoderna prišla so svojím vlastným chápaním reality a práva, 
v ktorom odmieta akékoľvek absolútne súdy: „Postmoderný umelec, spisovateľ, je v situácií filozofa: 
text, ktorý píše, dielo, ktoré tvorí, sa v zásade nespravuje vopred stanovenými pravidlami 
a nemožno ich posudzovať pomocou určujúceho súdu, aplikovaním známych kategórií na tento text, 
na toto dielo. Tieto pravidlá a kategórie sú to, čo dielo alebo text hľadá. Umelec a spisovateľ teda 
pracujú bez pravidiel a na určovaní pravidiel toho, čo bude urobené. Preto dielo i text majú 
vlastnosti udalosti, preto aj prichádzajú pre svojho autora prineskoro alebo, čo je isté, ich praktická 

                                                 
47 KOKEŠ, J.: Za lepší rozhodování našich soudů. Socialistická zákonnosť, sv. 1, 1953,  č. 1. 
48 KNAPP, V.: Význam Stalinových statí „Ekonomické problémy socialismu v SSSR“ pro právní 
vědu, s. 6. 
49 KÜHN, Z.: Formalismus a antiformalismus v soudcovské argumentaci. In GERLOCH, A.; 
TRYZNA, J.; WINTR, J. (eds): Metodologie interpretace práva a právní jistota, s. 208. 
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realizácia sa začína vždy priskoro.“50 Prenesené do právnej terminológie: interpret môže a musí 

rozumieť zákonu lepšie ako zákonodarca.  
Postmoderné myslenie samo o sebe roztvorilo už aj tak nachýlené dvere otvorenej textúry 

práva, ktorú P. Holländer nazýva „potencionalitou neurčitosti“ a o ktorej ďalej predpokladá, že je 
daná dôvodom noetickým (nemožnosť apriórne uchopiť svet v celej jeho úplnosti), dôvodom 
jazykovým (nutnosť použitia prirodzeného jazyka ako komunikačného prostriedku), dôvodom 
všeobecnosti právnej regulácie (neurčitosť pri prekonávaní oblúka medzi všeobecnou právnou 
normou a jednotlivými parametrami konkrétneho prípadu) a konečne rozdielom medzi štruktúrou 
právneho predpisu a právnej normy, a ktorá je prvotnou príčinou dekonštrukcie práva. 

Podľa Pavla Holländera51 sa dekonštrukcia prejavuje v týchto fenoménoch: 
a) Nárast počtu zákonných noviel je pravidelne spätý s absenciou intertemporálnych 

ustanovení, čo núti súdy reagovať na neurčitosť ich právnych premís. 
b) V zmysle ustanovenia § 160 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový 

poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ministerstvo môže vydať opatrenie 
na zamedzenie nezrovnalostí vzniknutých z uplatňovania tohto zákona alebo osobitných 
predpisov, ktorými sú hmotnoprávne zákony, ktorými alebo na základe ktorých sa 
ukladajú jednotlivé dane. Ustanovenie § 160 ods. 1 teda upravuje odpustenie dane či jej 
príslušenstva, a to kombináciou neurčitého právneho pojmu a správneho uváženia. 
Odpustenie dane v prípade „nezrovnalostí vzniknutých z uplatňovania tohto zákona 
alebo osobitných predpisov“ nie je však ničím iným, než uznaním dekonštrukcie práva 
zo strany zákonodarcu, uznaním, že v dôsledku aplikácie daňových zákonov 
v konkrétnych veciach môžu nastať zákonodarcom nezamýšľané efekty. 

c) Právny poriadok s prevalenciou kauzistických právnych noriem neuzaviera, ale naopak 
naďalej otvára textúru práva. Takáto „mravčia“ snaha o vyriešenie partikulárneho 
problému môže viesť v praxi k porušeniu ľúdských práv a slobôd.52 Podľa  Holländera 
v tejto súvislosti je možné citovať tieto príznačné slová pre celú súčasnú európsku 

právnu kultúru: „'O čo viac je zákon používaný ako prostriedok riadenia sociálnych 
a ekonomických vzťahov, o to viac vytláča krátkodobá účelovosť hľadanie dlhodobej 
spravodlivosti. Krátka životnosť predpisov viditeľná v ich rýchlych a početných zmenách 
dáva celému zákonodarstvu neistý smer. ... Snaha dosiahnuť dokonalosť – v súčasnosti 
podporovaná právno-štátnym príkazom určitosti plynúcim z ústavy –  zvádza 
zákonodarcu často k tomu, aby hovoril viac, ako je nutné. To vedie k pridlhým 
paragrafom... a mnohým odsekom... ktorých čítania sa hrozí každý čitateľ. Zrejme má 
moderný zákonodarca nízku mienku o schopnosti samotného sudcu a správneho úradu 
vyvodiť zo stručného textu dôsledky. U stroho koncipovaného textu sa cíti interpret 
povolaný k intelektuálnej námahe, u široko podaného interpretačného umenia zakrňuje. 
So zákonmi tak arci zachádzajú v mnohých oboroch už nie právnici, ale právni pestúni 

a inšpektori.'“53 Stieranie rozdielov medzi súkromným a verejným právom a zmena 
utvárania systému práva (právo ochrany spotrebiteľa, medicínske právo, atď.) zapríčinila 
neistoty pri riešení sporov medzi právnymi normami použitím pravidla lex specialis 
derogat legi generali, čo je dôvodom na ďalšie otvorenie textúry práva. 

d) Je všeobecne akceptované, že právny termín by mal spĺňať kritéria systémovosti, 
významovej presnosti a jednoznačnosti, ustálenosti a formalizovanosti.  Pri všetkých 
týchto náležitostiach však môžeme podľa Holländera hovoriť len o miere, o približovaní 
sa alebo vzďaľovaní sa od ideálu. Napríklad kategória ustálenosti je v rozpore 
s prirodzeným a dynamickým vývinom jazyka, čiže s nutnosťou zavádzania neologizmov 

                                                 
50 LYOTARD, J. F.: Postmoderná situácia. In CHOVANCOVÁ, J., VALENT, T.: Filozofia pre 
právnikov (filozoficko-právne aspekty), s. 272. 
51 HOLLÄNDER, P.: Savygniho paradigma v době dekonstrukce práva. In GERLOCH, A.; TRYZNA, 
J.; WINTR, J. (eds): Metodologie interpretace práva a právní jistota, s. 35 – 44. 
52 DRGONEC, J.: Ustava Slovenskej republiky, Listina základných práv a slobôd s úvodným  
komentárom, s. 12. 
53 HOLLÄNDER, P.: Savygniho paradigma v době dekonstrukce práva. In GERLOCH, A.; TRYZNA, 
J.; WINTR, J. (eds): Metodologie interpretace práva a právní jistota, s. 38. 
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do právnych predpisov. Dôsledkom častej obmeny právneho jazyka (podľa Cvrčka 63 až 
90%54) v jednej kodifikácií je radikálne otvorenie textúry práva. 

e) V dôsledku globalizácie a medzinárodnej integrácie sa v európskom právnom             
priestore objavili dva intenzívne diskutované pojmy: pluralita právnych poriadkov        
a judiciálny bermudský trojuholník. Štát, ako hovoria postmodernisti, stratil svoje 
postavenie výlučnej autority na svojom území. Sme nútení sa postaviť pred skutočnosť, 
v ktorej Kelsenova pyramída je zborená a bola nahradená teóriou síce logicky 
a konzistentne  usporiadaných, no mnohých ohnísk, z ktorých právo vyviera. V 
európskych podmienkach a taktiež v podmienkach SR pluralitu právnych poriadkov 
predstavuje európske právo, medzinárodné právo a národné právo, z ktorých každé si 
obvykle prostredníctvom svojej najvyššej súdnej inštancie (Súdny dvor Európskej únie, 
Európsky súd pre ľudské práva, Ústavný súd) nárokuje výlučné postavenie v rámci 
európskeho právneho priestoru.55 Konzistentnosť týchto ohnísk sa hľadá ťažko, hektická 
právotvorba zvyšuje riziko rozporu a medzier, pričom bremeno preklenutia právneho 
polycentrizmu leží opäť na pleciach súdov, čoho dôsledkom je tlak na otvorenie textúry 
práva. 

Otvorená textúra práva si vyžaduje autoritatívny výklad a doplnenie, ktoré môžu ponúknuť 
práve súdy: „Nech si už vyberieme pre zdieľanie noriem správania sa akýkoľvek prostriedok – 
precedent alebo zákonodarstvo – v istej chvíli vždy vyvstanú pochybnosti o jeho použití a daný 
prostriedok sa prejaví ako neurčitý napriek tomu, že v obrovskom množstve bežných prípadov 
funguje vcelku ľahko. Bude mať to, čo sme nazvali otvorenou textúrou práva. ...Ale bez ohľadu na 
skutočnosť, že jazyk, na ktorom sme závislí, je jazyk s otvorenou textúrou, si musíme byť vedomí, 
že je treba zavrhnúť – dokonca aj ako ideál – poňatie pravidla natoľko podrobného, v ktorého rámci 
by sme na otázku, či pre určitý konkrétny prípad platí, alebo neplatí, vždy vyriešili už predtým a pri 
skutočnom použití tohto pravidla by sme nikdy nemuseli voliť medzi otvorenými alternatívami.“ 56 

Bolo by ideálne, ak by súd mohol mechanicky postupovať prípad za prípadom bez toho, aby riešil 
komplikované právne konštrukcie v zložitých sporoch.  

Realita je však iná. Súd musí riešiť aj komplikované prípady, kde, ako sa zdá, je formalistický 
prístup neprijateľný. Takéto rozlíšenie prípadov však nie je možné stanoviť apriórne; je možné iba 
v závislosti od konkrétneho prípadu, ktorý nie je možné predvídať. V zložitých prípadoch sa sudca 
nesmie skrývať za zdanlivý formalizmus; ako bolo ukázané, právo vo svojej podstate je 
argumentačným javom; v zložitom a flexibilnom svete sa neustále hľadá. Tam, kde je norma 
nejasná, tam, kde zákon mlčí, tam, kde účel je nezrozumiteľný, nesmie dôjsť k denegatio iustitiae. 

To hrozí len vtedy, ak si súdy osvoja extrémne formalistický prístup, ktorý je v súčasnosti pri 
zohľadnení hore uvedených faktov neprijateľný.  Historický exkurz nás učí, že to, aký prístup si súd 
pri interpretácií práva zvolí, závisí nielen od podstaty práva a jeho formulácie, ale aj od morálneho 
presvedčenia súdu. Autor práce je názoru, že rozhodovacia činnosť súdov preto musí byť 
transparentná a verifikovateľná, čomu predchádza jeho kvalitné rozhodnutie, ktoré berie do úvahy 
rôzne varianty riešenia právneho prípadu. Vtedy a len vtedy bude rozsudok naozaj presvedčivý. 

Za príklad zložitého prípadu zasiahnutého dekonštrukciou práva podľa písm. e), v ktorom sa 
odrazil nebezpečný  formalistický a textualistický interpretačný prístup právnych noriem môžeme 
považovať rozhodnutie PL. ÚS 6/2013, v ktorom plénum ÚS SR zlyhalo v riadnom odôvodnení 
a návrh na začatie konania z procesných dôvodov odmietlo. Autorovi práce vzniknutá situácia 
pripomína absurdnú dielňu právnika F. Kafku,  v ktorej procesné právo opäť raz obhájilo 
nespravodlivosť a znemožnilo navrhovateľovi  domôcť sa svojich práv obnovou konania tak, ako ich  

 

                                                 
54 CVRČEK, F.: Návrh nového občanského zákoníku (z hlediska jazykového a legislativně 
technického). Soudca, č. 4, 2011, s. 10. 
55 Príkladom sú kontradiktórne rozhodnutia (v tom čase) Európskeho súdneho dvora (ESD) 
v rozhodnutí Costa vs ENEL a Spolkového ústavného súdu v rozhodnutiach Solange I. a Solange II, 
v ktorých Spolkový súd vedome nerešpektoval rozhodnutie ESD v boji o postavanie konečného 
arbitra v Európe. 
56 HART, H. L. A.: Concept of law. Cit. Podľa českého prekladu Pojem práva, s. 132. 
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stanovil vo svojom rozhodnutí Európsky súd pre ľudské práva.57 Slovami F. Kafku: „Dedinský muž je 
však naozaj slobodný, môže ísť tam, kde sa mu zachce, len vstup do zákona  je mu zakázaný, 
a zakázal mu to jediný muž, vrátnik.“58 Je paradoxom, že v tomto konkrétnom prípade bol v role 
„vrátnika“ práve ÚS SR, ktorý  takúto prax všeobecných súdov sústavne kritizuje.59  Riadnu 
argumentáciu nájdeme  až v odlišných stanoviskách sudcov, ktorí ozrejmili aj myšlienkové postupy 
väčšiny sudcov prítomných na hlasovaní. Tí zlyhali v aplikácií systematického a teleologického 
výkladu pri interpretácií právnej normy, nakoĺko sa obmedzili iba  na aplikáciu jazykovo-
gramatického výkladu čl. 133 Ústavy SR, podľa ktorého naozaj „proti rozhodnutiu ústavného súdu 
nemožno podať opravný prostriedok.“ Tento prístup je však v rozpore s doterajšou judikatúru ÚS 

SR, ktorá formulovala zákaz porušovať alebo ignorovať pri interpretácií a aplikácií ústavy vzájomnú 
súvislosť medzi tými ustanoveniami, ktoré na seba významovo nadväzujú (m. m. PL. ÚS 32/95).  

 
2.2 Analýza právneho formalizmu v SR 

Avšak na to, aby sme dôveryhodne posúdili priateľnosť/neprijateľnosť právneho  formalizmu, 
musíme prejsť k jeho dôslednej klasifikácií. Podľa ÚS SR pod prehnaným formalizmom  rozumieme 
takú interpretáciu, kde striktné trvanie na formálnych stránkach práva neplní žiadnu rozumnú 
funkciu, ale naopak popiera samotný zmysel právnej úpravy60. 

Autor práce sa stotožnil s delením, ktoré ponúkol Z. Kühn61, pri ktorom budeme vidieť, že 
každá jednotlivá formalita môže byť prevedená na formalitu interpretačnú: 

a) mandatórna formalita 
b) obsahová formalita 
c) inštitucionálna formalita 
d) interpretačná formalita. 
a) Formálny argument má automaticky prednosť pred argumentom materiálnym. Preto 

mandatórny formalista nepochybuje, že právna norma musí mať prednosť pred tým, čo sám 
považuje za správne, spravodlivé alebo efektívne. Táto zásada vyjadruje moderný princíp právneho 
štátu, v ktorom úloha práva je nahradiť subjektivistickú vládu ľudí. Nedávna história nás však 
naučila, že v extrémnych prípadoch  môže a musí dôjsť k prelomeniu tohto princípu, ak rozpor 
zákona a spravodlivosti dosiahne „neznesiteľnú mieru“.62  To sa však môže diať iba v ojedinelých 
prípadoch. Každodenná prax súdov sa bude skôr zaoberať problémom, kedy, ako a nakoľko pri 
interpretácií normy môže interpret vziať do úvahy, čo sám považuje za správne, spravodlivé alebo 
efektívne. Zvlášť problematické bude, ak zákon sám odkazuje na morálne princípy a zásady (dobré 
mravy), čím stiera hraničnú čiaru medzi právom a morálkou. Ústavný súd SR pritom zaujal 
stanovisko, ktoré súdy núti interpretovať normy spôsobom, ktorý by nebol v extrémnom rozpore 
s princípmi spravodlivosti v dôsledku napr. prílišného formalizmu (IV. ÚS 192/08, IV. ÚS 69/2012, 
IV. ÚS 92/2012, I. ÚS 26/2010, III. ÚS 163/2011, podobne aj Ústavný súd Českej republiky napr. III. 
ÚS 150/99). Ústavný súd sa ďalej vyjadril, že „úlohou všeobecných súdov nie je len vyhľadávať 
abstraktné pokyny zakotvené v právnej úprave, ale hľadať ich uplatnenie v konkrétnych prípadoch 

                                                 
57 ESĽP č. 58688/11 z 20. novembra 2012 vo veci Harabin proti Slovenskej republike; Európsky súd 
pre ľudské práva v súlade s nastoleným kurzom  uznal obnovu konania podľa § 228 ods. 1 písm. d) 
Občianskeho súdneho poriadku za prostriedok, ktorým sa v Slovenskej republike umožňuje napraviť 
porušenie Dohovoru prostriedkami vnútroštátneho práva. 
58 KAFKA, F.: Proces. Praha: Dobrovoský s.r.o., 2014, s. 225. 
59 Napríklad  rozhodnutie I. ÚS 243/07 – „Všeobecný súd by nemal byť vo svojej argumentácii 
obsiahnutej v odôvodnení nekoherentný, t. j. jeho rozhodnutie musí byť konzistentné a jeho 
argumenty musia podporiť príslušný záver. Súčasne musí dbať tiež na jeho celkovú presvedčivosť, 
teda, inými slovami, na to, aby premisy zvolené v rozhodnutí, rovnako ako závery, ku ktorým na 
základe týchto premís dospel, boli pre širšiu právnickú (ale aj laickú) verejnosť prijateľné, racionálne, 
ale v neposlednom rade aj spravodlivé a presvedčivé. V prípade, keď sú právne závery v 
extrémnom nesúlade s vykonanými skutkovými zisteniami alebo z nich v žiadnej možnej interpretácii 
súdneho rozhodnutia nevyplývajú, treba také rozhodnutie považovať za rozporné s čl. 46 ods. 1 
Ústavy Slovenskej republiky či čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.“ 
60 PL. III. ÚS 186/2013. 
61 KÜHN, Z.: Formalismus a antiformalismus v soudcovské argumentaci. In GERLOCH, A.; 
TRYZNA, J.; WINTR, J. (eds). Metodologie interpretace práva a právní jistota, s. 210 – 218. 
62 Pozri bližšie RADBRUCH, G.: O napětí mezi účely práva.  
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tak, aby rozhodnutia všeobecných súdov odrážali pravý zmysel nachádzania spravodlivosti.“63 

Spravodlivosť a morálka preto hrajú významnú úlohu pri interpretácií práva, ktorej aplikačné zásady 
sú odrazom nepozitivistického prístupu Ústavného súdu SR k právu. 

b) Obsahová formalita spočíva v uprednostňovaní určitého typu noriem pred inými. 
Historickým príkladom je nevyužitie § 3 ods. 1 obč. zák. ako plnohodnotnej právnej normy, čo bolo 
do 90. rokov prevažujúca prax v ČR. Takýto formalista sa bojí aplikovať normy, ktoré obsahujú 
neostré pojmy, napr.: „dobré mravy“, „opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti“, „zásady 
poctivého obchodného styku“. Pri nich je formalistická interpretácia vylúčená, čo však neznamená, 
že súd ju nemôže predstierať, čo označíme za zdanlivý formalizmus. Preto takáto prax bola 
prehlásená za nežiaducu, pričom sa stala terčom kritiky právnickej verejnosti (napr.: právni realisti). 
Horšie je, že aj v súčasnosti sa všeobecné súdy zdráhajú interpretovať právne ustanovenia 
občianskeho zákonníka vo svetle „dobrých mravov“, čo môže byť jedným zo znakov sudcovského 
alibizmu. V tejto súvislosti môžeme upriamiť pozornosť na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR 
v rozhodnutí veci so spis. zn. č. 1Cdo/148/2004 , kde sa vyjadril, že „dôvodné vznesenie námietky 
premlčania v občianskom súdnom konaní (§ 100 ods. 1 OZ) nemožno považovať za konanie, ktoré 
je v rozpore s dobrými mravmi v zmysle § 3 ods. 1 OZ.“ Svojím nesprávnym rozhodnutím sa 
Najvyšší súd SR zaradil k prúdu obsahových formalistov. Jeho mylný právny názor korigoval vo 
svojom rozhodnutí  č. II. ÚS 176/2011 až ÚS SR, v ktorom zdôraznil, že výkon žiadneho práva 
(vrátane namietky) nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, čím zároveň označil obsahovú formalitu 
ako nežiaducu. 

c) Zdeněk Kühn pod inštitucionálnou formalitou rozumie dogmatické chápanie prameňov 
práva, kde sú všeobecne reflektované iba tzv. formálne prameňa práva, ktoré definuje slovami  V. 
Knappa ako „dostatočný a zároveň nutný dôvod existencie, resp. všeobecnej platnosti určitej 
povinnosti a jej zodpovedajúceho oprávnenia“64, čomu zodpovedá ich nezávislosť a autonómna 
povaha v rámci rozličných normatívnych systémov v praxi. Význam inštitucionálnej formality však 
netreba preceňovať, a to z nasledujúcich dôvodov: 

1. Právne normy odkazujú na aplikáciu iných normatívnych systémov (dobré mravy, 
zásady poctivého obchodného styku) alebo na politicko-právne princípy a hodnoty 
(demokracia, právny štát). Teória autopoiesis nám v tejto súvislosti ponúka analógiu 
povesti kráľa Midasa, ktorý všetko, čoho sa dotkol, premenil na zlato. 

2. Zákonné normy delegujú dotvorenie právnej normy na adresátov priamo (napr. 
obchodné zvyklosti) alebo nepriamo (realizácia plnenia „bez zbytočného odkladu“), 
a preto ich nie je možné dôvodiť bez toho, aby sme ignorovali spontánne utvárajúci 
sa poriadok, tzv. law in action. 

3. Je veľmi problematické, až nemožné, určiť jasnú hranicu medzi interpretáciou práva 
a jeho tvorbou. 

Nakoniec, západoeurópske právne  myslenie nemá problém s tým, aby bola za prameň 
práva prehlásená aj napr.: právna obyčaj alebo v súčasnosti právny princíp (R. Alexy) či dokonca 
politická morálka (R. Dworkin). 
  d) Podľa Z. Kühna sa jedná o komplexný fenomén, ktorý nie je možné popísať jedinou 
definíciou. Ďalej sa delí na: 

1. formalita metodológie interpretácie práva 
2. metodologický purizmus 
3. dichotomická povaha právnej argumentácie. 
1. Takáto formalita sa prejavuje  v snahách formalizovať a hierarchizovať metodológiu 

interpretácie práva, napr. argument historický má prednosť pred súčasným významom normy 
(Kelsen). Právna teória po Savignyho paradigme sa zhodne, že neexistuje návod ako postupovať pri 
interpretácií práva, nakoľko význam normy musí prejsť rôznymi myšlienkovými postupmi, aby sa čo 
najviac priblížil k podstate normy. Hierarchizáciu interpretačných metódu odmietol vo svojej 
rozhodovacej praxi aj Ústavný súd SR v rade judikátov (III. ÚS 341/07, I. ÚS 243/07), ktorými 
reflektoval pohľad modernej judikatúry. Podľa nej gro rozhodovacej činnosti spočíva v aplikácií 
abstraktného pravidla na konkrétny prípad, ktorého nevyhnutnou súčasťou je zisťovanie obsahu 
a zmyslu právneho pravidla uplatňovaním jednotlivých interpretačných metód. Pritom „ide vždy o 
metodologický postup, v rámci ktorého nemá žiadna z výkladových metód absolútnu prednosť, 

                                                 
63 Pozri III. ÚS 194/2012. 
64 KNAPP, V. Teórie práva. Praha: C.H.Beck, s. 129. 
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pričom jednotlivé uplatnené metódy by sa mali navzájom dopĺňať a viesť k zrozumiteľnému a 
racionálne zdôvodnenému vysvetleniu textu právneho predpisu.“ Tento pohľad potom „nahrádza 
formálne legalistický pohľad na právo pohľadom, ktorým sa sudca usiluje poskytnúť najlepšie 
vyargumentovanú odpoveď na právne a skutkové otázky, ktoré pred neho strany sporu predložia.“  
Preto k odpovedi na otázku, čo je právo, sa dopracujeme až procesom argumentácie. Podľa V. 
Knappa „poznanie práva, právnych inštitútov atď. a dôsledne ani zistenie quid iuris v určitom 
prípade nemožno odvodiť z axióm, ale je spravidla potrebné sa k nemu dopracovať argumentáciou 
v prospech niektorej z viacerých možností.“65 Uvedené však neznamená svojvôľu. Jednotlivé 
metódy musia pôsobiť vo vzájomnom prepojení.66 Ich apriórna hierarchizácia je preto nežiaduca 
a nezmyselná, a taktiež je príkladom neprijateľného formalizmu. Navyše, tento postoj sa zhoduje aj 
s chápaním práva podľa R. Dworkina, v ktorom existuje vždy iba jediná správna odpoveď na daný 
právny prípad. Tú podľa neho nezodpovieme, ak nezistíme, čo je účelom umenia ako spoločenskej 
praxe, ktorá má určitú tradíciu. Pritom to nie je požiadavka, aby interpretácia práva odrážala vôľu 
zákonodarcu (F. C. Savigny), ale aby prezentovala jeho dielo v čo možno najlepšom svetle. So 
zreteľom na tento účel taktiež v skutku atypickým spôsobom vymedzil pojem práva: „...naše právo 
sa skladá z najlepšieho ospravedlnenia našich právnych praktík ako celku, teda sa skladá z  
rozprávačského príbehu, ktorý robí z týchto praktík to najlepšie, čím môžu byť.“67  

2. Usiluje sa o aplikáciu iba takých metód, ktoré viac (jazyková a systematická) či menej 
(historická, ak sú argumenty v nej jasne zachytené) bezprostredne súvisia s písaným textom. 
Paradoxom však je, že táto formalita uznáva aj metódu logickú, pričom T. Sobek presvedčivo 
dokázal, že táto metóda nemá s logikou nič spoločné a že jej argumenty sú teleologické.68 
Metodologickí puristi sú až tak zaslepení povrchom, že nedokážu vidieť vnútro. V práve im postačí  
jazykový dotyk s právnym textom, pričom neskúmajú, čo je jeho skutočnou podstatou.69 Analogicky, 
ako rozoznáme zebru od pomaľovaného koňa na čierno-bielo? Práve preto takáto mechanická 
aplikácia právnych noriem nezohľadňujúca to, čo nazveme život práva70, a to buď úmyselne, alebo 
v dôsledku nevzdelanosti, robí z práva nástroj odcudzenia a absurdity.71 „ -A ak má raz účel posvätiť 
prostriedky, prečo sa tak nedeje už v súdnom rozhodnuti, ale až po ňom?“ 72 Naproti tomu otvorené 
používanie teleologických metód, ktoré sa zaoberajú účelom a zmyslom normy, právno-politickými 
dôvodmi, pre ktoré bola norma prijatá, ich spoločensko-ekonomickými funkciami, ďalej aplikáciou 
nepísaných princípov, ale tiež úvahy o ústavnosti noriem možno označiť ako úvahy neformalistické. 
Je potrebné si uvedomiť, že spoločenský kontext je  rozhodujúci tak pri interpretácií práva, ako aj pri 
jeho tvorbe. Veď čo by to bol za kráľa, ktorý by prikázal svojmu generálovi premeniť sa na kameň? 
A čo by to bol za zákon, ktorý by priznal právnu subjektivitu neživému objektu? Teda každá forma 
musí sledovať svoj účel. Preto ÚS SR nabáda skôr k preferencii teleologických interpretačných 
metód na úkor doslovného výkladu, avšak nie absolútne, ale „v prípadoch nejasnosti alebo 
nezrozumiteľnosti znenia ustanovenia právneho predpisu (umožňujúceho napr. viac verzií 
interpretácie) alebo v prípade rozporu tohto znenia so zmyslom a účelom príslušného ustanovenia, 
o ktorého jednoznačnosti niet pochybnosti.“73 

3. Dichotomická povaha práva predpokladá, že pre právny diskurz je buď všetko relevantné 
alebo všetko irelevantné, tertium non datur. Napr. koncepcia neplatnosti právneho úkonu vyjadruje 
podľa Z. Kühna v skutočnosti formalistické koncepcie 19. storočia.  V súčasnosti je však táto 
problematika zvlášť aktuálna v súvislosti s ľudskoprávnym aspektom práva, resp. základnými 
zásadami demokratického poriadku právneho a sociálneho štátu.  Ako upozorňujú teoretici práva, 
povaha práva nie je dichotomická, legálne argumenty sú viac či menej relevantné. Podľa R. 
Dworkina právnici v tzv. zložitých prípadoch používajú právne pravidlá, ktoré nefungujú ako normy 

                                                 
65 KNAPP, V.: Teórie práva. Praha : C.H.Beck, s. 167. 
66 von SAVIHNY, F. C.: System des heutigen Romischen Rechts, s. 215. 
67 In BARÁNY, E.: Pojmy dobrého práva. Bratislava: Eurokódex, 2007, 81 s. 
68 SOBEK, T. Argumenty teorie práva, s. 129 a násl.  
69Pritom „zákony sú v najširšom slova zmysle nevyhnutné vzťahy, ktoré vyplývajú z podstaty vecí.“  
Cit. podľa MONTESQUIEU, CH.: O duchu zákonů.  
70 Životom  práva budeme chápať zmysel právnej normy vzhľadom  na spoločensko-ekonomický 
kontext, v ktorom sa aplikuje.   
71 Pozri bližšie nález Ústavného súdu Českej republiky sp. zn. Pl. ÚS 33/97. 
72 IHERING, R.: Boj za právo, s. 26. 
73 Pozri bližšie III. ÚS 341/07. 
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(podľa princípu všetko alebo nič), ale odlišne, ako princípy alebo politické direktívy, ktoré sudcovia 
musia zohľadňovať pre vyvodenie právneho záveru (podľa rozmeru závažnosti)74. Právna norma sa 
buď aplikuje alebo neaplikuje, kdežto právny princíp sa aplikuje v rozmere vyvažovania s ostatnými. 
Teóriu právnych princípov na európskom kontinente ďalej rozpracúva R. Alexy, ktorý právne 
princípy definuje ako príkazy k optimalizácií, ktoré sa uskutočnia v rámci právnych a skutkových 
možností.75 Pavel Holländer však upozorňuje, že to isté právne pravidlo vystupuje raz ako právny 
princíp a inokedy ako právna norma, čím oslabuje apriórne logické rozlíšenie právneho príncípu 
a právnej normy tak, ako ich chápu R. Dworkin či R. Alexy, a pripúšta rozlíšenie iba pre konkrétny 
prípad.76 Na účely práce bude dôležitý praktický význam rozlíšenia, v ktorom kolízia hypotéz 
právnych pravidiel vedie nutne k vyvažovaniu ich dispozícií.77 O to náročnejšiu prácu budú mat 
práve súdy, ktoré budú musieť v konkrétnom prípade odlíšiť právny princíp a právnu normu podľa 
ich aplikačného účinku, čo je fundamentálne pri interpretácii právneho textu.  Dištinkcia medzi 
právnou normou a právnym princípom je však nepredstaviteľná, ak všeobecné súdy prisudzujú 
významy právnemu textu len dotykom s jeho jazykovou podobou a ignorujú jeho právny význam. 
Naopak, ÚS SR aplikuje tzv. test proporcionality, ktorý pozostáva zo štyroch subtestov: 

a. test zákonnosti 
b. test vhodnosti 
c. test potrebnosti 
d. test proporcionality v užšom zmysle.78 
Jeho cieľom je zistinie, či obmedzenie základného práva a slobody (legislatívnou tvorbou       

alebo jej aplikáciou) bolo ústavne konformné alebo nie. Pritom si je dôležité uvedomiť, že ide 
o obmedzenie základných práv a slobôd, nie ich popretie či odmietnutie v závislosti od 
partikulárneho prípadu. Základné práva a slobody sa teda aplikujú v dimenzii závažnosti, z čoho 
pramení ich povaha ako právnych princípov. Ako také majú schopnosť prežarovať celým právnym 
poriadkom, ktorý preto s nimi musí byť v harmonickom súlade. Pritom argumenty používané na 
rekonštrukciu účelu posudzovanej normy jednoduchého práva a účelov v kolízií sa ocitajúcich 
základných práv a slobôd majú nutne relatívnu povahu pri zohľadnení celej škály empirických, 
systémových, kontextových, ako aj hodnotových aspektov. „Zásada proporcionality je v právnom 
myslení presvedčivým dôkazom ontologickej plurality práva, dôkazom naliehavosti uvedomenia si 
Berlinoveho postulátu plurality a neredukovateľnosti právnych princípov.“79 Argumentácia v rámci 
testu proporcionality je preto skôr otvoreným hermeneutickým kruhom ako uzavretým kognitívnym 
vzorcom.  

a. Test legality sa sústreďuje na to, či k obmedzeniu práva alebo slobody došlo na základe 
zákona. Pritom sa neskúmajú iba formálne požiadavky pre prijatie zákona (kompetentný orgán, 
legislatívny proces, hlasovanie, podpis, publikácia, atď.), ale aj materiálne požiadavky (všeobecnosť 
zákona, jasnosť, precíznosť a predvídateľnosť následkov nedodržiavania zákona, zákaz pravej 
retroaktivity, prístupnosť zákona širokej verejnosti). Iné právne predpisy nie sú schopné obmedziť 
základné ľudské právo a slobodu. 

b. Test vhodnosti skúma, či zvolený zákon napĺňa sledovaný účel „pričom samoúčelné 
obmedzenie základných práv a slobôd je z ústavného hľadiska neprípustné“. Tento test sa aplikuje 
predovštkým v kontexte čl. 13 ods. 4 ústavy, podľa ktorého „Takéto obmedzenia sa môžu použiť len 
na ustanovený cieľ.“ Takýto cieľ je zväčša predvídaný v samotnej ústave, avšak pri posudzovaní 

konkrétneho ustanovenia ide vždy o otázku empirickú, kde sa skúma, či obmedzenie základného 
práva a slobody naozaj ospravedlňuje sledovaný účel, spravidla verejný záujem80. 

                                                 
74 DWORKIN, R. M.: Taking rights seriously, s. 22. 
75 ALEXY, R.: Theorie der Grundrechte, s. 75 – 76. 
76 „Kolízia princípov však nie je otázkou rozporu dispozícií právnych  noriem, ale posudzovaním 
v rozpore stojacich a k rozdielnym záverom smerujúcich subsumpčných podmienok obsiahnutých 
v hypotéze aplikovaného pravidla (právnej normy).“ Cit. podľa  HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva, s. 
210. 
77 Pozri bližšie BARÁNY, E.: Pojmy dobrého práva, s. 73. 
78 Pozri bližšie PL. ÚS 3/09. 
79 HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva, s. 242. 
80 Napr.: Podľa čl. 28 ods. 2 ústavy zhromaždovacie právo môže byť obmedzené, ak sa tým sleduje 
„ochrana práv a slobôd  iných, ochrana verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo 
bezpečnosť štátu.“ 
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c. Test potrebnosti formuluje postulát analýzy plurality možných normatívnych prostriedkov 
vo vzťahu k sledovanému účelu a ich subsidiarity z hľadiska obmedzeného základného práva alebo 
slobody alebo verejného záujmu. Inými slovami, skúma sa, či obmedzenie základného práva alebo 
slobody sa nemohlo uskutočniť menej drastickým alebo šetrnejším spôsobom vo vzťahu 
k sledovanému účelu. ÚS SR konštatoval, že voľná úvaha zákonodarcu ani pri výbere normatívneho 
prostriedku nemôže byť absolútna. 

d. Test proporcionality v užšom zmysle predstavuje metodológiu vyvažovania proti sebe 
stojacich ústavných hodnôt . Jeho základ podľa ÚS SR tvorí zistenie, „či príslušné legislatívne 
opatrenie obmedzujúce základné práva alebo slobody nemôže svojimi negatívnymi 
dôsledkami presahovať pozitíva stelesnené v presadení verejného záujmu sledovaného 
týmto opatrením.“ Hľadá sa teda spravodlivá rovnováha medzi právom a slobodou 
jednotlivca a proti nemu stojacim účelom v podobe práv a slobôd tretích osôb alebo 
verejného záujmu. Takéto vyvažovanie nevyhnutne vedie k zvažovaniu mnohých faktorov, 
ako je sociálny význam práva a slobody, ktorá je obmedzená; akceptovaná hierarchia 
spoločenských hodnôt; závažnosť javu spojeného s ochranou práv a slobôd; systémový 
kontext, atď. 

R. Alexy test proporcionality v užšom zmysle chápe ako príkaz k optimalizácií v závislosti 
k právnym možnostiam, kdežto test vhodnosti a test potrebnosti ako príkaz k optimalizácií 
v závislosti k skutkovým možnostiam konkrétneho prípadu.81 

Uvedená interpretácia právneho textu v rámci právnych princípov, ktoré prežarujú celým 
právnym poriadkom, robí značné ťažkosti najmä všeobecným súdom. ÚS SR je preto rok čo rok 
zahltený tisíckami sťažností, v ktorých jednotlivci namietajú porušenia ich základných práv a slobôd.  
Za zmienku stoja najmä prípady, v ktorých ľudské práva a slobody boli porušené formalistickým 
interpretačným postupom súdov, ktorý, ak napr. v určitých prípadoch zlyhá v riadnom 
a akceptovateľnom odôvodnení rozhodnutia,  je Ústavným súdom SR považovaný za arbitrárny, 
teda za svojvoľný82. 

Preto pri obmedzených formalistických postupoch môžeme hovoriť nanajvýš o rozhodnutiach 
podľa zákona, no nie vždy podľa práva, pričom riziko sudcovského alibizmu alebo sudcovskej 
svojvôle je neporovnateľne vyššie.  Korektne vyargumentované rozhodnutie umožňuje verifikovať 
prácu sudcu, čiže presne určiť argumentáciu, ktorá ho viedla k danému  rozhodnutiu, čo umožňuje 
posúdiť správnosť rozhodnutia. Takéto rozhodnutie je v očiach verejnosti presvedčivé, čím sa 
zvyšuje dôvera spoločnosti v súdnictvo, ktoré je v súčasnosti značne narušená.83 Podľa prezidenta 
SR Andreja Kisku je nedôvera ľudí najväčším problémom súdnictva.84 Zdá sa, že dlhšie rozhodnutie 
obsahujúce viac dôvodov pre rozhodnutie je aj v prostredí európskej kontinentálnej kultúry 
presvedčivejšie, kdežto obavy, že by justícia sprehľadnením svojej argumentáie stratila časť 
legitimity inštitúcie, ktorá pozná „objektívnu“ pravdu, nemajú v otvorenej spoločnosti miesto. 

 K tomuto cieľu smeruje aj konštantná judikatúra ÚS SR, ktorá odmieta nežiaduce formy 
právneho formalizmu, ako boli popísané vyššie. Takéto neformalistické rozhodnutia môžu zvýšiť 

                                                 
81 Pozri bližšie BverfGE 51, 324. 
82 Pozri napr.: V. ÚS 8/2013: „Ak vo veci konajúci všeobecný súd subsumuje porušenie 
všeobecných administratívnych povinností ustanovených určitým konkrétnym zákonom (v 
posudzovanej veci ide o porušenie povinnosti správcu podľa zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) pod porušenie povinností 
ustanovených iným zákonom (v posudzovanej veci ide taktiež o porušenie povinností správcu 
ustanovených zákonom č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), musí to ústavne akceptovateľným spôsobom 
odôvodniť. V opačnom prípade treba tento právny záver všeobecného súdu považovať za prejav 
formalistického prístupu k interpretácii a aplikácii relevantnej právnej normy, ktorý je arbitrárny, resp. 
ide o právny záver, ktorý možno považovať z ústavného hľadiska za zjavne neodôvodnený a 
neposkytujúci spravodlivú súdnu ochranu účastníkom príslušného právom upraveného konania (v 
posudzovanej veci reštrukturalizačného konania).“ 
83 Pre prieskumy verejnej mienky na tému dôvery v súdnictvo pozri napríklad: 
http://sudcovia.sk/sk/?option=com_content&view=article&id=1154:prieskum-pre-via-iuris-sudnictvo-
na-tom-este-nebolo-horsie&catid=31:externe&Itemid=175. 
84 http://aktualne.atlas.sk/kiska-vidi-svetlo-na-konci-tunela-potrebujeme-vratit-doveru-ludi-v-
sudnictvo/slovensko/politika. 
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dôveru spoločnosti v súdnictvo ako také, čo napríklad demonštruje rozhodnutie II. ÚS 340/09, ktoré 
sa stretlo v tlači a v internetových diskusiách s pozitívnym ohlasom laickej verejnosti.85 Slovami 
Mariána Lešku: „Senát Ústavného súdu SR v zložení Lajos Mészáros, Sergej Kohut a Ladislav 
Orosz ukázal, ako dopadne spor Štefana Harabina, ak o ňom rozhodujú skutoční sudcovia a nie 
atrapy v talároch.“ Okresný ani krajský súd v danej kauze vo svojej argumentácií nevzali do úvahy 

relevantné právne princípy (sloboda prejavu), ako ani test proporcionality, kdežto si spokojne 
vystačili so svojím vlastným presvedčením o správnosti svojho rozhodnutia ako argumentum ad 
verecundiam per se: „Do občianskej cti navrhovateľa bolo zasiahnuté zverejnením difamujúceho 
skutkového tvrdenia, resp. publikovaním neprípustného titulku...“ Na námietku sťažovateľky, že 
navrhovateľ ako verejná osoba je povinný strpieť „široký rámec kritiky“, si krajský súd vystačil svojou 
nadpozemskou autoritou, keď konštatoval, že „v prejednávanej veci totiž o kritiku vôbec nejde.“ Je 
preto zrejmé, že takéto „zjednodušené vyvodzovanie kľúčových záverov“  ignoruje skutkové 
a právne kontexty predmetného sporu. Pritom bolo potrebné zohľadniť KTO zásah do práva na 
ochranu osobnosti (práva na súkromie) vykonal, O KOM bol inkriminovaný titulok a inkriminovaný 
článok a do koho osobnostnej sféry zasahoval, ČO bolo obsahom inkriminovaného článku, na ktorý 
mal inkriminovaný titulok upútať, KDE bol inkriminovaný titulok uverejnený, KEDY bol inkriminovaný 
článok uverejnený a AKO boli informácie v inkriminovanom článku formulované, čo všeobecné súdy 
ani nenapadlo. Takýto prístup potom v skutočnom hermeneutickom kruhu reflektuje spoločenský, 
systémový, hodnotový, ako aj právny kontext danej kauzy v nadväznosti na záväznú  judikatúru 
ESĽP. 
 
 
3 ZÁVER A ODPORÚČANIA 

Ako sme mohli vidieť, nežiaduci formalizmus je v rozhodovacej praxi stále prítomný, čo je 
dôsledkom historickej skúsenosti totalitného režimu, kde určujúcimi faktormi, ktoré ovplyvnili právne 
myslenie, boli najmä pomerne jednoduchý komplex spoločenských vzťahov, na ktorý bol právny 
formalizmus v zásade aplikovateľný, ako aj osobné presvedčenie sudcov o nesprávnosti 
komunistického režimu 50. rokov, ktoré viedlo k ignorovaniu spoločenských súvislostí práva.  

Zložitý komplex spoločenských vzťahov a celospoločenská legitimita demokratického 
a právneho štátu však  robia  z právneho formalizmu nežiaduci jav.  Rozhodnutie sudcu aplikovať 
formalistický výklad sa zakladá skôr na jeho svojvôli ako úprimnej snahe o najlepšie riešenie 
právneho prípadu, o ktorom má povinnosť rozhodnúť. Zložité prípady robia z jednoduchých 
právnych konštrukcií nepoužiteľné hračky. Postmoderné myslenie a dekonštrukcia práva spôsobili 
nárast prípadov, kde aplikácia formalistického výkladu vedie k iracionálnym výsledkom, a kde právo 
sa stáva nástrojom odcudzenia a absurdity. Za pretrvávajúceho legislatívneho optimizmu sa 
navyšuje normotvorba k čudesným rozmerom, čoho dôsledkom pre právnu prax je, že sa v nej 
nevyzná ani skúsený právnik.  

Právna istota tak môže byť znovuzrodená na poli právnych princípov, ktoré si dokáže osvojiť 
a riadiť sa nimi samostatne aj priemerne vzdelaný človek. Základné práva a slobody ako 
prežarujúce princípy dodávajú spoločenskú legitimitu právu ako celku, pričom pri ich aplikácií je 
nevyhnutné zohľadniť zložitý komplex vzájomných súvislostí, čo dodáva sudcovskému rozhodnutiu 
požadovanú presvedčivosť.  

Podľa učebnice ústavného práva „zmena celkového systému vnútroštátneho práva, 
neustávajúci legislatívny optimizmus, prežarovanie ústavy a ľudských práv podústavným právom, 
potreba brať do úvahy judikatúru najvyššieho a ústavného súdu, nové metódy interpretácie práva 
a nelipnutie len na texte právneho predpisu, existencia neurčitých právnych pojmov, ktoré treba 
špecifikovať a aplikovať na konkrétny spor, aplikácia princípu proporcionality podstatným spôsobom 
zvyšujú nároky na funkciu sudcu, ale z druhej strany ho aj „oslobodzujú“ od zákona ako donedávna 
jediným prameňom práva, čím sudca už dávno nie je „ústami zákona“.86  

Reakcia na tieto zvýšené nároky nesmie prísť neskoro. Právnické vzdelávanie sa musí 
reformovať. Právnické fakulty nemôžu naďalej klásť dôraz len na právne predpisy, rozhodovaciu 
činnosť najvyšších súdnych inštancií doma a vo svete a názory doktríny, ale svoje učebné osnovy 
musia obohatiť o oblasť filozofie práva, cudzích jazykov, o logickú argumentáciu a presvedčivosť, 

                                                 
85 Pozri napríklad:  http://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2012/cislo-48/rozsudok-ako-zo-
strasburgu.html. 
86 CIBULKA, Ľ. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky (štátoveda), s. 192. 
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štýl písania rozhodnutia či spôsoby komunikácie (so stranami, s verejnosťou, atď.). Pretože 
„zlyhania v tejto oblasti sa opätovne prejavujú v stupni dôvery verejnosti v justíciu.“87  
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Abstract: The work discusses the state of war and some related institutes in the Czech Republic, 

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States. The goal is to 
compare the relevant laws in the surveyed countries. Attention is also paid to the fact that reporting 
countries represent three different forms of government. These include a parliamentary republic, 
constitutional monarchy and a presidential republic. Based on a comparison of these three countries 
the work also reflects the quality of Czech legislation in examined issues. 
 
Abstrakt: Práce pojednává o problematice válečného stavu a některých souvisejících institutů 

v České republice, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska a Spojených státech 
amerických.  Cílem je srovnání právních úprav této problematiky v sledovaných zemích.  Pozornost 
je věnována taktéž faktu, že sledované země zastupují tři různé formy vlády.  Těmi jsou parlamentní 
republika, konstituční monarchie a prezidentská republika.  Na základě srovnání se práce také 
vyjadřuje ke kvalitě české právní úpravy zkoumané problematiky.  
 
Key words:  extraordinary conditions, state of war , war, restrictions on fundamental rights , the 

armed forces, constitutional system, military justice 
 

Klíčová slova: mimořádné stavy, válečný stav, válka, omezení základních práv, ozbrojené síly, 

ústavní systém, vojenská justice.   
 

1 ÚVOD 

V této práci se budu zabývat problematikou válečného stavu a na něj navazujících institutů a 
otázek v České republice, Spojeném království a Spojených státech. Půjde hlavně o oblast 
ústavního práva, ačkoli velmi relevantní je zde i právo mezinárodní. Tuto problematiku považuji za 
poměrně aktuální vzhledem k ne příliš dobré bezpečnostní situaci ve světě. Přestože jde o otázky 
velké důležitosti s možností citelných dopadů na životy občanů, obecné povědomí o nich je v České 
republice mizivé. Cílem této práce je poznat právní úpravu ČR a porovnat ji s právními úpravami ve 
Spojeném království a v USA. Z výběru těchto tří zemí mohou vyplynout i velmi zajímavé závěry, 
jelikož zastupují tři různé formy vlády a to parlamentní republiku, prezidentskou republiku a 
konstituční monarchii. 

Objem a hlavně kvalita právní úpravy výjimečných situací, jakou válka a válečný stav je, nám 
může mnoho vypovědět o propracovanosti ústavního systému státu. Z toho vyplývá několik otázek, 
na které se pokusím v této práci odpovědět. První otázkou je, jak se liší, případně podobá úprava 
v jednotlivých zemích a jakou to má souvislost s jejich formou vlády.   Další otázka je taktéž důležitá. 
Jak obsáhlá a kvalitní je naše právní úprava v porovnání s tou účinnou v Spojeném království a 
Spojených státech? 

Co se týče zdrojů, ze kterých jsem čerpal, lze je rozdělit do tří kategorií. První z nich je 
odborná literatura.  Její dostupnost se liší dle jednotlivých kapitol. Obecně lze říci, že kromě 
komentářové literatury je česky o této problematice napsáno poměrně málo. U zahraniční literatury 
je pak problémem dostupnost a aktuálnost. Tím byl determinován můj výběr odborné literatury. Dále 
cenným zdrojem informací byly webové stránky různých institucí, především parlamentů a 
ministerstev a na nich dostupné zprávy a jiné dokumenty.  Poslední skupinou zdrojů byly právní 
předpisy jednotlivých zemí. 

V rámci první kapitoly pojednám obecně o mimořádných stavech. Poté již bude následovat 
kapitola zabývající se válečným stavem a jeho vyhlašováním. Na začátku této kapitoly je zařazen 
historický exkurz ohledně mezinárodní úpravy války a souvisejících otázek.  Následuje popis 
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vyhlašování válečného stavu, či války v sledovaných zemích. Třetí kapitola pak pojednává o 
některých následcích, které může mít vyhlášení války, či válečného stavu. Zde se vždy v rámci 
podkapitoly zabývám jedním problémem, či institutem v rámci sledovaných zemí. Ve čtvrté kapitole 
poté stručně popisuji systém řízení ozbrojených sil, kde se znatelně ukáží rozdíly vyplývající 
z rozdílné formy vlády v sledovaných státech.  V shrnutí se poté pokusím celou problematiku 
shrnout, vyvodit závěry obecnějšího charakteru a také odpovědět na výše nastíněné otázky. Tyto 
výstupy by mohly být užitečným vodítkem při hodnocení ústavních systémů a i při úvahách de lege 
ferenda v ČR. 

Jsem si vědom, že mnoho témat se v této práci dotknu pouze okrajově. Například nové 
ústavní uspořádání Spojeného království, které bude lehce otevřeno, je tématem na samostatnou 
práci. Stejně tak problematika lidských práv a vojenské justice je velmi komplexní. Cílem této práce 
však není se těmito otázkami dopodrobna zabývat, nýbrž provést široké srovnání sledovaných zemí 
v rámci tématu, které jsem si zvolil. 

2.      PROBLEMATIKA MIMOŘÁDNÝCH STAVŮ 

Jelikož válečný stav patří mezi tzv. mimořádné stavy, považuji za vhodné se jim, alespoň 
v krátkosti, obecně věnovat. Abychom však mohli mluvit o mimořádných stavech, je třeba nejdříve 
definovat, co je „normálním stavem“. „Ústavní právo jej definuje a normuje jako určitou sociální 
hodnotu hodnou ochrany. Tento stav zůstává zachován i v případě, že dochází v jednotlivých 
případech k porušování práva, neboť státní systém disponuje prostředky, které jsou na takové 
narušení připraveny, a v rámci běžného chodu se s nimi dokáže vyrovnat, popř. umožní jiným 
subjektům, aby tak za stanovených podmínek učinily samy (např. svépomoc, nutná obrana, krajní 
nouze). Kromě tohoto státního systému (zejména armáda, policie, jiné ozbrojené sbory, hasičský 
záchranný sbor, zdravotnická záchranná služba) existuje i systém samosprávný (obecní policie) a 
systém soukromý (zejména soukromé bezpečnostní agentury).  Pokud je tento stav ohrožen 
z různých příčin (politické, vojenské, hospodářské, přírodní), vzniká jiná právní situace, kterou je 
možno označit jako odchylku od normálního stavu, a které musí být přizpůsobeny právní prostředky 
k zajištění stavu normálního.“ 88 

Pro tyto situace, se kterými jsou spojena různá opatření, se používá mnoho různých 
označení a lze je souhrnně označovat jako mimořádné stavy.  Nutnou součástí úpravy 
mimořádných stavů je vymezení toho, jaké jsou podmínky pro vyhlášení těchto stavů, pravidel jejich 
vyhlašování, povahy zvláštních opatření a také podmínek návratu do žádoucího stavu. 89  Právní 
úprava mimořádných stavů se ve světě poměrně liší. V některých státech je problematika 
mimořádných stavů přímo součástí ústav, jinde jsou upraveny v speciálních předpisech různé 
právní síly. V návaznosti na zeměpisné, historické, politické a jiné aspekty existují velké rozdíly i 
v rozsahu a kvalitě právní úpravy. Na tuto problematiku taktéž dopadají některé normy 
mezinárodního práva, čímž se budu zabývat v následující kapitole. 

3.      VÁLEČNÝ STAV A JEHO VYHLAŠOVÁNÍ 

a.     Mezinárodně právní úprava 

Jak již bylo řečeno, válečný stav a související instituty jsou regulovány i mezinárodním 
právem. Jeho důležitost nemůžeme pominout, protože často přímo ovlivňují i vnitrostátní úpravu.  Je 
proto nutné zde o něm alespoň v krátkosti pojednat. 

Když chceme mluvit o mezinárodním právu v souvislosti s válečným stavem, musíme se 
vrátit hlouběji do historie.  Války jsou stejně staré jako lidská civilizace sama. Velmi brzy se 
krystalizovaly určité zvyklosti ohledně vyhlašování a vedení války.  Velmi silný byl tehdy náboženský 
aspekt. Jednou ze základních cílů a zároveň povinností státu byla a je ochrana jeho obyvatel.  
Právo státu na válku ( Ius ad bellum ) bylo omezeno jen velmi málo. S počátky rozvoje 
mezinárodního práva a mezinárodních vztahů v 17. století a na základě zkušeností z třicetileté války 
se situace začala pozvolna měnit. Souhrn pravidel, jejichž cílem je omezit dopad ozbrojených 
konfliktů a která chrání osoby neúčastnící se střetu a která omezují způsoby a prostředky vedení 

                                                 
88 FILIP, Jan. Nástin problémů bezpečnosti státu z pohledu ústavního práva. In: DANČÁK, Břetislav; 
ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds.). Bezpečnost České republiky: Právní aspekty situace po 11. 9. 2001. Brno: 
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2002, s. 12.  
89  Tamtéž str. 13 
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boje, je nazýván mezinárodním humanitárním právem. 90Jeho pramenem byly hlavně obyčeje a 
různé dvou-, či vícestranné smlouvy a dohody, z nichž se postupem doby stávaly mezinárodní 
obyčeje.  V 18. a hlavně 19. století sílily snahy o mírové a diplomatické řešení konfliktů a ochranu 
obyvatel na obou stranách střetu.  Výsledkem těchto snah bylo několik smluv, ke kterým přistoupil 
velký počet států. Zmínku si jistě zaslouží Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a 
nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli z roku 1864 a její další změny a rozšíření. Velkou roli 
při budování mezinárodního právního řádu sehrála I. mírová konference v Haagu, která se sešla 
v roce 1899. Vývoj mezinárodního práva před I. světovou válkou byl završen v roce 1907, kdy se 
sešla 2. haagská konference, která byla stejně jako ta první svolána Ruskem.  Výsledkem bylo 
velké množství dokumentů regulujících například používání ozbrojené moci k vymáhání smluvních 
závazků, počátek nepřátelství, kladení podmořských min, odstřelování námořními silami, práva a 
povinnosti neutrálních států aj. 91  V roce 1899 byl na 1. haagské konferenci založen Stálý rozhodčí 
soud. Ten je spolu s mezinárodními úmluvami o mírovém řešení mezinárodních sporů z let 1899 a 
1907 dobrým příkladem tehdejšího vývoje. Ius ad bellum bylo omezeno. Válka začínala být chápána 
jako až poslední možné řešení, pokud ostatní možnosti selžou. Aby bylo možné mluvit o spravedlivé 
válce ( bellum iustum ), měly být splněny určité podmínky.  92 

První světová válka však ukázala slabost tohoto uspořádání.  Zvláště ústřední mocnosti 
mezinárodní právo do velké míry ignorovaly. I státy Dohody však mezinárodní právo porušovaly. 
Jako příklady porušení lze uvést užití otravných plynů, námořní ostřelování měst, neomezenou 
ponorkovou válku, jednostranné anexe a vytváření protektorátů, neplnění smluvních závazků a 
vměšování se do suverenity jednotlivých států. 93 

Po válce na Pařížské mírové konferenci vznikla v roce 1919 Společnost národů. Jejím 
hlavním cílem bylo zabránit válkám. Základním dokumentem byl Pakt Společnosti národů (dále 
„Pakt“).  Ten nikde přímo nezakazoval válku, obsahoval pouze ochranné mechanismy, které měly 
válce zabránit.  Signatářské státy přijaly povinnost se neuchýlit k válce, nýbrž postupovat podle 
Paktu. V jeho rámci pak byly vymezeny možnosti, kdy je možné ozbrojenou moc použít.  Velmi 
důležitý byl koncept tzv. kolektivní bezpečnosti, kdy válka, nebo i její hrozby, byla záležitostí celé 
Společnosti a nikoli jen jejích přímých aktérů.  Součástí Paktu byl taktéž mechanismus pro mírové 
řešení sporů. Až v případě jeho selhání a neschopnosti Společnosti vyjádřit jednotné stanovisko 
mohly státy učinit kroky, které pokládaly za nezbytné, avšak až po uplynutí tříměsíční lhůty. Tento 
rámec se zpočátku zdál poměrně funkční.  V pozdějších letech vznikly na poli Společenství národů 
návrhy smluv, které měly právo státu uchýlit se k válce ještě více omezit a zalepit různé „díry“ 
v Paktu. Navrženo bylo i kriminalizování útočné války. Snaha zabránit ozbrojenému konfliktu byla i 
hlavním znakem Locarnské konference v roce 1925. 94 

Velký průlom přinesl Briand – Kelloggův pakt (známý také jako Pařížský pakt), který byl 
podepsán v roce 1928 jedenácti státy. Signatáři se v něm zřekli války jako způsobu řešení 
mezinárodních sporů a nástroje národní politiky ve vzájemných vztazích.  Válka se tak stala 
nelegální. Spory měly být řešeny výhradně mírovou cestou.  Briand- Kelloggův pakt však 
neobsahoval žádný způsob vymáhání v případě jeho porušení. Měl však velký morální dopad a jeho 
význam se plně ukázal během zasedání Norimberského tribunálu po 2. světové válce. Tam bylo 
právě v návaznosti na Briand-Kelloggův pakt a další dokumenty prohlášeno rozpoutání dobyvačné 
války za zločin.95 S tímto vývojem také vzrůstal význam práva na sebeobranu.  Ačkoli nebylo 
v žádném z výše zmíněných paktů výslovně zakotveno, panovala všeobecná shoda na jeho 
existenci. Taktéž byl široce přijímán fakt, že ani Briand-Kelloggův pakt toto právo nijak neomezuje.  
Problémem se tím ale stala definice sebeobrany. Tehdejší chápání signatářů bylo takové, že 
k sebeobraně lze přistoupit, byla-li země napadena, nebo je předmětem invaze ze strany jiné země.  
Velkým problémem Paktu Společnosti národů i Briand-Kelloggova paktu bylo, že se vztahoval 

                                                 
90 War & Law. International Comittee  of the Red Cross [online].  International Comittee of the Red 
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92  WILLIAMSON, Myra. Terrorism, War and International Law [online]. Farhham:  Ashgate 2009, s. 
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pouze na útočnou válku. Užití vojenské síly mimo vyhlášenou válku, formou intervencí apod. tak 
zůstalo víceméně neomezeno. 96 

Po událostech 2. světové války se mezinárodní právo, včetně práva humanitárního, velmi 
změnilo. Základním kamenem nového uspořádání byla Charta Spojených národů (dále jen 
„Charta“), která byla podepsána  26. června 1945.  Na jejím základě vznikla Organizace spojených 
národů (dále „OSN“), která měla nahradit neúspěšnou Společnost národů.  Jedním z jejích hlavních 
cílů se stala ochrana mezinárodního míru a bezpečnosti.   Už v článku II. najdeme povinnost států 
řešit své spory mírovou cestou tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost.  
Všichni členové se dále zavázali zdržet se hrozby silou nebo užití síly proti nezávislosti a územní 
celistvosti státu a také jakýmkoli jiným způsobem proti účelu Spojených národů.   V pátém odstavci 
článku 2 nacházíme požadavek součinnosti členských států a jejich pomoci s akcemi OSN.  Stejně 
tak je přítomen zákaz pomoci státu, proti kterému OSN podniká preventivní, nebo vynucovací akce. 
97  Tyto principy byly a jsou nadále potvrzovány v činnosti Rady bezpečnosti, Valného shromáždění 
a Mezinárodního soudního dvora. Výjimku ze zákazu užití síly tvoří čl. 51 Charty.  Ten chrání 
přirozené právo státu na individuální nebo kolektivní sebeobranu v případě napadení. Toto právo je 
však omezeno pouze do doby, kdy Rada bezpečnosti přijme opatření k zajištění mezinárodního 
míru a bezpečnosti.  Rozsah tohoto práva na sebeobranu však může být interpretován různě.  Je 
otázkou, kam až stát při své sebeobraně může zajít, například ve vztahu k použití jaderných zbraní.  
K tomuto, stejně jako k obsahu pojmu „ozbrojený útok“, se poté vyjadřoval Mezinárodní soudní dvůr.  
Jako kritéria sebeobrany byla takto například vymezena nutnost, přiměřenost a okamžitost. 
Poslední poznamenané znamená, že sebeobrana musí být včasná, nikoli realizovaná až v dlouhém 
časovém horizontu po události, co jí vyvolala.  Ne zcela uzavřená je otázka preventivní sebeobrany. 
Přes její počáteční striktní odmítání se koncepce preventivní sebeobrany v posledních letech občas 
objevuje, zvláště v souvislosti s terorismem.  Výklad výše zmíněných článků dále prováděla a 
provádí Rada bezpečnosti v souvislosti s vydáváním rezolucí na ochranu mezinárodního míru a 
bezpečnosti.   Ne zcela dořešená stále zůstává problematika odvetných útoků, i když stále 
převažuje názor, že se na ně nevztahuje sebeobrana podle čl. 51 a jsou tudíž zakázány. Stejně jako 
dokumenty v minulosti se však Charta nezabývá použitím síly nestátními entitami. Nabízí se otázka, 
zda například teroristický útok je „ozbrojeným útokem“ ve smyslu Charty, či není. Mezinárodní 
soudní dvůr několikrát rozhodl ve smyslu, že jím není, ale část teoretiků, opírající se hlavně o praxi 
USA a Izraele, tvrdí opak.   Jak jsme mohli poznat, mezinárodní úprava válečného stavu a válčení 
obecně ušla dlouhou cestu a zdaleka není dokončena. Státy, které jsou členy OSN, musí ve svých 
předpisech na tuto úpravu reagovat a reflektovat jí.  Nejinak je tomu i v našich třech sledovaných 
státech.98 

Kromě úpravy vycházející z univerzální Charty Spojených národů ovlivňují podmínky 
vyhlašování válečného stavu a jeho průběh různé dvou-, či vícestranné mezinárodní smlouvy.  
Jelikož všechny tři sledované státy jsou členy NATO, a Česká republika a Spojené království 
členskými státy Evropské unie, musím se na tomto místě ještě zmínit o dvou důležitých smlouvách. 

Základním dokumentem NATO je Severoatlantická smlouva (často také nazývaná 
Washingtonská smlouva).  Na námi sledovanou problematiku má velký dopad čl. 5 této smlouvy. 
Podle něj ozbrojený útok proti jedné ze smluvních stran v Evropě nebo Severní Americe bude 
pokládán za útok proti všem.  Následná pomoc napadenému státu pak spadá pod právo na 
kolektivní sebeobranu podle čl. 51 Charty, na kterou se Severoatlantická smlouva hned několikrát 
odvolává. 99   Součástí struktur NATO je i NATO Response Force, tvořená multinacionálními 
kontingenty včetně tzv. „sil rychlé reakce“ na vysokém stupni připravenosti k zásahu v případě krize.  
V reakci na politickou situaci bylo také na summitu NATO ve Walesu dohodnuto utvoření Very High 
Readiness Joint Task Force (do češtiny překládaných jako „síly velmi rychlé reakce“), které by měli 
být schopny do několika dní zasáhnout i na periferii euroatlantického prostoru.100101 
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Evropská unie dlouho neměla ambice ohledně společné obrany. To se velmi změnilo přijetím 
Lisabonské smlouvy. Nyní ve Smlouvě o Evropské unii (dále jen SEU) najdeme pro nás zajímavý 
článek 41 odst. 7. Ten říká: „Pokud se členský stát stane na svém území cílem ozbrojeného 
napadení, poskytnou mu ostatní členské státy pomoc a podporu všemi prostředky, které jsou v 
jejich moci, v souladu s článkem 51 Charty Organizace spojených národů. Tím není dotčena 
zvláštní povaha bezpečnostní a obranné politiky některých členských států.“ 102  Přesný význam 
tohoto ustanovení nebyl, zvláště vhledem k jeho druhé části, zcela zřejmý.  Většina členských států 
EU je i členy NATO a tak by mohlo dojít k určité duplikaci obranných mechanismů.  Velmi rozšířený 
je pohled, že základním fórem pro bezpečnostní strategii a kolektivní obranu zůstává NATO a EU by 
s ním měla pouze spolupracovat a nikoli přebírat jeho roli. 103 

Na úplný závěr této podkapitoly je ještě třeba zmínit, že od roku 2002 existuje možnost, aby 
byli jednotlivci (hlavně přední představitelé států) souzeni za genocidu, zločiny proti lidskosti, 
válečné zločiny a také za zločin agrese. Tuto jurisdikci v minulosti vykonávaly a stále vykonávají ad 
hoc soudní tribunály zřizované Radou bezpečnosti či na základě mezinárodní smlouvy, nebo 
dohody. V roce 1998 byl však podepsán Římský statut (dále jen „Statut“), který vstoupil v účinnost 
právě v roce 2002. Na jeho základě vznikl Mezinárodní trestní soud jakožto stálý soud zabývající se 
souzením výše zmíněných zločinů.  Statut kvalifikuje jako zločin agrese například vojenskou invazi, 
či okupaci, blokádu přístavů a pobřeží a bombardování území, či jednotek jiného státu.104  Statut byl 
zatím ratifikován 123 státy světa. Z námi sledovaných zemí ho Spojené království ratifikovalo v roce 
2001, Česká republika až v roce 2009. Spojené státy Statut sice podepsaly, ovšem ho neratifikovaly 
a později daly najevo, že se nehodlají stát jeho stranou. 105 

 

b.    Právní úprava v ČR 

O válečném stavu se zmiňuje již Ústava České republiky (dále jen „Ústava“), a to mimo jiné 
ve svém článku 39.  Podrobnější úprava mimořádných stavů však dlouho chyběla. To se změnilo až 
s přijetím ústavního zákona o bezpečnosti České republiky (dále jen „ÚZB“) v roce 1998 a dalších 
předpisů, které na něj navazují.106  Jelikož jak Ústava, tak ÚZB jsou součástí ústavního pořádku, je 
třeba je interpretovat jako celek. Tato jakási dvoukolejnost může však být zdrojem obtíží.  Hned 
v článku 1 ÚZB nacházíme ustanovení o tom, že zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, 
ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot je základní 
povinností státu.  Článek 2 odst. 1 vyjmenovává důvody, které mohou vést k vyhlášení 
mimořádných stavů.  Pro stav ohrožení státu a pro nouzový stav jsou poté v článcích 5 a 7 
vymezeny podmínky pro jejich vyhlášení zvlášť.  Pokud bychom postupovali per eliminationem, tak 
pro vyhlášení válečného stavu zbývá pouze situace plnění mezinárodních závazků o vzájemné 
obraně. To však není v plném souladu s článkem 43 odst. 1 Ústavy, která kromě toho ještě počítá 
s vyhlášením válečného stavu, je-li Česká republika napadena. Vzhledem k tomu, že ÚZB se 
válečného stavu dotýká spíše okrajově a více se zabývá ostatními mimořádnými stavy, je třeba 
považovat za rozhodující úpravu v Ústavě. Stát se při vyhlašování mimořádných stavů musí řídit 
zásadou proporcionality.  Válečný stav je na rozdíl od ostatních mimořádných stavů (civilních) 
v podústavních předpisech označován jako vojenský.  Podle čl. 2 odstavce 2 ÚZB se válečný stav 
vyhlašuje pro celé území státu. Naše Ústava již nezná pojem vyhlášení, či vypovězení války.  
Existuje pouze institut vyhlášení válečného stavu, přičemž tato pravomoc náleží Parlamentu. 
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Neexistuje však všeobecná shoda na tom, jestli má toto vyhlášení konstitutivní charakter, nebo zda 
válečný stav existuje již na základě faktické situace a vyhlášení je tedy pouze deklaratorního 
charakteru. Důvodová zpráva k ÚZB se přiklání ke konstitutivní teorii.  Existujícími mezinárodními 
smlouvami o společné obraně proti napadení jsou již zmíněné Washingtonská smlouva a Smlouva o 
EU. V případě Charty OSN spadá do úvahy spíše vyslání ozbrojených sil mimo území ČR bez 
vyhlášení válečného stavu. 107 

Nyní se již přesunu k vlastní proceduře vyhlašování válečného stavu.  Přestože to není nikde 
výslovně uvedeno, měla by být iniciátorem rozhodování vláda, jakožto vrcholný orgán výkonné 
moci. Podle čl. 39 odst. 3 Ústavy je k přijetí usnesení o vyhlášení válečného stavu třeba 
nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny všech senátorů. Komory si jsou v tomto 
případě rovny a je tedy nutné, aby obě komory souhlasily. Není však nutné, aby obě usnesení obou 
komor byla zcela totožná, dostačuje, když obě komory projeví shodnou vůli.108  Pro jednání o 
vyhlášení válečného stavu počítají jednací řády obou komor se zkráceným jednáním. V případě 
návrhu musí být neprodleně svolána schůze, nebo koná-li se, musí být návrh přednostně zařazen 
na pořad jednání.    V jeho rámci se mimo jiné návrh nepřikazuje výborům. Je také omezen počet 
vystoupení členů komory a může být omezena i jejich délka, a to až na 5 minut. V případě 
rozpuštění Poslanecké sněmovny rozhoduje pouze Senát.   Pokud bylo usnesení o vyhlášení 
válečného stavu schváleno, musí být vyhlášeno. Způsob předepisuje čl. 12 ÚZB. Rozhodnutí má být 
vyhlášeno stejně jako zákon (ve Sbírce zákonů) a zároveň zveřejněno v hromadných sdělovacích 
prostředcích. Účinnosti nabývá dnem, který rozhodnutí stanoví.  Je tedy možno uvažovat i vyhlášení 
válečného stavu zpětně k určité události.  O ukončení válečného stavu přímou zmínku v ústavním 
pořádku nenalézáme. Lze tak dovozovat dvě možnosti. Jednou z nich je, že o něm rozhodl opět 
parlament shodnou procedurou. Druhou je pak ukončení válečného stavu na základě mírové 
smlouvy. Ta by na základě článku 49 Ústavy taktéž podléhala schválení parlamentem, byť 
pravděpodobně pouze prostou většinou. 109 110 111 

    Ústava taktéž počítá s vysláním ozbrojených sil mimo území ČR na základě rozhodnutí 
vlády až na 60 dní.  Ze situací, v kterých je toto umožněno, je pro nás zajímavé plnění závazků 
z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení. Toto ustanovení dává možnost vládě 
učinit kroky k podpoře napadeného spojence, aniž by musela čekat na vyhlášení válečného stavu. 
O tomto rozhodnutí však vláda musí neprodleně informovat obě komory parlamentu, který může toto 
rozhodnutí zrušit. K tomu dostačuje nesouhlas jedné z komor přijaté absolutní většinou. 112 

 

c.    Právní úprava ve Spojeném království 

Ve Spojeném království právní úprava historicky vychází z poněkud odlišných základů.  
Právo vyhlašovat válku a uzavírat mír je částí tzv. královských prerogativ.  Ty lze chápat jako soubor 
pravomocí a imunit, které jsou vyhrazeny Koruně. Monarcha však nyní tyto pravomoci již 
nevykonává sám a dle svého uvážení. Velká část z nich je vykonávána příslušnými vládními 
ministry, či ministerským předsedou.113 Z toho by se mohlo zdát, že vyhlašování války (případně 
vyslání ozbrojených sil mimo území Spojeného království) je ryze v pravomoci vlády.  Teoreticky 
tomu tak skutečně je. Z ideových, ale i praktických důvodů se však vyvinula zvyklost, že každé 
nasazení ozbrojených sil v zahraničí by mělo být diskutováno v Parlamentu Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska (dále jen Parlamentu) a schváleno Dolní sněmovnou. Tato zvyk lost 
byla v posledních letech aplikována v případech Afghánistánu, Iráku i plánované intervence v Sýrii. 
V posledním uvedeném případě o případné intervenci vedly rozpravu obě komory a Dolní 
sněmovna o návrhu i hlasovala a odmítla ho. To, že se poté žádná intervence nekonala, jasně 
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vypovídá o autoritě Parlamentu v těchto věcech. 114 115 Přesto se však vedly poměrně intenzivní 
debaty, zda by tato pravomoc neměla být omezena či zrušena a celému procesu dán zákonný 
podklad.  Objevilo se mnoho argumentů pro i proti. Zákonná úprava by celou věc zjednodušila a 
zpřehlednila, ale na druhou stranu by mohlo dojít k omezení schopnosti rychle reagovat. Tím by 
také mohly být ohroženy mezinárodní závazky Spojeného království a morálka ozbrojených sil. 
Vyvstaly také otázky, jakým způsobem by měla být do nového mechanismu zapojena Sněmovna 
lordů.  Otázkou také bylo, jestli je nutný předchozí souhlas a zda má být po určité době obnovován. 
116 Po velkých debatách se nakonec ale situace zatím nezměnila. Constitutional Reform and 
Governance Act z roku 2010 sice reformoval určitá královská prerogativa, ale vyhlašování války, ani 
vysílání vojenských jednotek do zahraničí se nedotkl. Tím zůstává platnou stávající ústavní praxe, 
byť je pravděpodobné, že v dohledné budoucnosti bude zákonná úprava přijata. Nakonec je ještě 
potřeba zmínit, že součástí daného prerogativa je také právo uzavírat mír, na které by se měla 
vztahovat tatáž procedura. V praxi by se tak však stalo nejspíše mezinárodní smlouvou, která by 
podléhala schválení Parlamentem podle výše zmíněného zákona. 117 

 

d.    Právní úprava ve Spojených státech 

V Ústavě Spojených států (dále jen Ústava USA) schválené v letech 1787-1788 je upravena i 
problematika vyhlašování války.  Přináší zde určitou syntézu mezi pravomocí výkonné a 
zákonodárné moci v této oblasti. Na jednu stranu je uznána vedoucí role prezidenta 
v mezinárodních vztazích, ale zároveň je pravomoc vyhlásit válku explicitně přiznána Kongresu. 
Prezident je tím, kdo má v naprosté většině případů ve svých rukou iniciativu a Kongresu připadá 
vlastní rozhodnutí. Aby se stalo součástí platného práva, musí být podepsáno prezidentem. 
Prezident je také vrchním velitelem ozbrojených sil (Commander in Chief). Jde o jeden z výrazů 
dělby moci a systému brzd a rovnováh.  Výklad i správnost ústavní úpravy se velmi rychle staly 
objektem debat. Například se spekulovalo o tom, zda by prezident neměl mít právo vyhlásit válku 
v rámci plnění zahraniční politiky USA. 

Průlomové bylo rozhodnutí prezidenta Trumana vyslat vojenské síly do Koreje bez 
autorizace Kongresem. Opřel se zde o rezoluci Rady bezpečnosti, ale hlavně o své ústavní 
pravomoci jakožto tvůrce a realizátora zahraniční politiky a vrchního velitele.  I když pozdější 
prezidenti vždy v případě užití ozbrojených sil Kongres o souhlas požádali, toto chápání 
prezidentských pravomocí nezmizelo a bylo jedním ze základů politiky administrativy George Bushe 
mladšího. Byl zmíněn pojem „autorizace“, který znamená, že akt Kongresu nemusí a většinou také 
nebývá „vyhlášením války“ ve formálním smyslu. Autorizace se v minulosti lišily rozsahem 
v závislosti na situaci. 118  Autorizace, či vyhlášení války mívají formu společného usnesení obou 
komor Kongresu (joint resolution ) nebo zákona (bill). Obě formy jsou si právně rovnocenné. 
V minulosti byly takovéto dokumenty přijímány v době reálného nebezpečí, a proto byly projednány 
velmi rychle s vynecháním některých standartních procedur. Prezident osobně předstoupil před 
společné zasedání Kongresu a požádal o vyhlášení války. 

Současný stav je do značné míry definován tzv.  War Powers Resolution, kterou přijaly obě 
komory Kongresu v roce 1973. Tento federální zákon přiznává prezidentovi právo vyslat jednotky do 
bojových akcí v případě národního ohrožení způsobeného útokem na Spojené státy, jejich území 
nebo majetek, či ozbrojené síly. Další důvody jsou vyhlášená válka a zvláštní zákonné zmocnění. 
Dále upravuje povinnost prezidenta konsultovat s Kongresem plánované nasazení a poté o něm 
pravidelně podávat zprávy. Upravuje i procedury v rámci Kongresu v souvislosti s těmito zprávami. 
Předpis prezidentovi umožňuje v případě výše zmíněných důvodů použít ozbrojené síly až na 60 dní 
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115House of Commons debate Syria.  UK Parliament Website  [online].  The Parliament of the United 
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bez souhlasu Kongresu.  Tato lhůta může být výjimečně prodloužena. 119 Některá ustanovení tohoto 
zákona jsou však poněkud vágní a umožňují různé interpretace. Zástupci exekutivy také často 
polemizují nad jeho ústavností.120  Jde tak o křehký kompromis. Je otázkou, jak se bude situace 
vyvíjet do budoucna. Jde však více o otázku přinejmenším stejně tak politickou jako právní. 

4.      NĚKTERÉ INSTITUTY NAVAZUJÍCÍ NA VÁLEČNÝ STAV 

 
a. Omezení základních práv a svobod a mimořádná nařizovací pravomoc 

Možnost omezení základních práv a svobod je jedním z nejcitelnějších dopadů válečného 
stavu a často souvisí s mimořádnými pravomocemi pro exekutivu. Nejdříve zde rozeberu situaci 
v České republice a poté poukáži na rozdíly ve Spojeném království a Spojených státech. 

Na úvod je ovšem nutné se seznámit s úpravou ve významných mezinárodních smlouvách o 
lidských právech, jejichž stranou je ČR a kterými je vázána. Jde především o Úmluvu o ochraně 
lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva), Mezinárodní pakt o občanských a politických 
právech (dále jen MPOPP ) a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 
(dále jen MPHSKP).  V případě Úmluvy je pro nás zajímavý článek 15, který v případě války, nebo 
jiného veřejného ohrožení státní existence umožňuje odstoupit od závazků v ní obsažených. 
Takovéto opatření i jeho rozsah musí být vyžadován naléhavostí situace a také v souladu 
s ostatními závazky dle mezinárodního práva.  Podle téhož článku však nelze takto odstoupit od 
určitých práv. 121 „Jde v zásadě o právo na život, zákaz mučení, nelidského a ponižujícího 
zacházení nebo trestu, zákaz otroctví nebo nevolnictví, princip nullum crimen sine lege, princip non 
bis in idem, zákaz trestu smrti.“ 122  Obdobné ustanovení lze najít i v čl. 4 MPOPP. Toto ustanovení 
se ale zdá být přísnějším, jelikož příslušná opatření lze přijmout pouze v případě úředně vyhlášené 
situace, která ohrožuje život národa. Omezení také nesmí způsobit diskriminaci podle rasy, barvy, 
pohlaví, jazyka, náboženství nebo sociálního původu.123 

V rovině vnitrostátního práva se podíváme nejdříve na ústavní úroveň. Listina základních 
práv a svobod (dále jen Listina) se zabývá i možností omezení základních práv a svobod. Kromě 
obecné úpravy v čl. 4 najdeme speciální podmínky u některých jednotlivých práv. Některá práva, 
jako například zákaz trestu smrti a zákaz mučení, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestu, 
jsou absolutně neomezitelná. Jde o velmi komplexní problematiku, kterou se zde nebudu zabývat 
do podrobností. Z obecných podmínek jejich omezení jde například o to, že musí být šetřeno 
podstaty a smyslu základních práv a svobod a omezení se musí vztahovat na všechny případy dle 
stanovených podmínek.  K omezení lze přistoupit jen zákonem. U mnoha práv a svobod také 
najdeme ustanovení, že je lze omezit, je-li to nezbytné pro bezpečnost státu, či veřejnou 
bezpečnost.  124 Jádrem zákonné úpravy je zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon má být podle svého §1 aplikován v případě 
vnějšího napadení České republiky, není tak explicitně vázán na válečný stav, byť v případě 
takového napadení by pravděpodobně k vyhlášení válečného stavu došlo.  Zákon sám také 
v dalších paragrafech s válečným stavem pracuje.  O omezování základních práv mluví § 53. Jde o 
omezení svobody pohybu a právo pokojně se shromažďovat. Toto omezení nařizuje vláda a 
nařízení se vyhlašuje jako právní předpis a zároveň s tím se zveřejňuje i v hromadných sdělovacích 
prostředcích. Podle odstavce 6 je také možno v souladu s mezinárodními závazky omezit i další 
práva.  Toto omezení musí však samozřejmě být v souladu také s ústavním pořádkem. Základní 
práva jsou pod ochranou soudní moci a obzvláště Ústavního soudu. Jistým zásahem do základních 
práv a svobod je i pracovní povinnost, pracovní výpomoc, zkrácené jednání o vyvlastnění, povinnost 
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poskytnout věcné prostředky. O těch zde však podrobně pojednávat nebudu. 125 Byť to přímo 
nepatří do této podkapitoly, je třeba zmínit, že v době válečného stavu pozbývá dočasně prezident 
svoje oprávnění vetovat zákony. 126 

Spojené království dlouho nemělo žádný ucelený katalog základních práv. Zásadní roli hrály 
historické dokumenty (např. Magna Charta Libertatum, Habeas Corpus Act, Bill of Rights), zákony 
Parlamentu a soudní precedenty. Hlavní odpovědnost za ochranu lidských práv nesl Parlament, 
který měl zohledňovat lidská práva při tvorbě zákonů. Common law a soudní výklad potom 
zajišťovaly ochranu svobody jednotlivce v mezích daných Parlamentem. Tato úprava se však časem 
ukazovala být nedostatečnou. Změnu přinesl až Human Rights Act (dále jen HRA) z roku 1998. 
Velká Británie sice přistoupila k Úmluvě již v roce 1951, ale jelikož nebyla transponována do 
vnitrostátního práva, vázala pouze Spojené království a nebyla vnitrostátně závazná. Možnost 
dovolávat se porušení Úmluvy u Evropského soudu pro lidská práva byla dána až v roce 1966, 
možnost dovolávat se u domácích soudů však neexistovala. Transpozice Úmluvy byla provedena až 
prostřednictvím HRA, který byl součástí reformních opatření britské levicové vlády, která významně 
pozměnila britské ústavní uspořádání.  Soudům byla mimo jiné uložena povinnost vykládat všechny 
právní předpisy ve shodě s tímto zákonem. V případě, že ani primární legislativu nelze vyložit ve 
shodě s HRA, soud může vydat „prohlášení o nesouladnosti“ (declaration of incompatibility). Tuto 
možnost však mají pouze vyšší soudy. Takový předpis zůstává nadále v platnosti a prohlášení 
nemá žádný normativní význam. Je pouze jakýmsi znamením pro Parlament nebo vládu, aby ho 
změnily, či zrušily, přičemž HRA pro to za určitých podmínek umožňuje i jednodušší proceduru, než 
klasický legislativní proces. Jde o kompromis mezi ideou ústavně zaručených základních práv a 
principem suverenity Parlamentu.  Občan má možnost se obrátit na soud, pokud mu akt veřejné 
moci (ne však zákon Parlamentu, či jiná primární legislativa) protiprávně způsobila újmu na právech 
chráněných Úmluvou a HRA. Soud pak má k dispozici široké pole prostředků nápravy.127 Při 
každém vládním návrhu zákona také musí příslušný ministr uvést, zda je návrh v souladu 
s Úmluvou.  V případě války tak může legálně dojít k omezení základních práv dvěma způsoby. 
Prvním způsobem je na základě zákona a za podmínek uvedených u jednotlivých práv v Úmluvě, 
některá práva jsou však neomezitelná.  Druhou možností je cesta skrze odstoupení od článků 
Úmluvy předvídané jejím čl. 15, o kterém jsem se již zmiňoval. Nutno podotknout, že i s tímto HRA 
počítá. Politicky i právně ošidnou variantou je také pozastavení účinnosti, nebo zrušení samotného 
HRA na základě suverenity Parlamentu. 128 129 Ze současné legislativy tvoří základ úpravy 
mimořádných pravomocí Civil Contingencies Act 2004 (dále CCA). Ten se vztahuje i na případ 
války. Specifikuje podmínky, za kterých může exekutiva během mimořádných situací a stavů 
vydávat nouzová opatření (emergency regulations). Sám zákon podává pouze demonstrativní výčet 
možných opatření a dává tak vládě široké pole působnosti. Například může jít o omezení svobody 
pohybu, svobody sdružování, umožnění ničení majetku, či jeho konfiskaci. Opatření mohou dokonce 
zakládat trestněprávní odpovědnost v případě porušení opatření nebo rozkazu vydaného na jeho 
základě.  Ovšem obsah opatření není neomezen.   Musí být primárně přiměřené situaci. Dále nesmí 
směřovat proti stávce, nesmí nikomu nařizovat vojenskou službu ani měnit, či doplňovat HRA a 
CCA. Opatření mohou být vydána na maximálně 30 dní. Každé opatření musí být předloženo 
Parlamentu. Ten může za souhlasu obou komor opatření měnit a doplňovat. Ke zrušení opatření 
stačí nesouhlas jedné z komor.  V případě, že se dotýkají i Skotska, Walesu nebo Severního Irska, 
musí být opatření před vydáním konzultována s tamní administrativou. Jejich vydání by bylo 
provedeno prostřednictvím sekundární legislativy. Tento zákon je základem krizového plánování ve 
Spojeném království a je prováděn předpisy jak centrálními, tak předpisy devolvovaných částí.130 
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Ve Spojených státech vychází možnosti omezení základních práv z poněkud jiných základů. 
Základní úpravu obsahuje Ústava USA a její dodatky. Některá práva jsou rovněž přiznána 
v ústavách států, federálních a státních zákonech a soudních precedentech. USA jsou také stranou 
MPPOP, avšak učinily 5 výhrad, 6 prohlášení ohledně výkladu a 3 deklarace k tomuto paktu, mimo 
jiné, že práva v něm uvedená nejsou self-executing. V důsledku toho je vliv MPPOP na USA 
mizivý.131 V případě národního ohrožení, kterým válka, zvláště v případě napadení, jistě může být, 
se exekutiva zpravidla uchyluje ke zvláštním opatřením. Tato opatření se často dotýkají i základních 
práv a svobod.  Je to logické, jelikož vláda je odpovědná za bezpečnost země a je dostatečně 
informována. Kongres zpravidla takovýmto opatřením přivolí, či k nim exekutivu dokonce zmocní. 
Případnou ústavnost takovýchto omezení mohou posoudit pouze soudy a děje se tak až se 
zpožděním. Často tak dochází k situaci, že je zpětně konstatována neústavnost opatření exekutivy, 
či dokonce zákonů, která jsou však již realizována. Pravdou je, že i některá ústavně přiznaná 
základní práva počítají se svým omezením v případě ohrožení národní bezpečnosti, nebo války. 
Prezident a exekutiva jako celek tak má široké pole působnosti, co se týče omezení základních 
práv. Je na ní, jakou rovnováhu mezi lidskými právy a bezpečností nalezne, a poté na soudech, 
především na Nejvyšším soudu, aby posoudil ústavnost takových opatření.132 Kromě toho získává 
prezident v případě vyhlášené války poměrně mnoho zvláštních pravomocí na základě existující 
legislativy.  Prezident je oprávněn k využití všech zdrojů k vedení války. Konkrétními opatřeními, se 
kterými se počítá, je například nařízení podnikům vyrábět zbrojní materiál, zákaz obchodu 
s nepřítelem či povolení k využití speciálních vyšetřovacích technik. Dále získává zvláštní oprávnění 
ohledně občanů nepřátelského státu, kdy připadá do úvahy i jejich internace. Ministr obrany smí 
také zabavit dopravní prostředky nutné k přepravě jednotek. To jsou jen některé z příkladů 
rozsáhlých pravomocí exekutivy v případě války, či národního ohrožení. Nic z výše zmíněného není 
automaticky aktivováno v případě autorizace použití síly.133 

 

b. Prodloužení volebního období 

V rovině českého právního řádu počítá ÚZB v případě mimořádného stavu (včetně 
válečného), když není možné konat volby v obvyklých lhůtách, s možností prodloužení volebního 
období až o 6 měsíců a to formou zákona. Může se jednat o volby do Parlamentu ČR, obecních a 
krajských zastupitelstev i prezidentské volby. V případě voleb do Evropského parlamentu by byla 
ještě nutná shoda na úrovni Unie. Za opravdu mimořádných okolností také nelze zcela vyloučit ani 
jednorázové zkrácení volebního období během války. 134 

Ve Spojeném království neexistuje komplexní úprava prodloužení volebního období v době 
válečného stavu.   Fixed-term Parliaments Act 2011 sice počítá s možností prodloužení na základě 
sekundárního právního předpisu schváleného oběma komorami, ale pouze o 2 měsíce.135  Během 
druhé světové války si však Parlament svůj mandát prodloužil.136 V případě války by zde byla 
možnost pro podobné opatření. 
Spojené státy žádnou úpravu této problematiky nemají a ani pro ní neexistuje historický precedent. 
 

c. Branná povinnost 

Oproti široké úpravě práv a svobod nenacházíme v našem právním řádu rozsáhlou úpravu 
povinností vůči státu. Není to však nic výjimečného, úprava ve většině států je obdobná. Branná 
povinnost, jakožto výraz povinnosti občanů bránit svůj stát, je však jednou z výjimek. Je zakotvena 
již na ústavní úrovni a to v čl. 4 ÚZB. Ten však pouze stanoví, že ozbrojené síly jsou doplňovány na 
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136 BRADLEY, Anthony W., EVING, Keith D. Constitutional and Administrative Law, Svazek 1 
[online]. 14 ed. Harlow: Pearson Education, 2007, s. 187.  



 

87 

základě branné povinnosti a podrobnosti nechává na zákonu s tím, že má být zaručena civilní 
kontrola ozbrojených sil. 137  Ozbrojené síly tvoří armáda, Vojenská kancelář prezidenta republiky 
(dále jen Vojenská kancelář) a Hradní stráž. Jejich příslušníkem je pouze voják v činné službě. 
V době míru jsou jimi vojáci z povolání. Základní vojenská služba (lidově „vojna“) v ČR od 1. 1. 2005 
neexistuje.138 Kromě toho existuje i záloha a aktivní záloha. Branná povinnost se týká všech občanů 
ČR mezi 18 a 60 lety.  Branné povinnosti jsou zproštěni ti, kteří nejsou schopni vykonávat vojenskou 
službu.   V případě válečného stavu nebo stavu ohrožení státu se aktivizuje institut mimořádné 
služby.  Občan má právo odmítnout mimořádnou vojenskou službu z důvodu vyznání, nebo 
svědomí, podléhá pak pracovní povinnosti.  Výkonu mimořádné vojenské služby také lze zprostit 
příslušníky určitých povolání tak, aby bylo zachováno fungování společnosti a státu. Na toto 
zproštění však není právní nárok a může být v případě potřeby zrušeno. Občan je povinen se 
dostavit k odvodnímu řízení, kde se rozhoduje o jeho schopnosti, či neschopnosti vykonávat 
vojenskou službu.  Základem je povinná zdravotní prohlídka.  K odvodnímu řízení se nepovolávají 
někteří státní funkcionáři.  Rozsah odvodního řízení určuje vláda svým nařízením.  Absolvováním 
odvodního řízení s tím, že je schopen vykonávat vojenskou službu, se občan stává vojákem 
v povinné záloze a může být povolán do činné služby, či k vojenskému cvičení. Prezident republiky 
je na návrh vlády oprávněn nařídit, či zrušit mobilizaci ozbrojených sil. Tato mobilizační výzva se 
vyhlašuje v hromadných sdělovacích prostředcích. Obsahem mobilizace je povolávání vojáků 
v záloze do činné služby. Částečná mobilizace se týká části území ČR nebo části vojáků v záloze, 
zatímco všeobecná mobilizace dopadá na všechny vojáky v záloze. 139 140 

Ve Spojených státech najdeme hned několik odlišností. Od roku 1973 neexistují v USA 
odvody a ozbrojené síly jsou tvořeny výhradně dobrovolníky.141  Branná povinnost se vztahuje 
pouze na muže.   Přes absenci odvodů funguje takzvaný Selective Service System. Podle něho se 
téměř všichni muži mezi 18-25 lety musí nechat zaregistrovat u Selective Service. Registraci 
podléhají i cizinci žijící v USA.  Kromě toho, že nezapsání se je poměrně tvrdě trestané, je také 
podmínkou federálních půjček na studium a dalších federálních programů. V několika amerických 
státech je také podmínkou získání řidičského oprávnění. Pro cizince je registrace nutná k získání 
občanství. Federální vláda má tak přehled o počtu potenciálních branců. Kdyby mělo dojít 
k odvodům do armády, Kongres by musel schválit příslušný zákon klasickým legislativním postupem 
včetně možnosti prezidenta ho vetovat. 142  Kromě toho však ještě existují zálohy, jejichž základem 
je Národní garda. V době míru může být povolána do služby jen na omezenou dobu, zatímco 
v době vyhlášené války či Kongresem vyhlášeném stavu národní pohotovosti mohou být povolány 
na dobu trvání konfliktu či v případě aktivní zálohy i na dobu maximálně 6 měsíců po skončení 
konfliktu.143 

Británie po druhé světové válce, kdy došlo k masivní mobilizaci občanů, zavedla tzv. Národní 
službu (National Service). Odvodům podléhali muži mezi 18 a 26 lety.  Doba služby se několikrát 
změnila. Pohybovala se mezi rokem a dvěma roky činné služby a třemi a půl až pěti a půl lety 
v záloze. Systém odvodů skončil v roce 1960 a poslední muž opustil Národní službu v roce 1963. 
Od té doby má Spojené království profesionální armádu. 144 145  Nic ovšem nebrání Parlamentu, aby 
odvody v budoucnosti znovu zavedl. 

 

d. Vojenské soudnictví 

V případě války může dojít k rozšíření vojenské justice a vzhledem k velkému počtu osob, 
které by byly v případě války členy ozbrojených sil, považuji za přínosné se jí zabývat. V rámci této 

                                                 
137  Čl. 4 ústavního zákona č. 110/ 1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
138 Historie základní vojenské služby v Českých zemích. Ministerstvo obrana a Armáda České 
republiky [online].  Ministerstvo obrany [cit. 10. 2. 2015].  
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podkapitoly stručně pojednám o vojenském soudnictví ve sledovaných státech a případných 
změnách v době války. 

Na tuto problematiku dopadají i normy mezinárodního humanitárního práva. Jádrem této 
úpravy jsou Ženevské konvence z roku 1949 a jejich dodatkové protokoly. Třetí z úmluv se týká 
válečných zajatců. Úmluva poměrně vyčerpávajícím způsobem definuje pojem válečného zajatce. 
Její třetí kapitola pojednává o trestních a disciplinárních opatřeních proti válečným zajatcům.   Ti 
jsou souzeni soudy vojenskými, až na výjimky, kdy by podle vnitrostátního práva zadržujícího státu 
byly ten samý prohřešek příslušné řešit civilní soudy. Zajatci jsou také poskytovány určité záruky 
spravedlivého procesu.   Podle čtvrté z úmluv mohou i civilisté, například vykonávající sabotáž, či 
jinou škodlivou činnost, spadat pod vojenskou jurisdikci.146 147 Všechny tři sledované státy Ženevské 
úmluvy ratifikovaly, byť v případě Spojeného království a Spojených států s výhradami a 
prohlášeními. 148 149 
Vojenské soudy v ČR zanikly na základě čl. 110 Ústavy 31. prosince 1993. Ústava nepočítá se 
vznikem zvláštních soudů ani v případě válečného stavu. V minulosti však již došlo k vytváření 
zvláštních senátů při existujících soudech.  Jinou možností by bylo zřízení pobočky soudu v poli. 
K takovýmto opatřením by však musela být přijata příslušná zákonná úprava. Zákon o státním 
zastupitelství počítá v době branné pohotovosti státu s vyššími a nižšími polními státními 
zastupitelstvími. Podrobnější úprava ale chybí a přesný význam těchto orgánů není zcela zřejmý. 150 

Spojené království disponuje propracovaným systémem vojenské justice. Základním právním 
předpisem je Armed Forces Act 2006.  Zajímavé je, že tento předpis regulující systém vojenského 
soudnictví se vztahuje i na poměrně širokou skupinu civilistů podléhajících vojenské kázni.  Jde 
například o osoby na palubách armádních lodí a letadel, civilní vládní zaměstnance na vojenských 
základnách vykonávající podpůrnou činnost, ale i rodiny vojáků přebývající na vojenských 
základnách. Defence Council, o které ještě bude později řeč, má také možnost označit za subjekt 
vojenské disciplíny další osoby, pokud to je třeba například k uchování pořádku a disciplíny nebo 
k ochraně dalších osob. Právě toto ustanovení by pravděpodobně bylo velmi využíváno v případě 
války.  V čele vojenského soudnictví stojí Judge Advocate General (dále jen JAG). Ten je jmenován 
panovníkem na návrh Lorda kancléře a je nezávislým členem soudnictví. Musí se jím stát vždy 
civilista, i když mohl v minulosti sloužit v ozbrojených silách.  V plnění jeho úkolů mu pomáhá jeho 
zástupce a sedm soudců nazývaných Assistent Judge Advocate General. Tito všichni jsou soudci 
na plný úvazek. V případě nutnosti může JAG jmenovat až deset Deputy Judge Advocate, kteří jsou 
soudci na částečný úvazek. V případě zvláště závažných a nejasných kauz může být k předsedání 
přizván soudce Vysokého soudního dvora (High Court of Justice). JAG má poměrně široké 
dohledové a iniciační pravomoci. O všech výše zmiňovaných budu v rámci tohoto odstavce dále 
mluvit jen jako o soudcích.   Nyní ve stručnosti popíši systém vojenské justice. Drobné disciplinární 
a trestní prohřešky se řeší v souhrnném řízení před velícím důstojníkem. Jde o kvantitativně největší 
část případů. Obviněný však má právo místo tohoto řízení požadovat proces před válečným 
soudem (Court Martial ). V případě, že zvolí řízení před velícím důstojníkem, má také možnost se 
proti jeho rozhodnutí odvolat k Summary Appeal Court.  Court Martial je také základní instancí pro 
závažnější prohřešky. Proces se zde velmi podobá řízení před Korunním soudem ( Crown Court). 
Kromě soudce je přítomna i porota složená z důstojníků.  Její velikost se odvíjí od závažnosti 
případu. Tento soud může uložit až doživotní trest odnětí svobody.  Summary Appeal Court zasedá 
ve složení jeden soudce a dva důstojníci. Další odvolací instancí je Court Martial Appeal Court 
(zvláštní název civilního Court of Appeal, když se zabývá vojenskými věcmi) a v nejvyšší instanci 

                                                 
146 Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949. 
International Comittee  of the Red Cross [online].  International Comittee of the Red Cross, [cit. 13.2 
2015].  
147 Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 
1949. International Comittee  of the Red Cross [online].  International Comittee of the Red Cross, 
[cit. 13.2 2015].  
148  United States of America. International Comittee  of the Red Cross [online].  International 

Comittee of the Red Cross, [cit. 13.2 2015].  
149  United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. International Comittee  of the Red Cross 
[online].  International Comittee of the Red Cross, [cit. 13.2 2015].  
150 Podrobněji: KOUDELKA, Zdeněk. Vojenská justice v ČR. Vojenské rozhledy [online]. Univerzita 

obrany, ročník 2009, č. 2 [cit. 13.2 2015].  



 

89 

Nejvyšší soud ( Supreme Court). Civilisté podléhající vojenské kázni sloužící v zámoří mohou být 
souzení Service Civilian Court. Zde soudí samosoudce. Tutéž funkci na Britských ostrovech 
vykonávají civilní soudy. Významnější delikty civilistů soudí Court Martial.151  152 Tento systém 
vojenského soudnictví je velmi rozdílný od toho, který fungoval v druhé polovině 20. století. Starý 
model byl do značné míry podobný tomu americkému, avšak dokonce s ještě zásadnější rolí 
svolávajícího důstojníka a vojenských autorit obecně. Pod vlivem Úmluvy a rozhodovací činnosti 
s ní spojené (např. rozsudek ESLP ve věci Findlay v. The United Kingdom z roku 1997) poté došlo 
ke změnám, z nichž vychází i současný stav. 153  

Vojenské soudnictví má v USA dlouhou tradici.  Ústava USA dává Kongresu právo vytvářet 
pravidla pro organizaci a správu ozbrojených sil včetně zajišťování disciplíny.  V roce 1950 došlo 
k sjednocení do té doby dvojkolejného (Armáda, Námořnictvo) vojenského soudnictví. V tomto roce 
byl Kongresem přijat Uniform Code of Military Justice (dále jen UCMJ ), který nabyl účinnost 1. 5. 
1951 a dodnes je základním pilířem vojenské justice v USA.  Jednotlivé ozbrojené složky (i letectvo) 
si však uchovaly své vlastní právní oddělení ( Judge Advocate General Corps známá jako JAG), 
z kterého jsou přidělováni vojenští soudci, právní zástupci a právní poradci. V jeho čele stojí Judge 
Advocate General. Na rozdíl od britské praxe jsou příslušníky JAGu vojáci z povolání. Velmi 
významný je také Manual for Courts – Martial, vydaný prezidentem jakožto vrchním velitelem, který 
reguluje především procesní otázky.  Vojenské soudy mají jurisdikci jak nad členy ozbrojených 
složek v činné službě, tak také v některých dalších případech nad civilisty. Jde například o osoby 
doprovázející ozbrojené síly v době vyhlášené války, či válečné zajatce.  Podobně jako v britském 
modelu mají velící důstojníci možnost sami trestat méně závažná provinění. V případě vyšší 
závažnosti důstojník podává obžalobu k jednomu ze tří typů válečných soudů na základě závažnosti 
a výše možného trestu. Válečné soudy nejsou stálé, ale jsou svolávány ad hoc. Svolávající autoritou 
( Convening Authority, dále jen CA) je zpravidla velitel jednotky, či zařízení, kde obviněný slouží. 
Ten má velký vliv na složení soudu. Soudem s nejmenšími možnými tresty je summary court-
martial. Zde soudí pověřený důstojník, který nemusí mít právní vzdělání. Obviněný obvykle, na 
rozdíl od ostatních typů válečných soudů, nemá právo na právního zástupce. S tím však souvisí 
povinnost soudce pomáhat obviněnému a poučovat ho o základních pravidlech a právech. Na této 
úrovni nesmí být souzeni důstojníci.  Výraznější prohřešky soudí special court-martial.  Pro 
představu, maximální doba odnětí svobody, kterou může uložit, je 1 rok. Obviněný si může vybrat, 
zda chce být souzen pouze vojenským soudcem (profesionál s právním vzděláním), panelem o 
třech členech (většinou důstojníci z velitelství obviněného), nebo vojenským soudcem a panelem o 
3 členech.  Posledním typem je general court-martial.  V některých případech je možné, aby proces 
řídil pouze vojenský soudce, ale většinou je přítomna také porota o pěti členech.  Jelikož zde 
přichází do úvahy i trest smrti, je proces složitější. Jeho součástí je i předběžné slyšení, jehož cílem 
je zjistit, zda existuje dostatek důkazů pro to, aby byl obviněný pohnán před válečný soud. 
Vyšetřující důstojník může již v této fázi navrhnout zamítnutí žaloby. Rozhodující slovo má však CA, 
která po poradě se svým právním poradcem zamítne obžalobu, nebo svolá válečný soud.  Ve 
Spojených státech existuje unikátní systém přezkumu soudních rozhodnutí ve vojenské justici.  
Odsuzující rozsudky jsou zkoumány příslušným poradcem z JAGu, který poté podává doporučení 
CA. Ta má velmi široké pravomoci. Může suspendovat celý rozsudek, nebo jeho část, případně 
snížit trest.  Poté, co CA takto rozhodne, či rozsudek potvrdí, přichází v úvahu odvolání.  Odvolací 
soudy však nemají jurisdikci v kauzách souzených summary court-martial a v případě mírných 
rozsudků (např. odnětí svobody do jednoho roku). Zde ještě rozsudek může přezkoumat (jak 
v otázkách práva, tak faktických) příslušník JAGu. V případě, že CA odmítne provést nápravnou 
akci, je případ k přezkumu a nápravě svěřen Judge Advocate General.  Odvolací řízení je 
automatické ve všech v rámci jurisdikce odvolacích soudů, pokud se odvolatel nevzdá práva na 
odvolání. To nelze učinit v případě trestu smrti.  Odvolacími soudy jsou Navy-Marine Corps Court of 
Criminal Appeals, Army Court of Criminal Appeals a Air Force Court of Criminal Appeals.   Na tomto 
stupni soudí senáty vojenských soudců.  Další možnou odvolací instancí je Court of Appeals for the 
Armed Forces, který je složen z pěti civilních soudců jmenovaných prezidentem se souhlasem 
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Senátu.  Případné poslední slovo pak má Nejvyšší soud ( Supreme Court of the United States).  154 
155  

V čase války bylo vždy zvykem ustavovat zvláštní vojenské tribunály, či komise k souzení 
zločinů jako je špionáž, podporování nepřítele, ale také porušení práva vedení válečného konfliktu 
(humanitárního práva).  Druhá jmenovaná funkce postupně převládla. Kromě toho také komise, či 
tribunály v minulosti během války nahrazovaly soudy civilní. 156 Aktuálním případem jsou vojenské 
komise, které začaly fungovat v roce 2004 v souvislosti s válkou proti terorismu a zadržovacím 
táborem na základně v Guantanámo Bay. Tato problematika je velmi složitá a pravděpodobně by 
vystačila na samostatnou práci. Nebudu se zde proto zabývat statusem zadržovaných, ani 
výslechovými metodami a údajným porušováním lidských práv. Pouze lehce nastíním aktuální 
fungování těchto komisí a možnosti přezkumu, jelikož v případě válečného stavu by pravděpodobně 
válečné tribunály byly organizovány na podobném základě. Z hlediska právní úpravy se komise řídí 
Military Commissions Act of 2009, který změnil a nahradil dřívější předpis z roku 2006.  Komise se 
skládá z vojenského soudce a panelu pěti důstojníků, ovšem v případě navrženého počtu smrti 
zákon počítá s 12 důstojníky. V případě, že by nebyli k dispozici, minimální počet členů panelu 
v tomto případě je devět.  I zde se setkáme s CA, avšak tuto funkci zastává pouze 1 osoba 
jmenovaná ministrem obrany. Ta podobně jako u vojenských soudů provádí přezkum rozhodnutí.  
Odvolací instancí je Court of Military Commission Review složený z vojenských soudců, či civilních 
soudců se srovnatelnou kvalifikací. Další odvolání je možné k federálním soudům. Jsou jimi U. S. 
Court of Appeals for the District of Columbia Circuit a případně i Nejvyšší soud. Jak můžeme vidět, 
jde o systém velmi podobný vojenským soudům.157 

5.      ŘÍZENÍ OZBROJENÝCH SIL 

V rámci této kapitoly se pokusím velmi zjednodušeně popsat základní aspekty velení 
ozbrojených sil ve sledovaných státech. Zaměřím se při tom i na případné změny ve velení v době 
války. 

Ozbrojené síly ČR a jejich tři základní složky již byly popsány dříve. Ohledně velení a řízení 
ozbrojených sil je pro nás určující zákonná úprava. ÚZB pouze, jak již bylo řečeno, požaduje civilní 
kontrolu ozbrojených sil a zřizuje Bezpečnostní radu státu, o které pojednám později. V Ústavě 
nalezneme mezi pravomocemi prezidenta, že jmenuje a povyšuje generály a je vrchním velitelem 
ozbrojených sil. Právě obsah ustanovení, že prezident je vrchním velitelem ozbrojených sil, není 
ihned zřejmý a je nutno proto vycházet ze zákonné úpravy. Na jejím základě je však vliv prezidenta 
velmi omezený a ono vrchní velení pouze formálním. Podle zákona č. 219/1999 o ozbrojených 
silách České republiky mu přísluší schvalování vojenských řádů a jmenuje a odvolává náčelníka 
Vojenské kanceláře. Dále mu také náleží propůjčování historických nebo čestných názvů a bojových 
praporů. Je třeba zmínit, že rozhodnutí prezidenta, pokud jedná jako vrchní velitel ozbrojených sil, 
podléhají kontrasignaci. Mnohem zásadnější vliv na ozbrojené síly má vláda a ministr obrany.  
Vláda v těchto případech jedná na návrh ministra obrany.  Jde o schvalování operačních plánů, 
struktury armády a koncepce výstavby armády. Vláda také stanovuje počet příslušníků ozbrojených 
sil, v případě Hradní stráže a Vojenské kanceláře je nutná dohoda s náčelníkem Vojenské 
kanceláře.  Sám ministr obrany disponuje rozsáhlými pravomocemi. Důležité je, že je oprávněn 
k plnění úkolů armády vydávat rozkazy, které jsou závazné pro všechny vojáky v činné službě. 
Kromě tohoto civilního armádního velení existuje i velení vojenské, které je představováno 
Generálním štábem Armády České republiky, který je součástí ministerstva obrany. V jeho čele stojí 
Náčelník Generální štábu České republiky. Ten je jmenován prezidentem republiky na návrh vlády a 
je podřízen ministru obrany. Je také nutné, aby byla nominace projednána v příslušném výboru 
Poslanecké sněmovny. Odvolán může být prezidentem na návrh vlády. Silnější pravomoci má 
prezident vůči Vojenské kanceláři a Hradní stráži prostřednictvím náčelníka Vojenské kanceláře, 
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který je mu přímo podřízen. 158 159Již zmíněná Bezpečnostní rada státu je podle nynější úpravy 
pouze poradním a iniciativním orgánem vlády bez rozhodovací pravomoci. Členem je předseda 
vlády a další členové vlády podle jejího rozhodnutí. Prezident má taktéž právo se zúčastnit jejího 
zasedání.160 Neexistuje žádná speciální úprava pro válečné období, je třeba proto vycházet 
z předpisů pro dobu míru. Prezident, ačkoli je vrchním velitelem ozbrojených sil, nedisponuje 
velícími pravomocemi, ani pro přímé velení nemá dostatečný aparát. Velení by tedy mohlo 
připadnout ministru obrany, který příslušnou nařizovací pravomoc má. Možné by taktéž bylo předání 
velení náčelníkovi Generálního štábu Armády ČR, či jinému vysokému důstojníkovi.161 
Pravděpodobně by to bylo provedeno formou kontrasignovaného rozhodnutí prezidenta. 

Ve Spojeném království je vrchním velitelem ozbrojených sil panovník, v současné době 
královna Alžběta II. Své pravomoci však vykonává pouze na základě doporučení ministra obrany ( 
Secretary of State for Defence) či ministerského předsedy. Některá prerogativa vykonávají tito 
členové vlády za panovníka přímo. Příslušníci armády, letectva a námořní pěchoty skládají přísahu 
věrnosti monarchovi.  Tuto přísahu nemusí skládat příslušníci námořnictva, protože sama jeho 
existence je odvozena od královského prerogativa. Královna se také pravidelně schází s vysokými 
představiteli armády. Je to taktéž královna, která uděluje vojenská vyznamenání. Členové královské 
rodiny jsou také nositeli mnoha čestných hodností a funkcí v ozbrojených silách.162  Za fungování 
ozbrojených sil a národní obranu je zodpovědné ministerstvo obrany (Ministry of Defence). V jeho 
čele stojí již zmiňovaný ministr obrany. V rámci ministerstva obrany existuje mnoho různých 
organizačních jednotek. Pro nás nejdůležitější je Defence Council (dále jen DC).  Právě té jsou 
svěřeny rozsáhlé pravomoci ohledně velení ozbrojeným silám. Jde o poměrně početné těleso. 
Jejími členy jsou kromě ministra obrany i jeho parlamentní náměstci, mladší ministři, stálý 
náměstek, finanční ředitel, Chief of Defence Materiel a Chief Scientific Adviser. Kromě toho jsou 
v DC zastoupeni i představitelé ozbrojených sil. Kromě náčelníka obranného štábu (Chief of 
Defence Staff) a jeho zástupce jsou jimi náčelníci štábů tří hlavních složek ozbrojených sil 
(námořnictva, armády a letectva).  Užším orgánem je Defence Board, která především určuje cíle a 
priority ministerstva a budoucí koncepce ozbrojených sil.   Pod DC také spadají tři výbory pro 
jednotlivé ozbrojené složky (Navy Board, Air Force Board a Army Board). Každá z nich má také svůj 
štáb.  V případě války by se tedy na velení ozbrojených složek podílel především ministerský 
předseda, ministr obrany a DC jako celek. Poté by se přes jednotlivé štáby rozkazy předávaly na 
nižší stupně až do pole. 163 164 

Spojené státy během dvacátého století prošly v oblasti velení komplexním vývojem. Ten se 
týkal hlavně vojenské části velení, kde se střetávaly a dodnes střetávají dva proudy. Na jedné 
straně je silný tlak na centralizaci a sjednocení velení, proti kterému stojí snaha jednotlivých 
ozbrojených složek uchovat si svoje autonomní postavení.  Současná situace, která téměř zcela 
jistě není konečná, vychází z Goldwater-Nichols Act z roku 1986. Ten navazuje na řadu 
neúspěšných pokusů a iniciativ z druhé poloviny 20. století a byl dalším krokem směrem 
k jednotnějšímu velení. V následujících řádcích popíši základní strukturu velení nejvyšší úrovně tak, 
jak funguje v současnosti.  Jak již bylo zmíněno dříve, vrchním velitelem ozbrojených sil 
(Commander in Chief ) je podle Ústavy USA prezident. Členem jeho kabinetu odpovědným za 
otázky armády a obrany je ministr obrany, kterého případně zastupuje jeho náměstek. V rámci 
ministerstva obrany existují podřízená ministerstva pro armádu, letectvo i námořnictvo.165  Velmi 
silnou roli ale hraje i Rada pro národní bezpečnost (National Security Council), která je poradním a 
koordinačním fórem prezidenta ve věcech národní bezpečnosti, obrany a zahraničních věcí. 
Předsedá jí prezident a jejich zasedání se účastní viceprezident, ministři obrany, zahraničí a 
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asistent prezidenta pro otázky národní bezpečnosti. Ten, jelikož je prezidentovým osobním 
poradcem a jeho jmenování není na rozdíl od ministrů vázáno na souhlas Senátu, má velký vliv na 
rozhodování prezidenta. Přítomni jsou také další prezidentovi poradci nebo i jiní ministři a 
funkcionáři dle potřeby.  Specializovanými poradci jsou předseda Sboru náčelníků štábů (Chairman 
of Joint Chiefs of Staff ) a ředitel tajných služeb ( Director of National Inteligence).166  Sbor náčelníků 
štábů (Joint Chiefs Staff) byl již zmíněn dříve. Kromě předsedy a jeho zástupce v něm zasedá  Chief 
of Staff of the Army,  Chief of Naval Operations, the Chief of Staff of the Air Force, the Commandant 
of the Marine Corps a  Chief of the National Guard Bureau.  Tím jsou zastoupeny tři hlavní 
ozbrojené složky, námořní pěchota i Národní garda.167 Postavení předsedy je však silnější, než bylo 
kdysi a jednotlivé složky již nemají takové slovo. S tím souvisí jistá politizace tohoto postu. Sbor 
náčelníků však nemá žádné výkonné pravomoci a nemůže vydávat rozkazy.  S tímto oslabením 
vlivu jednotlivých složek vzrostla důležitost sjednocených bojových velitelství ( Unified Combatant 
Commands – „UCC“) na geografické úrovni.168 Jejich velitelé mají nyní operační velení a pravomoc 
nad všemi ozbrojenými složkami ve svém obvodu.  Řetězec velení nyní probíhá od prezidenta, přes 
ministra obrany přímo k jednotlivých velitelům UCC. 169 

 

6.     SHRNUTÍ 

V rámci této závěrečné kapitoly se pokusím shrnout problematiku kapitol předcházejících. 
Jak jsme mohli vidět v první kapitole, mezinárodně-právní regulace válčení, včetně vyhlašování 
války, prošla dlouhým vývojem. Všechny tři sledované státy určitou měrou na tomto vývoji 
participovaly. Je však nutno podotknout, že jak Spojené království, tak Spojené státy sice byly a 
jsou velmi aktivní při vytváření mezinárodních pravidel, avšak jsou na druhou stranu poněkud 
zdrženlivé k závazkům v určitých oblastech (například lidská práva, mezinárodní trestní jurisdikce).  
Spojené království i Česká republika jsou také členy Evropské unie, přičemž ani u jedné z těchto 
zemí není přístup k Unii bezproblémový.  Všechny tři sledované státy jsou členy NATO, která tvoří 
základ jejich obranné politiky. 

V oblasti vyhlašování války, či válečného stavu se projevují rozdílné formy vlády 
v jednotlivých státech.  V České republice je rozhodujícím činitelem parlament, vláda má pouze 
iniciační pravomoc a prezident v tomto procesu vůbec nefiguruje. Situace ve Spojeném království 
vychází z královských výsad a zvyklostí. Současná praxe však ukazuje, že i zde má Parlament 
velkou autoritu a vláda (jednající jménem panovníka) nevyhlásí válku, či nevyšle ozbrojené síly do 
zahraničí bez jeho souhlasu. Toto neformální uspořádání přes různé nevýhody přináší i nesporné 
výhody, jako například vysokou flexibilitu a schopnost okamžitě jednat v případě nutnosti. Proti 
enormním excesům exekutivy také může posloužit fakt, že vrchním velitelem ozbrojených sil je 
panovník a ozbrojené síly jsou povinovány věrností jemu, nikoli ministerskému předsedovi.   Ve 
Spojených státech není, jak jsme mohli vidět, situace taktéž zdaleka dořešena.   Faktem ovšem 
zůstává, že pro efektivní vedení války je nutná shoda prezidenta s Kongresem a oba aktéři si toho 
jsou vědomi. Politický systém USA je důsledně vybudován na systému brzd a protiváh, takže v tak 
důležité věci, jako je válka, je nutná interakce a kooperace jednotlivých mocí.  Když porovnáme tyto 
tři systémy, dojdeme k závěru, že nejsilnější postavení má parlament v České republice a poměrně 
překvapivě relativně nejslabší ve Spojeném království.  Necítím se dostatečně povolaný k tomu, 
abych hodnotil, které z řešení je nejvhodnější. Je třeba říci, že v České republice je nejjasnější a 
přináší nejméně debat, což ovšem může být spojeno i s malým zájmem o tyto otázky.  V případě 
dodržování praxe posledních let ve Spojeném království jsou všechny tři způsoby dostatečně 
legitimní. Ten americký a především britský však dává mnohem více flexibility, což je v dnešním 
rychle se měnícím světě velmi důležité. Dle mého názoru by si v tomto směru měla Česká republika 
vzít příklad a provést ústavní změny, které by mimo jiné umožnily efektivní účast na nových silách 
velmi rychlé reakce NATO. 
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Když budeme mluvit o omezení základních lidských práv a mimořádných nařizovacích 
pravomocích v případě vyhlášené války, či válečného stavu, je česká právní úprava poměrně 
podrobná i přehledná. Zákonodárce i exekutiva má dané mantinely, kam v případě mimořádných 
stavů, včetně válečného stavu, může a nemůže zajít a jejich činnost je kontrolována soudy, 
především Ústavním soudem.  Spojené království se tomuto kontinentálnímu modelu značně 
přiblížilo po vydání HRA. Ve Spojených státech si zásadní postavení udržuje judikatura, především 
Nejvyššího soudu. Nařizovací pravomoc je ve všech státech stanovena obdobně, s tím, že ve 
Spojeném království je exekutiva pod větším dohledem. 

Dalším probíraným institutem bylo prodloužení funkčního období. Zde obecnou právní 
úpravu pro válečný stav nacházíme pouze v České republice a velmi omezeně (2 měsíce) a bez 
přímé vázanosti na válku také ve Spojeném království.  Ovšem v době války i prodloužení o 6 
měsíců předpokládané ÚZB může být nedostatečné. Zde má velkou výhodu Spojené království se 
svou byť již omezenou doktrínou parlamentní svrchovanosti, která by pro případ války umožňovala 
prodloužení volebního období na dostatečnou dobu. 

Co se týče složení ozbrojených složek, vsází všechny tři sledované státy na vojáky 
z povolání.  Všechny však také mají zálohy. Česká republika ale jediná počítá pro dobu ohrožení 
státu, či válečného stavu s odvody a aktivací občanské složky armády.  Toto řešení se jeví nutným 
vzhledem k malé velikosti profesionální armády. I zde však je problémem flexibilita. Mimořádná 
vojenská služba může být vyžadována až po vyhlášení příslušného mimořádného stavu. Poté by 
trvalo poměrně dlouho než by byli odvedení branci schopní bojového nasazení.  V posledních letech 
se objevuje snaha toto změnit a umožnit vládě zahájení odvodního řízení dříve. 170 

Ohledně vojenského soudnictví již na tom tak dobře s právní úpravou není. Kromě jednoho 
ustanovení s pochybným významem nenacházíme u nás regulaci tohoto problému. Vzhledem 
k velikosti armády to v mírových dobách nepředstavuje problém, ale v případě válečného stavu a 
mobilizace ozbrojených sil, by to komplikace působit mohlo. Jde o oblast, která zatím marně čeká 
na pozornost českých zákonodárců. Naproti tomu jak Spojené království, tak Spojené státy mají 
velmi propracovaný systém vojenské justice. Z rozdílů bych zde zvýraznil velký význam svolávající 
autority (CA) a celkově silnější vliv vojenských prvků v americkém modelu. V posledních letech se 
sice v USA objevují snahy systém reformovat, ale zatím došlo pouze k dílčím změnám.   
           Poslední z předcházeních kapitol pojednávala o řízení ozbrojených sil.  Všechny tři 
sledované státy vychází z konceptu civilní kontroly ozbrojených sil. Dále pak ale nacházíme mnoho 
odlišností.  Vrchní velení je ve všech zemích svěřeno hlavě státu. Praktické dopady těchto 
ustanovení jsou však diametrálně odlišné. V Spojených státech je spojeno se silnými pravomocemi, 
takže prezident ozbrojeným silám skutečně velí. V České republice i Spojeném království jde o 
funkci spíše formální a ceremoniální. V případě britského monarchy je toto pojetí zcela dominantní. 
Český prezident určitými oprávněními, které vykovává samostatně, či na návrh vlády přece jen 
disponuje.  Další rozdíl silně souvisí s velikostí ozbrojených sil, kde Česká republika na rozdíl od 
zbylých dvou zkoumaných států nedisponuje relativně samostatným letectvem, armádou a 
pochopitelně ani námořnictvem. Z tohoto důvodu je velení ze všech tří zkoumaných zemí 
nejcentralizovanější.  Jak již bylo řečeno, centralizace velení v USA také velmi pokročila. Zásadní 
pro operační velení jsou nyní velitelé jednotlivých UCC, kteří v posledních letech i reprezentují 
americkou zahraniční politiku.171  Ve Spojeném království se centralizace velení zatím uplatnila 
nejméně. 

Nyní by bylo vhodné odpovědět na otázky položené v úvodu. První z nich se týkala vlivu 
formy vlády na úpravu zkoumané problematiky. Jak jste mohli vidět, forma vlády má přímé důsledky 
jak v rovině vyhlašování války, či válečného stavu, tak u velení ozbrojeným silám. V USA má 
obecně velmi silné postavení prezident, ve Spojeném království význam exekutivy plyne jak 
z monarchistických tradic, tak z tamnímu systému politických stran. Ten totiž inklinuje k silným 
vládám, které díky stranické disciplíně přímo ovlivňují dění v Parlamentu. V České republice je pak 
exekutiva podrobena největší parlamentní kontrole. Další pozorované odlišnosti je nutné přičíst 
hlavně rozdílné velikosti států a velikosti jejich armád.  Tím se mohu přesunout k druhé otázce 
zabývající se hodnocením české právní úpravy. Je zřejmé, že v některých oblastech, zde mám na 

                                                 
170 Novela branného zákona. Ministerstvo obrana a Armáda České republiky [online].  Ministerstvo 
obrany [cit. 24. 2. 2015].    
171 Podrobně viz REVERON, Derek S. America's Viceroys : The Military and U. S. Foreign Policy 

[online].  New York: Palgrave Macmillan, 2004, 234 s.  
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mysli především ochranu lidských práv, je české právo na vysoké úrovni. Úpravu vyhlašování 
válečného stavu i branné povinnosti považuji za poměrně kvalitní, ovšem s již zmiňovanou malou 
flexibilitou.  Největší mezeru však spatřuji v regulaci vojenské justice, s pouhým jedním zmatečným 
ustanovením v zákoně o státním zastupitelství. Celkově lze říci, že přes počáteční absenci 
moderních právních pravidel do vydání ÚZB a na něj navazujících předpisů v roce 1998 vznikl v ČR 
veskrze moderní provozuschopný systém. Z výše zmíněného je však vidět, že stále existuje široké 
pole pro zlepšení.  

Na závěr je třeba říci, že srovnání se zahraničím je rozhodně přínosné a může ukázat 
problematická místa v právní úpravě. Při přejímání zahraničních řešení je však třeba postupovat 
velmi opatrně. Je nutné brát ohled na celkový politický systém a jeho nastavení. Opatření, která 
fungují v USA a Spojeném království nebudou bez dalšího působit shodně i v České republice.  Tyto 
poznatky by měl mít zákonodárce vždy na zřeteli.      
  

Použitá literatura a zdroje:  
Primární prameny: 
Chapter I: Purposes and Principles. Charter of the United Nations [online].  United Nations, [cit. 3.2 
2015]. Dostupné z:  http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml 
The North Atlantic Treaty. North Atlantic Treaty Organization [online].  North Atlantic Treaty 
Organization, [cit. 3.2 2015]. Dostupné z: 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=en 
Wales Summit Declaration. North Atlantic Treaty Organization [online].  North Atlantic Treaty 

Organization, [cit. 3.2 2015]. Dostupné z: 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm 
Čl. 42 odst. 7 Konsolidovaného znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské 
unie 2012/C 326/0. In: CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS consulting [ cit. 4. 
2. 2015]. 
Rome Statute of International Criminal Court. International Criminal Court [online].  International 
Criminal Court [cit. 4.2 2015]. Dostupné z: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-
4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf 
Chapter XVIII 10. Rome Statute of the International Criminal Court. United Nations Treaty Collection 
[online].   United Nations [cit. 4.2 2015].  Dostupné z: 
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-
10&chapter=18&lang=en 
Chapter IV 4. International Covenant on Civil and Political Rights. United Nations Treaty Collection 
[online].   United Nations [cit. 4.2 2015].  Dostupné z:  
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?chapter=4&src=treaty&mtdsg_no=iv-4&lang=en 
Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949. 
International Comittee  of the Red Cross [online].  International Comittee of the Red Cross, [cit. 13.2 

2015]. Dostupné z:  https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/375?OpenDocument 
Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 
1949. International Comittee  of the Red Cross [online].  International Comittee of the Red Cross, 
[cit. 13.2 2015]. Dostupné z: https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument 
Ústavní zákon ČNR 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS 
ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 4. 2. 2015]. 
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 
součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS 
ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS consulting [vid. 10. 2. 2015]. 
Ústavní zákon č. 110/ 1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: 
CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 4. 2. 2015]. 
Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. In: 
CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 4. 2. 2015]. 
Zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů. In: CODEXIS 
ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 4. 2. 2015]. 
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: 
CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 10. 2. 2015]. 
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: 
CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 10. 2. 2015]. 

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=en
http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&lang=en
https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?chapter=4&src=treaty&mtdsg_no=iv-4&lang=en
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/375?OpenDocument
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/380?OpenDocument


 

95 

Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, ve znění pozdějších předpisů. In: 
CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS consulting [cit. 10. 2. 2015]. 
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb., o Mezinárodním paktu o občanských a 
politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, ve 
znění pozdějších předpisů.  In: CODEXIS ACADEMIA [právní informační systém]. ATLAS consulting 

[cit. 10. 2. 2015]. 
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA. Human Rights Act 1998 (1998 
c. 42), ve znění k 8. 2. 2015. In:  legislation.gov.uk [právní informační systém]. The National 
Archives [cit. 8.2 2015].  Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/schedule/1 
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA. Civil Contingencies Act 2006 
(2004 c. 36), ve znění k 17. 2. 2015. In:  legislation.gov.uk [právní informační systém]. The National 
Archives [cit. 17. 2. 2015].  Dostupné z: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/contents 
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA. Armed Forces Act 2006 (2006 
c. 52), ve znění k 16. 2. 2015. In:  legislation.gov.uk [právní informační systém]. The National 
Archives [cit. 16.2 2015].  Dostupné z: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/52#openingSchedulesOnlyMod 
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA. Constitutional Reform and 
Governance Act 2010 (2010 c. 25), ve znění k 8. 2. 2012. In:  legislation.gov.uk [právní informační 
systém]. The National Archives [cit. 8.2 2015].  Dostupné z:   
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/25/section/20 
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA. Fixed-term Parliaments Act 
2011 (2011 c. 14), ve znění k 24. 2. 2015. In:  legislation.gov.uk [právní informační systém]. The 
National Archives [cit. 27. 2. 2015].  Dostupné z: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/14/contents/enacted 
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ. War Powers Resolution 1973 [online].  The Avalon Project. Yale 
Law School Lillian Goldman Law Library [cit. 8.2 2015].  Dostupné z: 
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/warpower.asp 
Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. 2. 1997,  appl. no. 22107/93 ( Findlay v. 
The United Kingdom). In: HUDOC [online]. European Court of Human Rights [cit. 11. 3. 2015]. 

Dostupné z: 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["Findlay"],"documentcollectionid2":
["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-58016"]}   
 
Sekundární prameny: 

BAHÝĽOVÁ, Lenka a kol. Ústava České republiky – Komentář. Praha: Linde Praha, 2010, 1533 s.  
ISBN: 978-80-7201-814-7. 
BOGNADOR, Vernon, The New British Constitution. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 
2009, 319 s.  ISBN: 978-1-84113-671-4. 
BRADLEY, Anthony W., EVING, Keith D. Constitutional and Administrative Law, Svazek 1 [online]. 
14 ed. Harlow: Pearson Education, 2007, 872 s. ISBN: 9781405812078. Dostupné z:  
http://books.google.cz/books?id=HT_GS2zgN5QC&pg=PA187&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
ELSEA, Jeniffer K. CRS Report - The Military Commissions Act of 2009 (MCA 2009): Overview 
and Legal Issues. Federation of American Scientists [online].  Federation of American Scientists 
[cit. 23. 2. 2015].  Dostupné z:  https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41163.pdf 
ELLSEA, Jennifer K., GRIMMETT, Richard F. Declarations of War and Authorizations for Military 
Forces [online].  New York: Nova Science Publishers, 2009, 170 s.  ISBN: 9781617283550. 

Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/masaryk/reader.action?docID=10675104 HYPERLINK 
"http://site.ebrary.com/lib/masaryk/reader.action?docID=10675104&ppg=11"& HYPERLINK 
"http://site.ebrary.com/lib/masaryk/reader.action?docID=10675104&ppg=11"ppg=11 
FILIP, Jan. Nástin problémů bezpečnosti státu z pohledu ústavního práva. In: DANČÁK, Břetislav; 
ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds.). Bezpečnost České republiky: Právní aspekty situace po 11. 9. 2001. Brno: 
Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2002,287 s. ISBN 80-210-3009-7. 
FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. Dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 
2011, 328 s. ISBN: 9-878-80-904083-7-1. 
FLINN, George Q. Conscription and Democracy : France, Great Britain and the United States 
[online]. Westport, Connecticut: Greenwood Press,2001, 307 s. ISBN: 9780313074196. Dostupné z: 
http://site.ebrary.com/lib/masaryk/detail.action?docID=10020814 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/schedule/1
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/contents
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/52
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/25/section/20
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/14/contents/enacted
http://avalon.law.yale.edu/20th_century/warpower.asp
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["22107/93"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["Findlay"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-58016"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"fulltext":["Findlay"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-58016"]}
http://books.google.cz/books?id=HT_GS2zgN5QC&pg=PA187&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R41163.pdf
http://site.ebrary.com/lib/masaryk/reader.action?docID=10675104&ppg=11
http://site.ebrary.com/lib/masaryk/reader.action?docID=10675104&ppg=11
http://site.ebrary.com/lib/masaryk/reader.action?docID=10675104&ppg=11
http://site.ebrary.com/lib/masaryk/detail.action?docID=10020814


 

96 

GRIFFIN, Stehphen M. Long Wars and The Constitution [online].   Cambridge: 2013, Harward 

University Press, 375 s. ISBN: 9780674074453. Dostupné z: 
http://site.ebrary.com/lib/masaryk/detail.action?docID=10713632 
KING, Anthony. The British Constitution.  Oxford: Oxford University Press, 2009, 450 s. ISBN: 
9780191528347. Dostupné z: 
http://site.ebrary.com/lib/masaryk/detail.action?docID=10351328&p00=the+british+constitution 
KLÍMA, Karel a kol. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 
2005, 1019 s. ISBN: 80-86898-44-X. 
KOUDELKA, Zdeněk. Vojenská justice v ČR. In: Vojenské rozhledy [online]. Univerzita obrany, 

ročník 2009, č. 2 [cit. 13.2 2015]. ISSN: 2336-2995. Dostupné z: 
http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/vojenska-justice-v-cr 
KŘÍŽ, Zdeněk. Civilní řízení a demokratická kontrola armády v České republice. Brno: 2004, 
Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 131 s. ISBN: 80-210-3590-0 
MAYERS Lewis. The American Legal System, Revised Edition. New York, Evanston and 
London: Harper and Row, 1964, 594 s. 
PAVLÍČEK, V., HOFMANNOVÁ, H. a kol. Občanská a lidská práva v současné době. Praha: 
Auditorium, 2014, 308 s. ISBN: 978-80-87284-51-3. 
POLLACK, Estela I. Velez. CRS Report for Congres- Military Courts-Martial: An Overview. 
Federation of American Scientists [online].  Federation of American Scientists [cit. 23. 2. 2015].  
Dostupné z:  http://www.fas.org/man/crs/RS21850.pdf 
POSNER, Eric A., VERMEULE, Adrian. Terror in the Balance : Security, Liberty, and the Courts 

[online].  Oxford: 2007, Oxford University Press, 328 s. ISBN: 9780198042372. 
POWERS, Rod. All about the Draft. About Careers [online].  About.com [cit. 10. 2. 2015].   Dostupné 
z: http://usmilitary.about.com/cs/wars/a/draft2_3.htm 
REVERON, Derek S. America's Viceroys : The Military and U. S. Foreign Policy [online].  New York: 

Palgrave Macmillan, 2004, 234 s. ISBN: 9781403979117. 
SCHELLE, Karel a kol. Právní dějiny. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, 1134 s. ISBN: 978-80-7380-043-7. 
SCHORM, Vít Alexander. Několik poznámek k omezení základních práv a svobod zaručených 
Evropskou úmluvou z důvodu bezpečnosti. In: DANČÁK, Břetislav; ŠIMÍČEK, Vojtěch (eds.). 
Bezpečnost České republiky: Právní aspekty situace po 11. 9. 2001. Brno: Masarykova univerzita, 
Mezinárodní politologický ústav, 2002,287 s. ISBN 80-210-3009-7. 
WILLIAMSON, Myra. Terrorism, War and International Law [online].   Farhham:  Ashgate 2009, 294 
s. ISBN: 9780754694250. Dostupné z:   
http://site.ebrary.com/lib/masaryk/reader.action?docID=10288749&ppg=22 
Report on on the EU’s mutual defence and solidarity clauses: political and operational dimensions 
ze 23. října 2012 (2012/2223(INI)). European Parliament [online]. European Parliament [cit. 4.2 
2015]. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0356+0+DOC+XML+V0//EN 
MINISTRY OF JUSTICE, MINISTRY OF DEFENCE, FOREIGN AND COMONWEALTH 
OFFICE. The Governance of Britain: War powers and treaties: Limiting Executive powers [online]. 
London: TSO, 2009, 94 s. [cit. 8.2. 2015]. Dostupné z: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/243164/7239.pdf 
MINISTRY OF JUSTICE. Review of the Executive Royal Prerogative Powers: Final Report [online]. 
London: Ministry of Justice, 2009, 34 s. [cit. 8. 2. 2015]. Dostupné z:   
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110310111923/http://www.justice.gov.uk/publications/d
ocs/royal-prerogative.pdf 
 
Webové stránky 
About Joint Chiefs of Staff. Joint Chiefs of Staff [online]. Joint Chiefs of Staff [cit. 24.2 2015]. 
Dostupné z: http://www.jcs.mil/About.aspx 
Defence Board.  GOV.uk [online].  Government Digital Service [cit. 13.2 2015]. Dostupné z: 
https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence/groups/defence-board 
Defence Council.  GOV.uk [online].  Government Digital Service [cit. 13.2 2015]. Dostupné z: 
https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence/groups/defence-council 
Historie základní vojenské služby v Českých zemích. Ministerstvo obrana a Armáda České republiky 
[online].  Ministerstvo obrany [cit. 12. 2. 2015].   Dostupné z: 
http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=3895 

http://site.ebrary.com/lib/masaryk/detail.action?docID=10713632
http://site.ebrary.com/lib/masaryk/detail.action?docID=10351328&p00=the+british+constitution
http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/vojenska-justice-v-cr
http://www.fas.org/man/crs/RS21850.pdf
http://usmilitary.about.com/cs/wars/a/draft2_3.htm
http://site.ebrary.com/lib/masaryk/reader.action?docID=10288749&ppg=22
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0356+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2012-0356+0+DOC+XML+V0//EN
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/243164/7239.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110310111923/http:/www.justice.gov.uk/publications/docs/royal-prerogative.pdf
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110310111923/http:/www.justice.gov.uk/publications/docs/royal-prerogative.pdf
http://www.jcs.mil/About.aspx
https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence/groups/defence-board
https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence/groups/defence-council
http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=3895


 

97 

House of Commons debate Syria.  UK Parliament Website  [online].  The Parliament of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [cit. 8.2 2015].  Dostupné z: 
http://www.parliament.uk/business/news/2013/august/commons-debate-on-syria/ 
House of Lords debate Syria.  UK Parliament Website  [online].  The Parliament of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland [cit. 8.2 2015].  Dostupné z: 
http://www.parliament.uk/business/news/2013/august/lords-debates-syria/ 
Military. Court and Tribunals Judiciary [online].  Judiciary [cit. 13.2 2015]. Dostupné z: 
http://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/the-justice-system/jurisdictions/military-jurisdiction/ 
National Secourity Council. The White House [online]. The White House [cit. 24.2 2015]. 

Dostupné z: http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/ 
NATO Response Force. North Atlantic Treaty Organization [online].  North Atlantic Treaty 
Organization, [cit. 3.2 2015]. Dostupné z: 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49755.htm?selectedLocale=en 
Novela branného zákona. Ministerstvo obrana a Armáda České republiky [online].  Ministerstvo 
obrany [cit. 12. 2. 2015].   Dostupné z: http://www.mocr.army.cz/informacni- HYPERLINK 
"http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/novela-branneho-zakona-je-pouze-
pojistkou-pro-pripad-hroziciho-nebezpeci--v-beznem-mirovem-stavu-se-nic-nezmeni-
99157/"servis/zpravodajstvi/novela-branneho-zakona-je-pouze-pojistkou-pro-pripad-hroziciho-
nebezpeci--v-beznem-mirovem-stavu-se-nic-nezmeni-99157/ 
Organization of Department of Defence. U. S. Department of Defence [online]. Department of 
Defence [cit. 24.2 2015]. Dostupné z: 
http://odam.defense.gov/Portals/43/Documents/Functions/Organizational%20Portfolios/Organization
s%20and%20Functions%20Guidebook/DoD_Organization_March_2012.pdf 
The Queen and the Armed Forces. The official website of British Monarchy [online].  The Royal 
Household  [cit. 13.2 2015]. Dostupné z: 
http://www.royal.gov.uk/MonarchUK/ArmedForces/QueenandtheArmedForces.aspx 
Top Civilian and Military Leaders. U. S. Department of Defence [online]. Department of Defence [cit. 
24.2 2015]. Dostupné z: http://www.defense.gov/home/top-leaders/ 
Unified Command Plan. U. S. Department of Defence [online]. Department of Defence [cit. 24.2 
2015]. Dostupné z:  http://www.defense.gov/home/features/2009/0109_unifiedcommand/ 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. International Comittee  of the Red Cross 
[online].  International Comittee of the Red Cross, [cit. 13.2 2015]. Dostupné z: 
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument HYPERLINK 
"https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=6743930
8D7A3B68BC1256402003F9917b"& HYPERLINK 
"https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=6743930
8D7A3B68BC1256402003F9917b"documentId=67439308D7A3B68BC1256402003F9917b 
United States of America. International Comittee  of the Red Cross [online].  International Comittee 

of the Red Cross, [cit. 13.2 2015]. Dostupné z: 
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument HYPERLINK 
"https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=D6B53F
5B5D14F35AC1256402003F9920"& HYPERLINK 
"https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=D6B53F
5B5D14F35AC1256402003F9920"documentId=D6B53F5B5D14F35AC1256402003F9920 
War & Law. International Comittee  of the Red Cross [online].  International Comittee of the Red 
Cross, [cit. 3.2 2015]. Dostupné z:  https://www.icrc.org/en/war-and-law 
What is National Service. Imperial War Museum [online]. Imperial War Museum [cit. 12. 2. 2015].   
Dostupné z:  http://archive.iwm.org.uk/server/show/ConWebDoc.1272 

 

 
 
 
 

 

http://www.parliament.uk/business/news/2013/august/commons-debate-on-syria/
http://www.parliament.uk/business/news/2013/august/lords-debates-syria/
http://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/the-justice-system/jurisdictions/military-jurisdiction/
http://www.whitehouse.gov/administration/eop/nsc/
http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49755.htm?selectedLocale=en
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/novela-branneho-zakona-je-pouze-pojistkou-pro-pripad-hroziciho-nebezpeci--v-beznem-mirovem-stavu-se-nic-nezmeni-99157/
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/novela-branneho-zakona-je-pouze-pojistkou-pro-pripad-hroziciho-nebezpeci--v-beznem-mirovem-stavu-se-nic-nezmeni-99157/
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/novela-branneho-zakona-je-pouze-pojistkou-pro-pripad-hroziciho-nebezpeci--v-beznem-mirovem-stavu-se-nic-nezmeni-99157/
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/novela-branneho-zakona-je-pouze-pojistkou-pro-pripad-hroziciho-nebezpeci--v-beznem-mirovem-stavu-se-nic-nezmeni-99157/
http://www.mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/novela-branneho-zakona-je-pouze-pojistkou-pro-pripad-hroziciho-nebezpeci--v-beznem-mirovem-stavu-se-nic-nezmeni-99157/
http://odam.defense.gov/Portals/43/Documents/Functions/Organizational%20Portfolios/Organizations%20and%20Functions%20Guidebook/DoD_Organization_March_2012.pdf
http://odam.defense.gov/Portals/43/Documents/Functions/Organizational%20Portfolios/Organizations%20and%20Functions%20Guidebook/DoD_Organization_March_2012.pdf
http://www.royal.gov.uk/MonarchUK/ArmedForces/QueenandtheArmedForces.aspx
http://www.defense.gov/home/top-leaders/
http://www.defense.gov/home/features/2009/0109_unifiedcommand/
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=67439308D7A3B68BC1256402003F9917b
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=67439308D7A3B68BC1256402003F9917b
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=67439308D7A3B68BC1256402003F9917b
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=67439308D7A3B68BC1256402003F9917b
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=67439308D7A3B68BC1256402003F9917b
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=D6B53F5B5D14F35AC1256402003F9920
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=D6B53F5B5D14F35AC1256402003F9920
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=D6B53F5B5D14F35AC1256402003F9920
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=D6B53F5B5D14F35AC1256402003F9920
https://www.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Notification.xsp?action=openDocument&documentId=D6B53F5B5D14F35AC1256402003F9920
https://www.icrc.org/en/war-and-law
http://archive.iwm.org.uk/server/show/ConWebDoc.1272


 

98 

SÚČASNÁ PRÁVNA ÚPRAVA REFERENDA V SLOVENSKEJ 
REPUBLIKE 

 
Martin Mališka 

 
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 

Abstract: Object of study is to clarify some questions relating to referendum, mainly relating to legal 

effects of referendum and legal force of proposals adopted in referendum. Therefore my study 
primary aims to analysis and interpretation of legal norms essential for interpretation and clarification 
of the raised questions and to them related judgements of the Constitutional court of the Slovak 
republic. Last part of study tries to present possible solutions of problematic parts of referendum. 
Study is divided into four chapters. First chapter deals with fundamental legal regulation of the 
referendum in the Slovak republic. Second chapter analyses the questions of legal effects of the 
referendum and their direct effect and legal effectuality. Using constitutional articles and legal 
regulation, but mainly the case-law of the Constitutional court of the Slovak republic, study tries to 
clarify pertinent issue of legal effects and aims to give answer to it. Third part aims to proposals 
adopted in referendum. Fourth part provides possible modification which would help to remove 
questions and doubts relating to legal effects of referendum and legal force of proposal adopted in 
referendum.        

Abstrakt: Cieľom práce je objasniť niektoré otázky, ktoré  súvisia s inštitútom referenda, hlavne 

otázky týkajúce sa právnych účinkov referenda a právnej sily návrhov prijatých v referende. Preto sa 
práca primárne zameriava na analýzu a interpretáciu právnych noriem podstatných pre výklad 
a objasnenie nastolených otázok a s nimi súvisiacej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej 
republiky. Záverečná časť práce sa snaží načrtnúť možné riešenia problematických častí inštitútu 
referenda.  Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa venuje základom právnej úpravy 
referenda v Slovenskej republike. Druhá kapitola rozoberá otázku právnych účinkov referenda, ich 
priamych účinkov a právnej záväznosti. Využitím ústavných článkov a zákonnej úpravy, ale hlavne 
využitím judikatúry Ústavného súdu sa pokúša objasniť problematiku právnych účinkov a snaží sa 
na ňu poskytnúť odpoveď. Tretia časť je zameraná na právnu silu návrhov prijatých v referende. 
Štvrtá časť poskytuje možné zmeny, ktoré by prispeli k odstráneniu otázok a pochybností 
súvisiacich s právnymi účinkami referenda a právnou silou návrhov prijatých v referende. 

Key words: constitution, referendum, legal force, legal effects, proposal adopted in referendum, 

referendum results 
 
Kľúčové slová: ústava, referendum, právna sila, právne účinky, návrhy prijaté v referende, výsledky 

referenda 
 
 
1               ÚVOD 

K písaniu tejto práce ma viedli dva dôvody. Prvým podnetom je môj záujem o verejné dianie v 
Slovenskej republike, hlavne o politické dianie a taktiež o ľudské práva. Záujem o politické dianie ma 
viedlo k snahe pochopiť fungovanie jednotlivých ústavnoprávnych inštitútov a k úvahám, akým 
spôsobom sa dá zlepšiť a zefektívniť fungovanie správy vecí verejných v Slovenskej republike. 
Druhým podnetom bola debata, ktorú vyvolalo „referendum o rodine“172. Inštitút referenda po štyroch 

                                                 
172 Vyhlásené Rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky o vyhlásení referenda č. 320/2014 Z. 
z., ktoré sa konalo dňa 7. februára 2015. Referenda sa zúčastnilo 21,41% oprávnených voličov. Na 
prvú otázku „Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb 
okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?“ odpovedalo 94,50% zúčastnených voličov 
„áno“ a 4,13%  „nie“, na druhú otázku „Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého 
pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?“ odpovedalo 92,43% 
„áno“ a 5,54% „nie“, na tretiu otázku „Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na 
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rokoch znova začal zapĺňať titulné stránky novín. Diskusia, ktorú posledné referendum vyvolalo 
značne polarizovala spoločnosť. Svoj názor vyjadrovali a verejne prezentovali právnici, politici, rôzni 
komentátori, ale aj laická verejnosť. Prezentované názory sa často líšili a protirečili si. Okrem otázok, 
ktoré vznikli v súvislosti s predmetným referendom, opäť sa začalo diskutovať o otázkach právnych 
účinkov referenda a ich právnej sile. Napriek tomu, že sa opakujú pri každom referende, dodnes sú 
aktuálne. Práca si nekladie za cieľ poskytnúť jednoznačné odpovede na nastolené otázky. Snahou je  
s využitím právnej teórie a ústavnej praxi objasniť jednotlivé problematické otázky s prihliadnutím na 
rozpory, ktoré vyvolávajú. V závere práce sa pokúsim navrhnúť možné právne zmeny, ktoré by riešili 
nastolené otázky. Na tomto mieste by som chcel poďakovať JUDr. Marekovi Dominovi, PhD. za 
usmernenie a rady pri spracovaní predmetnej problematiky.  

2 INŠTITÚT REFERENDA V PRÁVNOM SYSTÉME SLOVENSKEJ REPUBLIKY      

„Zákonodarná moc je upravená dvojakým spôsobom. Táto moc patrí nielen Národnej rade 
Slovenskej republiky, ale aj priamo občanom.“ Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky, sp. 
zn. II. ÚS 31/97 z 21. mája 1997 Referendum je v právnom systéme Slovenskej republiky upravené 
v Ústave Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) a v zákonoch Slovenskej republiky (ďalej len 
„zákon“). Inštitút referenda bol aj niekoľkokrát predmetom rozhodnutí  Ústavného súdu Slovenskej 
republiky (ďalej len „Ústavný súd“).173   
 
2.1 Referendum v Ústave Slovenskej republiky    

Referendum je v Ústave upravené v piatej hlave s názvom Zákonodarná moc, v druhom 
oddiely. Konkrétne v článkoch 93 až 100. Upravujú predmet referenda174, spôsob iniciácie 
referenda175, povinnosti a oprávnenia jednotlivých subjektov176, lehoty, v rámci ktorých sa musia 
vykonať požadované úkony177, kritériá platnosti referenda178 a taktiež obmedzenia súvisiace s 
referendom179. Ďalej je inštitút referenda definovaný v článku 7 odsek 1, ktorý upravuje spôsob vstupu 
alebo vystúpenia Slovenskej republiky do/zo štátneho zväzku s inými štátmi. Vstup alebo vystúpenie 
je vykonateľné na základe ústavného zákona, ktoré musí potvrdiť referendum.180 Článok 125b 
upravuje konanie o predmete referenda pred Ústavným súdom podľa článku 95 odsek 1 ústavy.181 
Miestne referendum a referendum na území vyššieho územného celku sa zakotvujú v článku 67 
odsek 1.182   
 
2.2 Zákonná úprava referenda 

Na zákonnej úrovni je inštitút referenda upravený v zákone Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

                                                                                                                                       
vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia 
s obsahom vyučovania?“ odpovedalo 90,32%  „áno“ a 7,34% „nie“. 
173 Napríklad PL. ÚS 42/95, II. ÚS 31/97, I. ÚS 76/97, I. ÚS 22/00, PL. ÚS 24/2014.  
174 Článok 93 Ústavy. 
175 Článok 95 odsek 1 Ústavy. 
176 Článok 95 odsek 2, článok 94 a článok 96 odsek 1 Ústavy. 
177 Napríklad článok 96 odsek 2, článok 97 odsek 1 Ústavy. 
178 Článok 98 odsek 1 Ústavy. 
179 Napríklad článok 99 Ústavy. 
180 Takzvané obligatórne alebo ratifikačné referendum. 
181 Článok 125b odsek 2: „Návrh na rozhodnutie ... môže podať prezident ..., ak má pochybnosti, či 
predmet referenda ... je v súlade s ústavou alebo ústavným zákonom.“ Oprávnenie prezidenta 
obrátiť sa na Ústavný súd bolo prvýkrát využité prezidentom Andrejom Kiskom, Ústavný súd vo 
svojom náleze pod sp. zn. PL. ÚS 24/2014 rozhodol o nesúlade referendovej otázky v znení: 
„Súhlasíte s tým, aby žiadnemu inému spolužitiu osôb okrem manželstva nebola priznaná osobitná 
ochrana, práva a povinnosti, ktoré sú právnymi normami k 1. marcu 2014 priznané iba manželstvu a 
manželom – najmä uznanie, registrácia či evidovanie ako životného spoločenstva pred verejnou 
autoritou, možnosť osvojenia dieťaťa druhým manželom rodiča?“ s článkom 93 odsek 3 a článkom 
19 odsek 2 ústavy.  
182 Spôsob vykonania referend podľa článku 67 odseku 1 ustanoví zákon. Miestne referendum 
neupravuje osobitý zákon.  
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o spôsobe vykonania referenda“). Upravuje organizáciu referenda podľa článkov 93 až 99.183 Okrem 
iného stanovuje spôsob kreácie okrskov na konanie referenda, orgány pre referendum184, konanie 
referenda185, spôsob zistenia a vyhlásenia výsledkov186. Zákon o spôsobe vykonania referenda bude 
k 1.7. 2015 nahradený zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

 
2.3 Zhrnutie 

Články Ústavy a zákon o spôsobe vykonanie referenda sú právnym základom inštitútu 
referenda v podmienkach Slovenskej republiky. Napriek právnej úprave referenda v ústave aj 
v osobitom zákone, existuje hlavne v laickej, ale aj v odbornej verejnosti množstvo rôznych otázok 
a protirečivých názorov súvisiacich s inštitútom referenda. Sú to práve formulácie použité v článkoch 
93 až 100 Ústavy, ktoré sú pôvodcom množstva polemík týkajúcich sa referenda. Inštitút referenda 
bol  predmetom viacerých podaní na Ústavný súd. Napriek tomu a niekedy aj vďaka tomu, pretrvávajú 
rozporuplné interpretácie otázok týkajúcich sa referenda. 

3 PRÁVNE ÚČINKY REFERENDA  

Obligatórnym referendom sa Ústavný súd zaoberal v uznesení pod sp. zn. II. ÚS 31/97, kde 
píše: „Obligatórnosť referenda však môže vyjadrovať aj podstatnejší znak – povinnosť štátu dať 
občanom na rozhodnutie niektoré otázky... obligatórne referendum možno definovať ako 
referendum, ktorým si parlament musí nechať od občanov schváliť svoje zásadné rozhodnutie, ktoré 
má charakter ustanovený ústavou.“ V prípade obligatórneho referenda nevznikajú pochybnosti 
o právnych účinkoch referenda. Vyjadrenie súhlasu občanov je nevyhnutnou podmienkou na 
nadobudnutie platnosti ústavného zákona predloženého Národnou radou Slovenskej republiky. 
V prípade záporného stanoviska, respektíve neplatnosti referenda, ústavný zákon nebude spôsobilý 
vyvolať ústavne relevantný účinok.187  
 
3.1 Právne účinky fakultatívneho referenda 

Často sa pri otázke právnych účinkov návrhov prijatých v referende vyskytujú názory, ktoré 
tvrdia, že referendum v prípade platnosti je len odporúčaním pre poslancov. Napríklad právnik Juraj 
Vozár pred referendom v roku 2010 uviedol nasledovné: „Je veľmi ťažké transformovať ani nie 
príkaz, ale skôr odporúčanie z referenda do praxe. Ústavný súd použil slovo „príkaz“, ale to tiež nie 
je šťastné, lebo nemáme imperatívny mandát. Nemôžete prikázať poslancovi, lebo v Ústave sú 
ustanovenia o tom, že hlasujú podľa svojho svedomia a vedomia.“188 Ústavný právnik Peter Kresák 
uvádza: „Výsledky majú preto (lebo nemajú všeobecne záväznú platnosť – pozn. autora) skôr 
odporúčací charakter.“189 Ďalej možno uviesť, že v politickej diskusii stále objavujú snahy o posun 
vnímania referenda na plebiscit, prípadne od decízneho referenda k referendu konzultatívnemu.190 
Podobné názory zaznievajú aj na politickej scéne, kedy niektorí politici tvrdia, že návrhy prijaté 
v referende nemajú právne účinky, a aby ich získali, musí Národná rada Slovenskej republiky (ďalej 
len „NR SR“) vypracovať príslušný zákon. Daný zákon musí prejsť legislatívnym procesom v NR SR 
a následne politici argumentujú neexistenciou imperatívneho mandátu, teda nemožnosťou donútiť 

                                                 
183 Zákon č. 564/1992 Zb. §1 ods. 1. 
184 Ústredná komisia pre referendum, obvodné komisie a okrskové komisie. 
185 To zahŕňa prípravu hlasovania, obmedzenia súvisiace s konaním referenda a hlasovanie. 
186 Výsledky „bez zbytočného odkladu“ a prostredníctvom Tlačovej agentúry Slovenskej republiky 
„zverejní ústredná komisia“.  
187 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3. vydanie. Šamorín. Heuréka, 2012, s. 

1062. 
188 http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/odbornik-na-ustavu-sulikove-referendum-je-odporucanim-
bez-zavazku-395002 
189 http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/334911-madej-ak-by-bolo-referendum-uspesne-poslanci-
by-vykonali-volu-volicov/ 
190 Podobný názor zastáva aj Drgonec, keď píše: „Cyklicky opakovaným zámerom politických elít 
SR je  presadenie výkladu, ktorým sa referendum zmení na plebiscit. Tento zámer je nezlučiteľný 
s Ústavou SR.“  DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3. vydanie. Šamorín. 

Heuréka, 2012. s. 1080. 

http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/odbornik-na-ustavu-sulikove-referendum-je-odporucanim-bez-zavazku-395002
http://hn.hnonline.sk/slovensko-119/odbornik-na-ustavu-sulikove-referendum-je-odporucanim-bez-zavazku-395002
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/334911-madej-ak-by-bolo-referendum-uspesne-poslanci-by-vykonali-volu-volicov/
http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/334911-madej-ak-by-bolo-referendum-uspesne-poslanci-by-vykonali-volu-volicov/
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poslanca hlasovať za prijatie takéhoto zákona.191 Pojem referendum býva často zamieňané 
s pojmom plebiscit, prípadne s pojmom ľudová iniciatíva, ktorá je vnútroštátnym ekvivalentom pojmu 
plebiscit.192 Účel a obsah právnych inštitútov referenda a plebiscitu jednoznačne rozlišuje 
všeobecná teória štátu aj veda ústavného práva a štátneho práva.193 Pri skúmaní právnych účinkov, 
ktoré vznikajú pri platnom referende je preto dôležité dôsledné pojmové vymedzenie referenda. 
K charakteristickým znakom referenda patrí jeho právna záväznosť, ktorá plebiscitu chýba. Plebiscit 
je skôr vysloveným názorom ľudu, teda odporúčaním, na základe ktorého sa má konať.194 Ústavný 
súd vo svojom uznesení pod sp. zn. II.ÚS 31/97 poukázal na tento zásadný rozdiel medzi 
referendom a plebiscitom: „Referendum je ústavnoprávny inštitút, ktorého účelom je zabezpečiť 
občanom štátu, aby bezprostredne spolupôsobili pri tvorbe štátnej vôle. Občania v referende 
uplatňujú toto svoje oprávnenie hlasovaní, ktoré má právne účinky. Hlasovanie bez právnych 
účinkov je ľudovou iniciatívou, plebiscitom.“ Tento záver Ústavný súd zopakoval v náleze pod sp. 
zn. PL. ÚS 24/2014: „Súčasne je zreteľný postoj Ústavného súdu uznávajúci právne účinky 
referenda (referendum teda nie je plebiscitom).“ Ústavodarca výslovne použil pojem referendum, 
ktorým je aj pomenovaný druhý oddiel piatej hlavy Ústavy a následne je uvedený v článkoch 93 až 
100.195 Inštitút plebiscitu nie je upravený v Ústave a taktiež sa v nej pojem plebiscit nenachádza. 
Ústavodarca teda zámerne použil pojem referendum, lebo chcel spojiť s hlasovaním občanov 
právne účinky. Otázku všeobecnej záväznosti referenda rieši v náleze pod sp. zn. II. ÚS 94/95 
Ústavný súd, keď uvádza: „Referendum je v Ústave najvyššou predvídanou formou, v ktorej sa vôľa 
obyvateľstva stane všeobecne záväznou.“ Vychádzajúc z rozhodnutia Ústavného súdu, niet 
pochybností, že návrhy prijaté v referende sú všeobecne záväzné. 

 
3.2    Priame právne účinky referenda  

Vo vyjadreniach právnikov a politikov sa často možno stretnúť s názormi, že NR SR musí 
konať, aby návrhy prijaté v referende nadobudli priame právne účinky. Argumentom v prospech 
priamych právnych účinkov referenda je článok 2 odsek 1 ústavy.196 Štátnu moc podľa Ústavy môžu 
vykonávať občania prostredníctvom svojich zástupcov alebo priamo.197 Ústavný súd v tejto veci 
konštatuje: „i keď občania delegujú svoje práva parlamentu, predsa im zostáva – ako nositeľovi 
primárnej originálnej moci – právo rozhodovať o niektorých zásadných otázkach týkajúcich sa 
verejného záujmu priamo v referende, nezávisle na parlamente.“198 Logickou analýzou možno 
z daného ustanovenia Ústavy vyvodiť, že ústavodarca chcel udeliť občanom možnosť priamo, teda 
bez účasti NR SR, riešiť dôležité otázky verejného záujmu.199 Referendum je práve možnosťou na 
realizáciu zákonodarnej moci, ktorú má ľud.200 Ústavný súd v predmetnej veci konštatuje: „Právo 
občanov podať petíciu za vyhlásenie referenda im (občanom – pozn. autora) poskytuje možnosť 
realizovať primárnu, neodvodenú moc aj v takých prípadoch, keď by parlament nepostupoval v zhode 
s predstavami občanov. To jest, ak by o niektorých dôležitých otázkach nechcel alebo nedokázal 
rozhodnúť.“201 Berúc do úvahy vyjadrenie Ústavného súdu by bolo nelogické predpokladať, že na 
nadobudnutie právnych účinkov je nutné ešte konanie NR SR. Keďže občania majú právo rozhodnúť 
o dôležitých otázkach verejného záujmu aj v prípade, v ktorom parlament nepostupuje v zhode s ich 
predstavami, prípadne nechce alebo nedokáže rozhodnúť. Nález Ústavného súdu pod sp. zn. PL. ÚS 
42/95 však obsahuje problematickú časť, ktorá vyvoláva mnohé otázky. „V teoretickej polohe je 

                                                 
191http://agentury.sme.sk/c/7591557/vysledky-platneho-referenda-maju-silu-ustavneho-
zakonatvrdia-lipsic-a-prochazka.html#ixzz3SaYzkSGB 
192 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3. vydanie. Šamorín. Heuréka, 2012, s. 
1062. 
193 Tamtiež. 
194 KLÍMA, K. a kol.: Státověda. 2. rozšířené vydání. Plzeň. Aleš Čeněk, 2011. s. 136. 
195 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3. vydanie. Šamorín. Heuréka, 2012, s. 
1062. 
196 Štátna moc pochádza od občanov, ktorý ju vykonávajú prostredníctvom svojich zástupcov alebo 
priamo. 
197 Článok 2 odsek 1 Ústavy. 
198 PL. ÚS 42/95. 
199 Článok 93 odsek 2 Ústavy. 
200 PL. ÚS 42/95. 
201 PL. ÚS 42/95. 
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referendum určitou „poistkou“ občana voči parlamentu, aby si v zásadných otázkach „nechal poradiť“ 
od občanov alebo aby občania v referende hlasovaním zobrali na seba zodpovednosť, ktorú 
parlament nechce, nemôže, nevie alebo nedokáže uniesť.“202 Táto časť spôsobuje veľkú polemiku, 
lebo Ústavný súd použil, hoci v úvodzovkách, slovné spojenie „nechal poradiť“. Použitá formulácia je 
veľmi nešťastná, keďže navodzuje dojem, že referendum je konzultatívne, čo by však bolo v rozpore 
s definíciou referenda, ktorú podal Ústavný súd, ako aj s ďalšími rozhodnutiami Ústavného súdu, kde 
sa zaoberal právnymi účinkami referenda.203 Uvedený výklad by bol v rozpore aj s článkom 93 odsek 
2 Ústavy.204 V predmetnom článku ústavodarca použil slovo rozhodnúť, ktoré znamená s konečnou 
platnosťou vyniesť úsudok o niečom a tým odstrániť pochybnosť. Preto jazykovým výkladom daného 
ustanovenia je nutné odmietnuť konzultatívne účinky referenda.205 Ďalším argumentom v prospech 
priamych právnych účinkov návrhov prijatých v referende je ustanovenie článku 99 odsek. 1 
Ústavy.206 Ak by sme pripustili, že návrhy prijaté v referende majú konzultatívne účinky a na ich 
implementáciu je nutné konanie Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“), tak 
predmetné ustanovenie sa javí byť zbytočným, pretože načo meniť alebo rušiť niečo, čo nemá priame 
právne účinky. Bolo by zbytočné, ak by NR SR ústavodarca dával možnosť rušiť návrhy prijaté v 
referende, keby neboli všeobecne záväzné, ale mali iba odporúčací charakter. 

 
3.3 Platnosť a účinnosť návrhov prijatých v referende 

Pre nadobudnutie právnych účinkov právnej normy sú dôležité platnosť a účinnosť. Platnosť 
definuje Ottová ako dobu, po ktorú je právna norma súčasťou platného právneho systému určitého 
štátu. Aby však právna norma bola spôsobilá vyvolávať právne účinky je dôležitá jej účinnosť. 207 
V právnom systéme Slovenskej republiky sa platnou právna norma stáva vyhlásením v Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „Zbierka zákonov“).     Návrhy prijaté v referende sa podľa 
zákona č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o Zbierke zákonov“), podľa § 1 odseku 1 zverejňujú v Zbierke zákonov. Vyhlásenie 
zabezpečuje predseda NR SR podľa zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, podľa § 43 odseku 2 písmena e). Zákon 
o spôsobe vykonania referenda neurčuje kedy majú nadobudnúť návrhy prijaté v referende 
účinnosť. V tomto prípade je preto nutné použiť generálnu klauzulu nachádzajúcu sa v zákone 
o Zbierke zákonov, kedy všeobecne záväzné predpisy nadobúdajú účinnosť pätnástym dňom po ich 
vyhlásení v Zbierke zákonov.208 Zatiaľ jediným platným referendom od vzniku Slovenskej republiky 
bolo referendum o vstupe do Európskej únie.209 Návrh prijatý v referende bol vyhlásený ako 
rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 175/2003 Z. z.210     Napriek uvedením 
argumentov v prospech právnych účinkov návrhov prijatých v referende, môže sa vyskytnúť návrh, 
pre ktorého dôslednú implementáciu bude nutné prijať aj ďalšie právne normy.  Do konfliktu sa 
dostáva reprezentatívny mandát poslanca s nutnosťou konania NR SR. Ústavný súd v náleze 
týkajúceho sa referenda a zmeny Ústavy uvádza, že „občania zúčastnení na hlasovaní udelia 

                                                 
202 PL. ÚS 42/95. 
203 II.ÚS 31/97. 
204 Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých otázkach verejného záujmu. 
205 BUZINGER, M.: Referendum a jeho právne účinky. Justičná revue, 62, 2010, č. 10, s. 1116. 
206 Výsledok referenda môže Národná rada Slovenskej republiky zmeniť alebo zrušiť svojím 
ústavným zákonom po uplynutí troch rokov od jeho účinnosti. 
207 OTTOVÁ, E.: Teória práva. 3. vydanie. Šamorín. Heuréka, 2010. s. 215. 
208 Zákon č. 1/1993 § 2 ods. 3: „Všeobecne záväzné právne predpisy nadobúdajú účinnosť 
pätnástym dňom po ich vyhlásení v Zbierke zákonov, ak nie je v nich ustanovený neskorší deň 
nadobudnutia účinnosti. Ak je to odôvodnené naliehavým všeobecným záujmom, môže sa v 
právnom predpise výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti, najskôr však dňom 
vyhlásenia v Zbierke zákonov.“ 
209 Referendum bolo vyhlásené na základe uznesenia NR SR prezidentom Rudolfom Schusterom 
rozhodnutím prezidenta č. 164/2003 Z. z.. Oprávnení občania hlasovali o otázke „Súhlasíte s tým, 
aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie ?“ Predmetného referenda sa 
zúčastnilo 52,15% oprávnených voličov, 92.46% zúčastnených voličov hlasovalo „áno“ a 6,20% 
hlasovalo „nie“. Dostupné na http://volby.statistics.sk/ref/ref2003/default.html 
210 Rozhodnutie obsahuje dva články, v čl. I vyhlasuje predseda NR SR výsledok referenda, v , čl. II 
obsahuje náležitosti podľa § 25 zákona o spôsobe vykonania referenda.  
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parlamentu príkaz“.211 Poslanci NR SR však hlasujú podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú 
viazaný príkazmi.212 To však neznamená, že poslanci nie sú ničím viazaní a konajú podľa svojej 
ľubovôle. Poslanci sú viazaní Ústavou a zákonmi. Ústavný súd uviedol, že články Ústavy sa majú 
vykladať vo vzájomnej súvislosti,213 preto pre pochopenie a výklad mandátu poslanca je dôležitý 
článok 75 Ústavy. V danom článku sa nachádza sľub poslanca, ktorého časť znie: „Svoje povinnosti 
budem plniť v záujme jej občanov (občanov Slovenskej republiky – pozn. autora). Budem dodržiavať 
ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“214 Vo vzťahu 
k reprezentatívnemu mandátu sú z daného sľubu dôležité tri časti. Najdôležitejšou časťou je sľub 
dodržiavať Ústavu a ostatné zákony. Formuláciu „ostatné zákony“ je potrebné vykladať extenzívne 
a zaradiť sem okrem zákonov prijatých NR SR aj návrhy prijaté v referende, keďže tvoria všeobecne 
záväzný právny akt a poslanci sú podobne, ako ostatní občania viazaný zákonmi. V referende 
nemožno hlasovať o paragrafovom znení zákona a niektoré návrhy prijaté v referende by na svoju 
realizáciu potrebovali takúto úpravu. Vo vzťahu k tomuto faktu je zaujímavou časť sľubu, kde 
poslanec sľubuje „pracovať tak, aby sa (zákony – pozn. autora) uvádzali do života.“ Rovnaký sľub 
skladajú aj členovia vlády. Tak ako poslanci aj členovia vlády by mali smerovať svoje konanie 
k naplneniu návrhov prijatých v referende. Tento fakt potvrdzuje aj Ústavný súd: „ Povinnosťou 
kompetentného štátneho orgánu je zabezpečiť, aby návrh prijatý v referende vyvolal potrebný 
právny účinok.“215 Poslanec pri skladaní sľubu sľubuje, „že povinnosti budem plniť v záujme jej 
občanov“. Aký väčší môže byť prejav toho, čo je v záujme občanov, než ich priame hlasovanie 
v platnom referende? Pochopiteľne z daných častí sľubu nemožno vyvodiť negáciu voľného 
mandátu. Sú však zaujímavým doplnkom k diskusii o reprezentatívnom mandáte poslancov a ich 
povinnosťou zabezpečiť potrebné právne účinky návrhov prijatých v referende.  Keďže však 
v ústavnom systéme Slovenskej republiky neexistuje právom regulovaný mechanizmus, či 
sankcia216, ktorou by sa dala vynútiť dôsledná aplikácia návrhov prijatých v zákone, jediným 
spôsobom „sankcie“ teda ostáva nezvolenie poslancov v nadchádzajúcich voľbách, čo konštatuje aj 
Ústavný súd.217  
 
3.4 Zhrnutie analýzy právnych účinkov referenda 

Vychádzajúc z uvedených rozhodnutí Ústavného súdu a dikcie Ústavy  možno tvrdiť, že 
referendum v podmienkach Slovenskej republiky vytvára právne účinky, ktoré sú všeobecne záväzné 
a to priamo, aj bez nutnosti ďalšej legislatívnej činnosti Národnej rady. Návrhy prijaté v referende sa 
vyhlásia v Zbierke zákonov a pätnástym dňom od vyhlásenia nadobúdajú účinnosť a sú všeobecne 
záväzné. Preto možno uviesť, že návrhy prijaté v referende sú nielen materiálnym prameňom práva, 
ale sú aj formálnym prameňom práva v Slovenskej republike. Niektoré formulácie otázok v referende 
a následne a teda aj návrhov prijatých v referende môžu vyžadovať konanie NR SR. V tomto smere 
však v slovenskom právnom poriadku neexistuje možnosť vynútenia takéhoto konania. Jedinou 
formou „sankcie“ je nezvolanie poslancov do ďalšieho funkčného obdobia. Obligatórne referendum 
ešte nebolo počas existencie samostatnej Slovenskej republiky využité, aj keď sa možno stretnúť 
s názormi, že referendum o vstupe do Európskej únie bolo obligatórne, čo však nie je pravda.218 
Napriek uvedenému môže nastať situácia, keď otázka formulovaná v referende bude koncipovaná 
príliš všeobecne a pre bezproblémovú aplikáciu návrhov prijatých v referende a z nich vyplývajúcich 
práv a povinností bude nutná legislatívna činnosť NR SR. Slovenský právny poriadok žiadnym 
spôsobom neupravuje, ktorý orgán by mal povinnosť konať, aby bola zabezpečená aplikácia návrhov 
prijatých v referende. Logicky by orgánom, ktorý má zabezpečiť dodatočnú právnu úpravu mala byť 
NR SR ako jediný ústavodarný a zákonodarný orgán Slovenskej republiky.219 Znova sa však 

                                                 
211 II. ÚS 31/97. 
212 Článok 73 odsek 2 Ústavy. 
213 II. ÚS 31/97. 
214 Článok 75 odsek 1 Ústavy. 
215 II. ÚS 31/97. 
216 PL. ÚS 24/2014. 
217 PL. ÚS 24/2014. 
218 Referendum o vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie bolo vyhlásené na základe 
uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky z 21. januára 2003 č. 164 a nekonalo sa na základe 
článku 7 odseku 1 Ústavy.   
219 Článok 72 Ústavy. 
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dostávame k diskusii o reprezentatívnom mandáte poslancov a ich povinnosti konať, ktorú však ako 
bolo uvedené nie je možné v súčasnej podobe právnej úpravy inštitútu referenda vynútiť. V určitých 
prípadoch by možnosťou na vynútenie konania NR SR mohlo byť podanie na Ústavný súd v zmysle 
článku 127 Ústavy. Fyzická alebo právnická osoba by mohla namietať, že nečinnosťou NR SR 
porušovala ich základné práva alebo slobody tým, že neprijala zákonnú úpravu, ktorá by zabezpečila 
dôslednú aplikáciu návrhov prijatých v referende. Ak by Ústavný súd dospel k rovnakému záveru, 
mohol by udeliť príkaz NR SR konať. Teoretickou možnosťou by bolo, že Ústavný súd uzná povinnosť 
NR SR prijať zákon, ktorým by sa zabezpečila realizácia práv. Uvedený postup však rozhodne 
nemožno aplikovať vo všetkých prípadoch, kde by bola nutná ďalšia zákonná úprava na 
zabezpečenie realizáciu návrhov prijatých v referende.  

4 PRÁVNA SILA NÁVRHOV PRIJATÝCH V REFERENDE 

Pri skúmaní právnych účinkov a sily celoštátneho referenda je dôležité rozlišovať aký je to 
typ referenda. Ústava rozoznáva dva typy celoštátnych referend: referendum obligatórne a 
referendum fakultatívne.220 
 
4.1 Právna sila obligatórneho referenda 

Obligatórne referendum upravuje článok 7 Ústavy: „O vstupe do štátneho zväzku s inými 
štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku sa rozhoduje ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí 
referendom.“ a článok 93 odsek 1 ústavy: „Referendom sa potvrdí ústavný zákon o vstupe  do 
štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku.“ V prípade obligatórneho 
referenda je právna úprava jasná, keď v oboch citovaných článkoch sa uvádza ústavný zákon. Je 
teda jasné, že potvrdením ústavného zákona v referende je vlastne návrhom prijatým v referende 
zákon spôsobilý vyvolať právne účinky so silou ústavného zákona.  
 
4.2 Právna sila fakultatívneho referenda 

Jednou z najdiskutovanejších otázok, ktoré vyvoláva inštitút referenda, je právna sila návrhov 
prijatých v referende. Text Ústavy neuvádza konkrétne právnu silu návrhov prijatých v referende. 
Názory na právnu silu návrhov prijatých v referende sa v právnej teórii líšia. Napríklad Klíma píše: „V 
ústavných dôsledkoch je referendu priraďovaná „sila zákona“, či dokonca vyššia. Legitimita 
priameho rozhodnutia ľudu uprednostňuje rozhodnutie ľudu pred rozhodnutím parlamentu.“221 
Radoslav Procházka zastáva názor, že právna sila je rovná ústavnému zákonu.222 Rozlišovanie 
návrhov prijatých v referende so silou ústavného zákona a so silou zákona podľa obsahu, môžeme 
nájsť u Prusáka223 alebo Ottovej224. Taktiež sa možno stretnúť s názormi, ktoré nepriznávajú 
návrhom prijatým v referende žiadne právne účinky. Problematickým bodom v diskusii o právnej sile 
návrhov prijatých v referende je čl. 98 ods. 2, kde je stanovené: „Návrhy prijaté v referende vyhlási 
Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon.“ Dané ustanovenie sa dá vykladať dvojakým 
spôsobom.     Prvým možným výkladom je, že návrhy prijaté v referende sa vyhlásia formou zákona. 
Takýto výklad daného ustanovenia sa javí nesprávnym z niekoľkých dôvodov. V prvom bode je to 
odlišnosť v spôsobe prijímania zákona a návrhov v referende. Kým v prípade zákona sa postupuje 
podľa zákona č. 350/1996 Z. z., postup prijímania návrhov prijatých v referende upravuje zákon 
o spôsobe vykonania referenda. Ďalším z argumentov v neprospech takéhoto výkladu je rozdiel 
v subjektoch, ktoré prijímajú daný normotvorný právny akt. Zákon je prijímaný NR SR, ktorá 
realizuje delegovanú právomoc. Na rozdiel od zákona, návrhy prijaté v referende prijíma ľud, 
pôvodca moci, ktorý týmto aktom využíva svoju zákonodarnú moc priamo a nie sprostredkovane cez 
NR SR. Preto je nevhodné stavať na rovnakú úroveň právny predpis prijatý orgánom s delegovanou 
právomocou na úroveň právnej normy, ktorý prijal ľud. Cibulka k danej problematike píše: „Ústavnú 
formuláciu  ( čl. 98  ods. 2 ústavy – pozn.  Autora) ... však  nemožno  vysvetliť  tak,  že  návrh  prijatý  

 

                                                 
220 II. ÚS 31/97. 
221 KLÍMA, K. a kol.: Státověda. 2. rozšířené vydání. Plzeň. Aleš Čeněk, 2011. s. 136. 
222http://agentury.sme.sk/c/7591557/vysledky-platneho-referenda-maju-silu-ustavneho-
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223 PRUSÁK, J.: Teória práva. Bratislava. VO PrafUK, 2001. s. 189-190  
224 OTTOVÁ, E.: Teória práva. 3. vydanie. Šamorín. Heuréka, 2010. s. 200. 
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v referende sa vyhlási zákonom.225 Podobný názor zastáva aj Drgonec.226 Druhým spôsobom 
interpretácie je, že sa návrhy prijaté v referende sa vyhlásia spôsobom, akým sa vyhlasuje zákon. 
Tento spôsob interpretácie vzhľadom na súčasnú prax pri vyhlasovaní návrhov prijatých možno 
považovať za správny na rozdiel od predchádzajúceho výkladu.227 Vyhlasuje ich predseda NR SR, 
následne sa zverejnia v Zbierke zákonov.228 V podmienkach právnej úpravy referenda v Slovenskej 
republiky, hlavne vo vzťahu k ústavnému článku 99 odsek 1229 je problematické považovať silu 
návrhov prijatých v referende za totožnú so silou zákona prijatého NR SR. Článok ústavy dáva NR 
SR po uplynutí troch rokov od účinnosti možnosť zmeniť výsledok referenda. Dôvodom zrušenia 
normatívneho právneho aktu môže byť okrem iného „zrušenie právnej normy (predpisu) orgánom 
s normotvornou pôsobnosťou na vydávanie právnych aktov s vyššou právnou silou ako má predmet 
derogácie.“230 Z uvedeného vyplýva, že návrhy prijaté v referende a následne vyhlásené v Zbierke 
zákonov musia mať právnu silu vyššiu ako má zákon vydaný NR SR, pretože ich je možné rušiť iba 
ústavným zákon po uplynutí troch rokov. V staršej publikácii Cibulka vo vzťahu k článku 99 odsek 1 
píše, že vzhľadom na dané ustanovenie možno návrhy prijaté v referende minimálne porovnávať 
s ústavným zákonom.231 Ďalej však v rozbore možnej právnej sily nepokračuje. Predmetné 
ustanovenie Ústavy je však rozporuplné, keď mnohí ústavní právnici nesúhlasia s možnosťou 
a oprávnením NR SR rušiť návrhy prijaté v referende. Napríklad Cibulka uvádza, že výsledok 
referenda by malo meniť iba nové referendum. Podľa jeho názoru môže byť toto ustanovenie 
v rozpore s princípom suverenity ľudu.232   
 
4.3 Zhrnutie analýzy právnej sily referenda 

Právna úprava týkajúca sa právnej sily návrhov prijatých v referende priamo nerieši ich silu. 
Výnimku tvorí obligatórne referendum, kde je právna úprava jasná. Predmetom obligatórneho 
referenda je ústavný zákon, ktorý prijatým v referende nadobúda právne účinky ústavného zákona. 
Právnu silu návrhov prijatých vo fakultatívnom referende podľa súčasnej právnej úpravy nemožno 
presne určiť. Názory právnych teoretikov sú v tejto problematike nejednotné. S istotou možno jedine 
tvrdiť, že návrhy prijaté v referende majú silu vyššiu ako má zákon prijatý NR SR. Preto sa možno 
stotožniť s názorom, ktorý uvádza Klíma: „priame rozhodnutie ľudu má prvotnú, a teda zákonnú 
povahu, ktorá .... má pred obvyklými zákonmi prednosť.“233  Problémom je však, či návrhy prijaté 
v referende majú silu ústavných zákonov. Pre uvedený názor nie je dostatočná podpora v právnej 
úprave inštitútu referenda, preto ho nemožno s istotou potvrdiť. S zaujímavým názorom prišiel Domin, 
keď vo svojej práci234 rozoberá možnosť, že návrhy prijaté v referende sú normou sui generis. 
 
4.4 Pojem výsledok referenda a návrhy prijaté v referende 

V právnej teórii sa možno stretnúť pri uvádzaní prameňov práva so zamieňaním termínov 
„výsledky referenda“ a „návrhy prijaté v referende“.  Prusák aj Ottová používajú termín výsledky 
referenda. Ústavodarca však používa tieto termíny v článku 98 Ústavy v obsahovo odlišných 
významoch. Vychádzajúc z logickej analýzy daného článku, pojem výsledok referenda je širší ako 

                                                 
225 SVÁK, J., CIBULKA, Ľ.: Ústavné právo Slovenskej republiky, Osobitá časť. 5. aktualizované 
vydanie. Bratislava. Eurokódex, 2013. s. 413.  
226 DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3. vydanie. Šamorín. Heuréka, 2012. s. 
1080. 
227 DOMIN, M.: Formálno-právna povaha výsledku referenda. In: Justičná revue, 62, 2010, č. 11, s. 

1250-1251 
228 Návrhy prijaté v referende sa podľa zákona o Zbierke zákonov vyhlasujú v Zbierke zákonov, čo 
podľa rokovacieho poriadku zabezpečuje rozhodnutím predseda NR SR. 
229 Výsledok referenda môže Národná rada Slovenskej republiky zmeniť alebo zrušiť svojím 
ústavným zákonom po uplynutí troch rokov od jeho účinnosti. 
230 PROCHÁZKA, R., KÁČER, M.: Teória práva. 1. vydanie. Bratislava. C. H. Beck, 2013. s. 174.  
231 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin. Matica slovenská, 1997. s. 360-
361.  
232 Svák, J., Cibulka, Ľ.: Ústavné právo Slovenskej republiky, Osobitá časť. 5. aktualizované 
vydanie. Bratislava. Eurokódex, 2013. s. 413. 
233 KLÍMA, K. a kol.: Státověda. 2. rozšířené vydání. Plzeň. Aleš Čeněk, 2011. s. 139.  
234 DOMIN, M.: Formálno-právna povaha výsledku referenda. In: Justičná revue, 62, 2010, č. 11, s. 
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pojem návrhy prijaté v referende. Pokiaľ návrhy prijaté v referende zahŕňajú iba tie výsledky 
referenda, ktoré spĺňajú podmienky v článku 98 odsek 1 Ústavy235, tak výsledkom referenda sú aj 
tie, výsledky ktoré dané podmienky nenaplnia. Napríklad výsledkom referenda môže by aj neplatné 
referendum, ale aj platné referendum, kde však väčšina účastníkov referenda hlasovala proti prijatiu 
návrhu. V zákone o spôsobe vykonania referenda v paragrafe 25 a podobne v zákone o Zbierke 
zákonov v paragrafe 1 odsek 1 zákonodarca používa termín „návrhy prijaté v referende“. Z dôvodov 
uvedených vyššie, možno pojem „výsledky referenda“ považovať za obsahovo širší ako je pojem 
„návrhy prijaté v referende“. Je preto dôležité tieto termíny rozlišovať. 

5 NÁVRHY DE LEGE FERENDA 

Z uvedených argumentov možno vyvodiť, že hlavným problémom, ktorý súvisí s inštitútom 
referenda je nejasná právna úprava. Práve nejednoznačné ustanovenia Ústavy vyvolávajú 
množstvo polemík a rozdielnych interpretácií. Preto pre odstránenie pochybností súvisiacich 
s referendom je potrebná novelizácia článkov Ústavy. Konkrétne považujem za potrebné 
novelizovať nasledujúce články. Článok 98 odsek 2 Ústavy svojou formuláciou vyvoláva polemiky. 
Ako som uviedol v práci, predmetnú úpravu spôsobu vyhlásenia návrhov prijatých v referende 
možno vykladať dvomi spôsobmi, pričom jeden je nesprávny. Preto by bolo vhodné riešiť v záujme 
právnej istoty novelizáciou. Vhodnou formuláciou môže byť článok 125 odsek 6: „sa vyhlasuje 
spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov. Predmetný článok pokračuje: „Právoplatné 
rozhodnutie ústavného súdu je všeobecne záväzné.“  Využitím týchto formulácií by  nové znenie 
článku 98 odsek 2 mohlo znieť: „Návrhy prijaté v referende sa vyhlasujú spôsobom ustanoveným na 
vyhlasovanie zákonov. Návrhy prijaté v referende sú všeobecne záväzné.“  Takéto znenie článku by 
odstránilo pochybnosti súvisiace s výkladom súčasného znenia a taktiež by zvýraznilo fakt, že 
existujú právne účinky referenda a ich právna záväznosť. Ďalším problematickým článok je článok 
99 odsek 1. Oprávnenie NR SR meniť alebo rušiť výsledok referenda považujem za nevhodné. Do 
konfliktu sa tu dostáva predmetné oprávnenie NR SR a vôľa ľudu, ktorú prejavil hlasovaním 
v referende. Ľud je pôvodcom moci a referendum je prostriedkom, ako ju priamo využíva v praxi. NR 
SR má iba delegovanú právomoc, ktorú získava vo voľbách od ľudu. Podľa vyjadrení Ústavného 
súdu, referendum je „poistkou“ občana voči parlamentu a referendum využívajú občania aj 
v prípade ak parlament nepostupuje v súlade s ich predstavami. Preto považujem za nevhodné, aby 
NR SR požívala oprávnenie meniť alebo rušiť výsledky referenda. V teoretickej rovine potom môže 
dochádzať k sporom, kto v skutočnosti je suverénom a pôvodcom moci. Preto by som navrhoval 
dané ustanovenie zrušiť a možnosť meniť výsledok referenda by som prenechal len novému 
referendu. Nepochybne by bolo v prospech inštitútu referenda ako aj právnej istoty, keby v Ústave 
bola určená právna sila návrhov prijatých v referende. Otázne je, akú právnu silu by mali mať návrhy 
prijaté v referende. Rozlíšil by som referendum podľa predmetu otázky na legislatívne a ústavné. 
Následne návrhy prijaté referendom by mali prednosť pred zákonmi, respektíve ústavnými zákonmi 
NR SR, ktorá by ich nemohla rušiť. Aby sa vyriešil konflikt medzi reprezentatívnym mandátom 
poslanca NR SR a dôslednou implementáciou návrhov prijatých v referende, bude nutná zmena 
súčasného stavu. Riešením je umožnenie hlasovať občanov o paragrafovom znení zákona. Je to 
spôsob, akým sa väčšina problémov riešených v práci môže vyriešiť. Paragrafové znenie zákona by 
mohlo byť predmetom referenda na základe uznesenia NR SR. Stále však ostáva problém 
v prípade, že by predmetom referend nebolo paragrafové znenie zákona, ale iba otázka. 
V súčasnosti sú štátne orgány povinné zabezpečiť aplikáciu návrhov prijatých v referende. Ako však 
konštatoval aj Ústavný súd, neexistuje sankcia, ktorou by sa mohla táto povinnosť vymôcť. Osobne 
si však nemyslím, že by sankcia bola nutnosťou na dôslednú aplikáciu návrhov prijatých 
v referende. Skôr túto aplikáciu považujem za vec dostatočnej politickej kultúry než nutnosťou 
vymáhania daného konania sankciou. Často diskutovanou otázkou je možnosť zníženia kvóra 
potrebného na platnosť referenda.  Možnosťou, ktorá by prospela inštitútu referenda by bolo 
zníženie, respektíve zrušenie kvóra na potrebného na platnosť referenda. Slovenská právna úprava 
predmetu referenda je však koncipovaná veľmi široko a po prijatí uvedených návrhov by mohli 
spôsobovať rôzne problémy.236 Na prekonanie spomenutých problémov by bolo vhodné zmenšiť 

                                                 
235 Výsledky referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených 
voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda. 
236 Mohli by napríklad vzniknúť problémy spojené s predmetom referenda a určením, čo presne 
môže byť predmetom referenda. 
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rozsah otázok, o ktorých sa môže hlasovať v referende. Uvedené zmeny by však veľkou mierou 
zasiahli do právnej úpravy referenda a preto by mala byť prípadná novelizácia predmetom verejnej 
diskusie a mala by sa dosiahnuť spoločenská zhoda v otázke, akú úlohu má referendum ako celok, 
zohrávať v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Môj osobný názor je, že referendum by malo 
byť akýmsi doplnkom k zákonodarnej činnosti NR SR. Predmetom referenda by sa mali riešiť 
otázky, prípadne situácie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú krajinu (napr. vnútropolitické a 
medzinárodné smerovanie krajiny, hospodárstvo – umožnil by som občanov hlasovať o daniach a 
odvodoch). 

 

6 ZÁVER 

Cieľom práce bolo objasniť otázky, ktoré vznikajú v súvislosti s inštitútom referenda, 
primárne otázky týkajúce sa právnych účinkov a právnej sily, ktorú vyvolávajú. Prvá časť práce sa 
týkala analýzy možnosti referenda vyvolať právne účinky. V tejto súvislosti sa dá hovoriť o troch 
problematických oblastiach. Prvou je, či referendum vyvoláva právne účinky. Druhou či sú spôsobilé 
vyvolávať priamo nejaký účinok. Treťou oblasťou je všeobecná záväznosť právnych účinkov 
referenda. Odpoveďou na to, či referendum vyvoláva právne účinky, možno odpovedať, že 
rozhodne áno. Vyplýva to jednak z dikcie Ústavy, ako aj z početných rozhodnutí Ústavného súdu, 
ktoré som uviedol v práci. Podobná situácia sa týka ja priamych právnych účinkov. Ústava aj 
Ústavný súd jasne určujú, že občania môžu vykonávať štátnu moc prostredníctvom svojich 
zástupcov a priamo. Referendum je práve spôsob, akým občania realizujú priamo svoju pôvodnú 
moc. Všeobecnú záväznosť návrhov prijatých v referende jednoznačne vyriešil Ústavný súd vo 
svojom rozhodnutí pod sp. zn. II. ÚS 94/95. V závere práce som ponúkol návrhy riešení, ktoré by 
mohli riešiť otázky načrtnuté v úvode tejto práce. Návrhy spočívajú v novelizácii ústavných článkov 
týkajúcich sa referenda. Predmetná novelizácia by odstránila pochybnosti, ktoré dnes vyvoláva 
a celkovo by zlepšila inštitút referenda v právnej úprave Slovenskej republiky. Ponúknuté návrhy 
riešení však vyžadujú zásah do Ústavy a teda by vyžadovali prijatie kvalifikovanou väčšinou 
minimálne deväťdesiatich poslancov. Problémom teda môže byť, aby príslušné návrhy našli 
politickú podporu. Často totiž od politikov počuť, že zmena Ústavy je náročná a ťažko sa hľadá pre 
návrhy politická podpora. Avšak, nahliadnutím do histórie zistíme, že v období medzi posledným 
dvomi konanými referendami (medzi 18. septembrom 2010 a 7. februárom 2015) sa Ústava 
Slovenskej republiky novelizovala celkovo päťkrát, z toho dvakrát v roku 2014. Preto možno tvrdiť, 
že zmena Ústavy je skôr vecou vôle meniť Ústavu. Otázkou teda zostáva, či daný stav nie je 
vyhovujúci pre niektorých politikov. Svedčia o tom aj ich vyjadrenia a snaha posunúť vnímanie 
referenda do polohy konzultatívneho nástroja. Jasnejšia právna úprava inštitútu referenda by však 
neriešila iba otázky uvedené a rozoberané v práci. Taktiež by mohla zamedziť zneužívaniu 
referenda politikmi, čoho sme svedkami v podstate od vzniku Slovenskej republiky. Preto možno 
konštatovať, že referendum v Slovenskej republike neplní svoju úlohu, ktorou je priamy výkon 
štátnej moci občanmi, teda rozhodovanie o dôležitých otázkach verejného záujmu. Namiesto úlohy, 
ktorú predpokladá aj Ústava sa referendum stalo nástrojom v rukách politikov. Inštitút referenda 
využívajú politici na prezentáciu svojich politických strán alebo ako prostriedok na zmenu výsledkov 
volieb (snaha dvakrát skrátiť funkčné obdobie NR SR prostredníctvom referenda). Referendum 
konané v roku 1997 bolo zmarené. Predmetný stav prispieva k problémom a otázkam týkajúcich sa 
 referenda riešeným v práci. Referendum je prostriedok priamej demokracie, ktorý občania môžu 
použiť na priamy výkon štátnej moci. V súčasnosti však referendum vyvoláva mnohé otázky 
a nejasnosti. V práci som sa hlavne snažil objasniť problematiku právnych účinkov referenda a ich 
právnej sily. Z uvedených argumentov vyplýva, že referendum vyvoláva priame právne účinky a je 
formálnym prameňom práva. Zodpovedať otázky týkajúce sa právnej sily návrhov prijatých 
v referende sa však nepodarilo z dôvodu nedostatočnej právnej úpravy. Práve nedostatočná 
a nejasná právna úprava inštitútu referenda spolu s konaním niektorých politikov prispievajú 
k nefunkčnosti referenda. Aby mohlo referendum plniť svoj pôvodný účel, priamy výkon štátnej moci 
občanmi, bude nevyhnutné legislatívne riešiť otázky rozoberané v práci. Funkčné referendum by 
mohlo pomôcť k zníženiu apatie prevládajúcej v časti spoločnosti.     
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Abstract: The main aim of this article is analysis of the responsibility of the President of the Czech 

republic in relation to the Czech constitutional system. Therefore the author identifies five basic 
types of this responsibility i.e. constitutional, constitutional-political, political, criminal and moral. 
Moreover, chosen topic also deals with the Constitutional amendment, which will undisputedly 
cover the area of the President's responsibility. 

 
Abstrakt: Předmětem a hlavním cílem tohoto příspěvku je analýza systematiky odpovědnosti 

prezidenta republiky v ústavním systému České republiky. Autor ve svém článku rozlišuje pět 
základních forem odpovědnosti prezidenta republiky a to odpovědnost ústavněprávní, ústavně-
politickou, politickou, trestněprávní a morální. Druhou částí příspěvku je představení připravované 
novely Ústavy, která se bude týkat ústavněprávní odpovědnosti prezidenta republiky. 

 
Keywords: constitutional responsibility, impeachement, constitutional-politicial responsibility, 

criminal responsibility, politicial responsibility, moral responsibility, responsibility of president. 
 

Klíčová slova: ústavněprávní odpovědnost, ústavně-politická odpovědnost, trestněprávní 

odpovědnost, politická odpovědnost, morální odpovědnost, odpovědnost prezidenta republiky. 
 
 
1.      ÚVODEM  K   POSTAVENÍ   PREZIDENTA  REPUBLIKY   V   ÚSTAVNÍM   SYSTÉMU   

     ČESKÉ REPUBLIKY 

 Ústava charakterizuje prezidenta republiky jako hlavu státu. Tato charakteristika má původ v 
tzv. organistické teorii, podle které jsou jednotlivé státní orgány přirovnávány k orgánům těla 
lidského. Takové označení je také ovšem v našem právním prostředí již určitou tradicí, neboť 
prezidenta jako hlavu státu takto označovaly všechny ústavní úpravy, které úpravě současné 
předcházely.238  

Systematicky je prezident republiky zařazen do Hlavy třetí Ústavy upravující moc výkonnou. 
Systematické zařazení, i s přihlédnutím k povaze jeho pravomocí, tedy svědčí o nesporné úloze 
prezidenta republiky být partnerem a jednou ze součástí výkonné moci. Se zřejmou návazností na 
Ústavu 1920239 je také konstituována dualistická koncepce výkonné moci v tom smyslu, že veškeré 
pravomoci prezidenta republiky mu pro jeho výkon musí být výslovně svěřeny a to přímo ústavním 
pořádkem, nebo případně i běžný zákonem. V opačném případě vše z okruhu záležitostí patřících 

                                                 
237 Příspěvek byl zpracován v rámci projektu ZČU SGS-2013-068 „Vybrané otázky Evropské unie v 
ústavně-právních souvislostech“, který je řešen na katedře ústavního a evropského práva Fakulty 
právnické Západočeské univerzity v Plzni. 
238 Za cenné rady i kritické připomínky k tomuto příspěvku děkuji JUDr. Monice Forejtové, Ph.D., 
JUDr. Zuzaně Vostré, Ph.D. a Mgr. Jiřímu Mulákovi, jakož i celé Katedře ústavního a evropského 
práva Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, kde působím jako pomocný vědecký a 
pedagogický pracovník, díky čemuž jsem měl, a také stále mám, možnost diskutovat o závažných 
ústavněprávních problémech a kde rovněž také vždy nacházím cenný zdroj inspirace i vědomostí. 
Tento článek bych rád věnoval Mgr. Marii Klinerové. 
239 Zejm. § 64 Ústavy 1920, tedy že „Veškerá moc vládní a výkonná, pokud ústavní listinou nebo 
zákony Československé republiky vydanými po 15. listopadu 1918 není a nebude výslovně 
vyhrazena prezidentovi republiky, přísluší vládě.“ 
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do moci výkonné přísluší vládě.240 Zahrnutí prezidenta republiky i vlády v rámci jedné hlavy je také 
vhodné chápat jako projev nutnosti vzájemné koordinace, kooperace a ovlivňování, nikoliv 
podřizování se jednoho ústavního orgánu tomu druhému.241 
           Česká republika je republikou parlamentního typu, jež je založena na principu zastupitelské 
demokracie. Podle článku 67 Ústavy je vrcholným orgánem výkonné moci vláda, která má nepřímou 
demokratickou legitimitu.242 Tato nepřímá demokratická legitimita je v naší ústavnosti řešena 
institutem vyslovení důvěry, případně nedůvěry, Poslaneckou sněmovnou vládě jmenovanou 
prezidentem. 

Parlamentní republika, kterou je bezpochyby i Česká republika, je tedy charakteristická tzv. 
panstvím (případně vládou) parlamentu.243 V duchu této zásady Ústava umožňuje mnoho 
konkrétních nástrojů k její faktické realizaci, kromě zásadních a kromě klasických institutů jako je 
kupříkladu již zmíněné vyslovení důvěry či naopak nedůvěry vládě, se jedná o několik dalších 
důležitých ústavních nástrojů - právo interpelace člena vlády, možnost zřízení vyšetřovacích komisí 
či právo skupiny poslanců nebo senátorů obrátit se na Ústavní soud s návrhem na zrušení zákona 
nebo jeho jednotlivých ustanoveních.244 

   Prezident republiky, jako hlava státu, je volen v České republice přímou volbou všech 
občanů. Tato zásadní změna provedená ústavním zákonem č. 71/2012 Sb., kterým se sice změnil 
princip volby prezidenta republiky z nepřímé volby na volbu přímou, nijak se však nezměnil 
charakter České republiky jako ryze parlamentní republiky.245 Jak konstatoval samotný Ústavní soud 
ČR ve svém nálezu, že „ústavní systém České republiky je nadále tedy založen na systému 
zastupitelské demokracie a parlamentní formy vlády, a na tom nic nezmění ani zavedení přímé 
volby prezidenta“.246 Souhlasím však plně s názorem J. Wintra,247 že nelze v žádném případě 
vyloučit tendenci českého ústavního systému posouvat se k určité poloprezidentské formě, kterou 
však nelze zavést bez patřičné dílčí změny Ústavy, jež by musela významným způsobem posílit 
pravomoci prezidenta republiky.248 
           V České republice je tedy prezident nadále prezidentem a hlavou státu v zásadně 
parlamentní republice, jehož úlohou je zejména reprezentovat stát navenek, být garantem řádu i 
právní stability a moderátorem politických sporů,249 jakož i moderátorem sporů mezi vládou a 
parlamentem, udržovatelem dynamiky a řádného běhu demokratického systému.250 Nicméně na 
druhou stranu nelze však prezidenta republiky chápat jako nějakou neutrální, či snad slabší, 
mocenskou složku státu a ústavního systému jako celku. Obecně je prezident mocensky silný do té 
míry, jak široké jsou jeho pravomoci a do jaké míry jsou jeho pravomoci sdíleny s jinými ústavními 
orgány. Jak však správně poznamenává J. Kysela,251 je nutné brát v úvahu i neprávní okolnosti jako 
například sílu osobnosti prezidenta, jeho autoritu a důvěru lidu, vztah k premiérovi, sílu vlády, 
politická stabilitu či stabilitu parlamentu jako takového.252 Tento výčet bych však vzhledem k 
zavedení přímé volby prezidenta doplnil i o jeho, v tomto případě vyšší, demokratickou legitimitu, 
zvlášť bude-li například zvolen již v prvním kole přímé volby. Právě získaný vyšší stupeň 
demokratické legitimity v rámci přímé volby mu dle mého názoru dává právo mít určitý politický 
program, bez kterého lze v přímé volbě jen velmi těžko uspět, a u něhož se dá předpokládat, že se 
přímo volený prezident republiky bude snažit jej dodržovat.253 

                                                 
240 Se splněním samozřejmého předpokladu implicitního zmocnění právním řádem. 
241 KYSELA, J. Prezident republiky v ústavním systému ČR – perspektiva ústavněprávní, s. 238. 
242 Přímá demokratická legitimita vlády je naopak typická pro prezidentskou formu vlády. 
243 Srov. WINTR, J. Principy českého ústavního práva, s. 57. 
244 K tomu srov. FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví.  
245 WINTR, J. Principy českého ústavního práva, s. 62. 
246 Nález Ústavního soudu ČR sp.zn.: Pl. ÚS 27/12 ze dne 7.1.2013. 
247 WINTR, J. Principy českého ústavního práva, s. 62 - 66. 
248 WINTR, J. Principy českého ústavního práva, s. 65 – 66. 
249 Tamtéž. 
250 RYCHETSKÝ, P., LANGÁŠEK, T., HERC, T., MLSNA, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní 
zákon o bezpečnosti ČR. Komentář, s. 528 - 529. 
251 KYSELA, J. Prezident republiky v ústavním system ČR – perspektiva ústavněprávní, s. 235. 
252 KOUDELKA, Z. Prezident republiky, s. 27. 
253 FOREJTOVÁ, M. In: KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině.  
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           Základním rozdělením pravomocí prezidenta republiky je rozdělení na pravomoci samostatné 
a pravomoci sdílené. Toto rozdělení je z hlediska odpovědnosti klíčové, neboť Ústava výslovně 
stanovuje, že v případě sdílených pravomocí veškerou odpovědnost svým spolupodpisem (tzv. 
kontrasignací) přebírá vláda. Povaha kontrasignace je v zásadě dvojí – spolurozhodovací a 
ověřovací,254 přičemž primární funkcí kontrasignace je spíše funkce spolurozhodovací. Rozhodnutí 
hlavy státu v rámci sdílených pravomocí je tak po předpokládané kontrasignaci aktem vždy 
společným, ačkoliv právní odpovědnost nese pouze vláda. Prezident bude v tomto případě 
odpovědný mimoprávně, o čemž budu podrobněji pojednávat v následující kapitole. Za pravomoci 
samostatné, pokud zatím pomineme výslovné výluky odpovědnosti, odpovídá prezident v zásadě 
sám. 
 
2.             ODPOVĚDNOST PREZIDENTA REPUBLIKY 
2.1.     Obecná teorie a rozdělení odpovědnosti 

           Pojetí odpovědnosti jako takové je téma dosti složité. Pro svou práci jsem si jako základ a 
výchozí bod zvolil obecné pojetí odpovědnosti v díle K. Jasperse,255 který své práci rozlišuje čtyři 
základní okruhy viny - kriminální, politickou, morální a metafyzickou.  
 Kriminální vina spočívá v objektivně prokazatelných činech, které mají původ v porušení 

práva. Při porušení práva dochází k uplatnění trestu (sankce) jako jeho důsledek. V dnešním pojetí 
tuto odpovědnost chápeme jako odpovědnost trestněprávní. Trestněprávní odpovědností podle 
českého práva je tzv. odpovědností subjektivní, tedy odpovědností za zavinění (resp. ve formě 
odpovědnosti za zavinění z nedbalosti, nebo v úmyslu).256 
 Politická vina spočívá dle Jasperse v činech státníků a v souvislosti příslušnosti k určitému 
státu, kdy musí určitým nést odpovědnost za následky činů i státu samotného.  
 Morální vina je kritériem zejména vlastního svědomí. Morální prohřešky jsou v Jaspersově 
pojetí základem všech ostatních prohřešků, zejména trestněprávních a politických. Metafyzická 

naopak spočívá v odpovědnosti posuzované Bohem. Tuto kategorii odpovědnosti již dnes nelze brát 
jako relevantní. 
 
2.2.     Systematika odpovědnosti prezidenta republiky 

 Jak jsem již uvedl výše teoretickým základem mé systematiky odpovědnosti prezidenta 
republiky je dílo K. Jasperse, dále velmi precizní a podrobný článek J. Kudrny týkající se 
odpovědnosti prezidenta za akty,257 který volně navazuje na příslušné pasáže v komentáři z pera J. 
Filipa.258 Dalším inspiračním zdrojem byly i příslušné pasáže komentářové literatury k Ústavě České 
republiky - konkrétně tedy V. Sládeček,259 T.Herc 260 či P. Mlsna.261 Zejména v oblasti ústavněprávní 
odpovědnosti prezidenta republiky jsem vycházel z aktuální monografie kolektivu kolem M. 
Forejtové z Katedry ústavního a evropského práva Fakulty právnické ZČU v Plzni.262 V neposlední 
řadě velmi kvalitní pasáže týkající se odpovědnosti prezidenta republiky nalezneme v díle Z. 
Koudelky263 a v disertační práci K. Janstové264 a T. Herce.265 

                                                 
254 KYSELA, J. Prezident republiky v ústavním system ČR – perspektiva ústavněprávní, s. 239. 
255 JASPERS, K. Otázka viny.  
256 S výjimkou tzv. kvazideliktů, tedy činů jinak trestných podle § 360 Trestního zákoníku. 
257 KUDRNA, J. Odpovědnost za akty prezidenta republiky, s. 385 – 405. Článek J. Kudrny byl 
dílčím základem této práce, svou systematikou a svou čtivostí mě oslovil nejvíce. Z hlediska 
právního názoru na danou problematiku mě pak ovlivnil naprosto zásadně.  
258 FILIP, J. In: BAHÝĹOVÁ, L., FILIP, J., MOLEK, P., PODHRÁZKÝ, M., SUCHÁNEK, R., 
ŠIMÍČEK, V., VYHNÁLEK, L. Ústava České republiky - Komentář.  
259 SLÁDEČEK, V. In: MIKULE, V., SLÁDEČEK, V., SYLLOVÁ, J. Ústava České republiky. 
Komentář.  
260 HERC, T. In: RYCHETSKÝ, P.; LANGÁŠEK, T.; HERC, T.; MLSNA, P. a kol. Ústava České 
republiky. Ústavní zákon o bezpečnosti ČR. Komentář.  
261 MLSNA, P. In: KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině.  
262 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví, s. 155 - 162. 
263 KOUDELKA, Z. Prezident republiky, s. 27 a násl. 
264 JANSTOVÁ, K. Prezident České republiky. 
265 HERC, T. Prezident České republiky.  
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 V návaznosti na výše citované autory jsem se rozhodl, že základní pojetí odpovědnosti 
prezidenta republiky, jako ústavního orgánu, rozdělím do dvou širších okruhů, a to na odpovědnost 
dle mezinárodního práva a českého vnitrostátního práva. Pojetí odpovědnosti prezidenta republiky 
dle českého práva jsem se rozhodl, také v návaznosti na zmíněné autory, zejména však na J. 
Kudrnu, rozdělit na odpovědnost ústavněprávní, ústavněpolitickou, trestněprávní, politickou a 
morální.  
 Pro srovnání je dobré připomenout prvorepublikovou právní vědu,266 která rozdělovala formy 
odpovědnosti prezidenta republiky na odpovědnost trestní, státoprávní a politickou. Ústavní 
listina267stanovovala výslovné výluky pro odpovědnost politickou a trestněprávní tak, že prezident 
nebyl z výkonu svého úřadu odpovědný268 a trestně mohl být stíhán jen za velezradu.269 Ačkoliv 
prvorepubliková právní věda ve věci odpovědnosti prezidenta v případě jeho stíhání za velezradu 
řadí tento institut do oblasti trestněprávní,270 resp. do jediné výjimky z jinak plné trestněprávní 
imunity, tak je nutné připomenout, že skutková podstata velezrady byla stanovena kodexem 
trestního práva. Což je odlišné od dnešní úpravy, kde je tato skutková podstata vymezena přímo 
Ústavou. 271 
 
2.3.      Odpovědnost prezidenta republiky dle mezinárodního práva 

 Odpovědnost prezidenta republiky dle mezinárodního práva je aktuálním ústavněprávním 
tématem od 1.10.2009. Tento den začal být pro Českou republiku závazný tzv. Římský statut 
Mezinárodního trestního soudu vyhlášen ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 84/2009 Sb., (dále 
jen “Římský statut”). 
 Římský statut zavádí odpovědnost za ty nejzávaznější zločiny, které ohrožují mezinárodní 
společenství jako takové. Tento Římský statut ve svém čl. 1 zřizuje Mezinárodní trestní soud se 
sídlem v Haagu,272 jenž vykonává jurisdikci vůči osobám za zločiny v něm vedené, tj. zločin 
genocidy, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločiny agrese. Ve vztahu k osobě prezidenta 
republiky je klíčový zejména čl. 27 Římského statutu. Podle tohoto článku je Římský statut závazný 
pro všechny bez výjimky, tedy včetně hlav států. Druhý odstavec předmětného článku výslovně 
stanovuje, že případné imunity zakotvené vnitrostátním nebo mezinárodním právem nejsou 
překážkou pro výkon jurisdikce Mezinárodního trestního soudu. Právě tento druhý odstavec vyvolal, 
a dodnes vyvolává, ústavněprávní problém omezení a průlomu imunity273 prezidenta republiky na 
základě řádně ratifikované mezinárodní smlouvy.  
 Závažným ústavněprávním problémem274 aplikace Římského statutu je tedy omezení imunit 
ústavních činitelů založenou ústavním pořádkem, zejména Ústavou jako takovou. Ačkoliv dle čl. 1, 
odst. 2 Ústavy “Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva” ve 
spojení s čl. 10 Ústavy podle kterého “vyhlášené mezinárodního smlouvy, k jejichž ratifikaci dal 
Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu, stanoví-li 
mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva” a v tomto případě i s 
čl. 10a, tedy že touto mezinárodní smlouvou se některé pravomoci orgánů České republiky 
přenášejí na mezinárodní instituci, tak mezinárodní smlouvy, ratifikované ve smyslu výše zmíněných 
článků, nemohou omezovat práva a výsady stanovené ústavním pořádkem, tedy že nemohou být s 
ním v rozporu. V této věci je nutno poukázat na některé významné nálezy Ústavního soudu,275 ve 
kterých Ústavní soud jasně deklaroval, že čl. 1, odst. 2 Ústavy není sám o sobě způsobilý 
modifikovat ústavní text. Smyslem předmětného článku je stanovení toliko metodologie výkladu 
ústavního textu tak, že je-li možné ústavní text interpretovat v několikero významech, musí dostat 

                                                 
266 SOBOTA, E., VOREL, J., KŘOVÁK, R., SCHENK, A. Československý prezident republiky. 
Státoprávní instituce a její život, s. 29-31. 
267 Ústava 1920 
268 Dle ust. § 66 Ústavy 1920. 
269 § 67 Ústavy 1920. 
270 Podrobněji např. WEYR, F. Československé právo ústavní, s. 187-189. 
271 K historickému vývoji odpovědnosti prezidenta republiky podrobněji zejm. KUDRNA, J. 
Odpovědnost za akty prezidenta republiky, s. 389 - 393. 
272 Čl. 3, odst. 1 Římského statutu. 
273 KUDRNA, J. Odpovědnost za akty prezidenta republiky, s. 402. 
274 KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. Praha: Leges, 2011, s. 27 a násl. 
275 Např. Nález ÚS, sp.zn.: Pl. ÚS 19/08 ze dne 26. 11. 2008. 
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přednost ten výklad, který je z hlediska závazků vyplývajících z mezinárodního práva ten 
nejkonformnější a bude jim v co maximální možné míře vyhovovat.  
 Nicméně jsou v právní vědě určité tendence vykládat závaznost mezinárodních smluv 
uzavřených podle čl. 10a Ústavy za normy mající právní sílu jako ústavní zákony276 z důvodu toho, 
že byly schváleny stejnou ústavní většinou jako právě samotné ústavní zákony. Nicméně většina 
ústavních právníků tyto smlouvy za akty s ústavněprávní silou nepovažuje277 a dle mého názoru to 
je tak v správné. 
 Za zmínku stojí jistě také novela Ústavy, která byla navrhována v souladu s přijetím 
Římského statutu, podle níž měl být za čl. 112 vložen čl. 112a v tomto znění:  
 „U trestných činů, pro které vyhlášená mezinárodní smlouva, s jejíž ratifikací vyslovil 
souhlas Parlament a jíž je Česká republika vázána, stanoví pravomoc mezinárodního trestního 
soudu, zřízeného podle takové mezinárodní smlouvy, 
 a) se neuplatní zákaz stíhání prezidenta republiky pro trestné činy (čl. 65 odst. 3), 
ani zvláštní podmínky stanovené pro trestní stíhání poslance, senátora a soudce Ústavního soudu, 
ani právo poslance, senátora a soudce Ústavního soudu odepřít svědectví o skutečnostech, které 
se dozvěděl v souvislosti s výkonem mandátu nebo funkce, 
 b) nemůže prezident republiky užít svého práva odpustit nebo zmírnit uložený trest, 
ani nařídit, aby se trestní stíhání nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, 
nebo způsobit stejný následek udělením amnestie.“278 
 Je tedy zjevné, že si byl ústavodárce fakticky vědom nesouladu Římského statutu s ústavním 
pořádkem, přesto však k výše popsané novelizace nedošlo, což zakládá důvodnou pochybnost o 
jeho ústavní konformitě. 
 
2.4.      Odpovědnost prezidenta republiky dle vnitrostátního práva 

 Jak jsem již popsal výše, tak ve volné návaznosti na zejména K. Jasperse, J. Kudrnu a J. 
Filipa, jsem zvolil základní systematické rozdělení odpovědnosti prezidenta republiky podle 
vnitrostátního práva na odpovědnost ústavněprávní, ústavněpolitickou, trestněprávní, politickou a 
morální.  
 
2.4.1. Ústavněprávní odpovědnost prezidenta republiky 
 Předpokladem realizace ústavněprávní odpovědnosti prezidenta republiky je uskutečnění 
takového jednání (konání, opomenutí nebo nečinnost), které ve svém důsledku poruší normu 
ústavního práva a ústavní právo následně jako reakci předpokládá uložení specifické ústavněprávní 
sankce.279  
 Ústavněprávní sankcí je v obecném pojetí sankce výslovně stanovená ústavním pořádkem či 
zákony s ústavním pořádkem280 související. Ústavněprávními sankcemi jsou například zrušení 
výsledků voleb, odvolání či rozpuštění orgánu nebo zrušení zákona nebo jeho jednotlivých 
ustanoveních pro rozpor s ústavním pořádkem. Subjektem ústavněprávního deliktu však může být 
pouze takový subjekt, který je konstituován ústavním pořádkem a který je bezpochyby ústavním 
orgánem, a jehož jednání porušuje hodnoty i zájmy ústavního práva. 
 Specifickým a ústavním právem konstituovaným ústavním orgánem je prezident republiky. 
Ústava v čl. 65, odst. 2 vymezuje dvě skutkové podstaty ústavněprávních deliktů - velezradu a 
hrubé Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, kterých se prezident republiky, jako ústavních 
orgán, může v souvislosti s výkonem své funkce dopustit.281 K tomu ještě nutno uvést, že právní 
věda, resp. některá literatura, spojuje tyto skutkové podstaty také s odpovědností politickou i s 
odpovědností ústavněprávní.282 V širším smyslu se realizací ústavněprávní odpovědnosti v 

                                                 
276 Např.: MALENOVSKÝ, J. Kulečník namísto štafetového běhu v ratifikačních řízeních 
o integračních smlouvách v ČR, s. 115 – 124. 
K tomu srov. KUDRNA, J. Odpovědnost za akty prezidenta republiky, s. 402. 
277 Např. WINTR, J. Principy českého ústavního práva, s. 18 - 19.; KOUDELKA, Z. Prezident 
republiky, s. 187 a násl.; KLÍMA, K. Ústavní právo, s. 89 a násl. 
278 Sněmovní tisk č. 1078/0 ve 3. období Poslanecké sněmovny. 
279 Podrobněji k sankcím v ústavním právu např. KLÍMA, K. Ústavní právo, s. 77 – 78. 
280 Typicky se bude jednat o volební zákonodárství. 
281 K tomu srov. Pl. ÚS 43/93 ze dne 12.4.1994. 
282 Např. FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví, s. 155. 
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ústavním systému rozumí projev zakotvení materiálního ohniska ústavnosti.283 
 
2.4.1.1. Velezrada  
 Skutková podstata ústavního deliktu velezrady je Ústavou vymezena a to tak, že se 
velezradou rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky. 
Ústavněprávní odpovědnost pro velezradu je výhradně vázána na výkon funkce prezidenta 
republiky. Jakmile z jakéhokoliv důvodu prezident ve funkci skončí, nemůže být již bývalý prezident 
účastníkem řízení o tomto ústavněprávním deliktu.284 
 Řízení před Ústavním soudem o ústavní žalobě za velezradu může být zahájenou pouze 
doručením Ústavního soudu řádné ústavní žaloby předsedou Senátu. Aby se mohlo jednat o řádnou 
ústavní žalobu, je třeba přijmout návrh o jejím podání Senátem i Poslaneckou sněmovnou 
kumulativně. K přijetí návrhu o podání ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny všech 
přítomných senátorů a následně včasný souhlas třípětinové většiny všech poslanců. Řízení může 
být poté zahájeno před Ústavním soudem a to okamžikem doručením ústavní žaloby, kterou 
Ústavní soud musí projednat přednostně.285 Procesní úpravu řízení o ústavní žalobě proti 
prezidentu republiky stanovuje zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu v ust. §§ 97 a násl. 
Vzhledem k omezenému rozsahu práce se podrobněji řízením zabývat nebudu.286 Vyhoví-li Ústavní 
soud ústavní žalobě, prezident republiky ztrácí svůj úřad a způsobilost jej znovu nabýt, tedy ve 
smyslu jedno nedělitelného trestu, nikoliv že obsahuje dvě různé na sobě nezávislé ústavněprávní 
sankce, jak se ve svém odlišném stanovisku k ústavní stížnosti na Václava Klause vyjádřila Ivana 
Janů. 287 
 
2.4.1.2. Hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku 
 Institut ústavní žaloby proti prezidentu republiky je také realizací tzv. impeachamentu v 
českém ústavním sytému,288 tedy možnosti sesazení prezidenta republiky z jeho úřadu a to na 
základě důvodné ústavní žaloby Senátu se souhlasem Poslanecké sněmovny. Shodně jako u 
ústavní žaloby za velezradu je třeba shoda Poslanecké sněmovny a Senátu pro její podání. Trestem 
za naplnění skutkové podstaty hrubého porušení ústavního pořádku je ztráta prezidentského úřadu 
a způsobilosti jej znovu nabýt.  
 
2.4.2. Ústavněpolitická odpovědnost prezidenta republiky 
 Dojde-li k porušení či ztrátě důvěry ve vztahu založeném volbou, vyslovení důvěry nebo 
jmenováním, dojde k nástupu a realizaci ústavněpolitické odpovědnosti.289 Na ústavněpolitickou 
politickou odpovědnost pak dopadá notoricky známé ust. čl. 54, odst. 3 Ústavy, že tedy „prezident 
není z výkonu své funkce odpovědný”.290  
 Na rozdíl od vlády, která je svou existencí závislá na míře důvěry členů Poslanecké 
sněmovny, kterou si musí udržovat, prezident republiky je ústavněpoliticky neodpovědný, dopadá 
zde výslovná výluka ústavněpolitické odpovědnosti v souladu s čl. 54, odst. 3 Ústavy. Prezidenta 
nelze ze své funkce odvolat, vyslovit mu nedůvěru či ho jinak v rámci této odpovědnosti zbavit své 
funkce. Srovnáme-li to s ústavněpolitickou odpovědností vlády, které může být vyslovena nedůvěra 
prakticky kdykoliv, je prezidentova ústavněpolitická neodpovědnost velmi štědrá. Nicméně tato 
ochrana prezidenta republiky má samozřejmě své opodstatnění, neboť vyjadřuje vážnost 

                                                 
283 K materiálnímu ohnisku podrobněji např. MULÁK, J. Materiální ohnisko ústavnosti. Diplomová 
práce.  
284 Což potvrdil i Ústavní soud ve svém rozhodnutí sp.zn.: Pl. ÚS 17/13 ze dne 27.3.2013. 
285 Podobněji např. FILIP, J., HOLLÄNDER, P., ŠIMÍČEK, V.: Zákon o Ústavním soudu, s. 716 - 
733. 
286 Podrobněji k průběhu řízení před ÚS srov. FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví, s. 158 - 
159. 
287 Odlišné stanovisko Ivany Janů, viz nález ÚS, sp.zn.: Pl. ÚS 17/13. 
288 FOREJTOVÁ, M. In: KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině.  
289 KUDRNA, J. Odpovědnost za akty prezidenta republiky, s. 387. 
290 KLÍMA, K. a kol. Komentář k Ústavě a Listině, s. 288. 
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prezidentského úřadu a chrání nerušený výkon jeho funkce. Tato konstrukce ústavněpolitické 
(ne)odpovědnosti prezidenta republiky je i základem pojetí samostatných a sdílených pravomocí.291 
 Zde je tedy nutné připomenout toto rozdělení a samotné pojetí pravomocí prezidenta 
republiky, kterou jsem nastínil již v obecném úvodu, kdy je k rozhodnutí v rámci tzv. sdílených 
pravomocí prezidenta republiky obligatorně vyžadován podpis předsedy vlády nebo jím pověřeného 
člena v souladu s čl. 63, odst. 4 Ústavy. V případě, že je kontrasignace provedena, přebírá 
veškerou ústavněpolitickou odpovědnost za toto rozhodnutí vláda. Může se reálně stát, že vláda 
tento svůj krok dostatečně neobhájí a Poslanecká sněmovna jí může vyslovit nedůvěru, tedy bude 
stižena ústavněprávní sankcí jako projev její ústavněpolitické odpovědnosti. Prezident však bude 
stále odpovědný mimoprávně v rámci politické nebo morální odpovědnosti. 
 
2.4.3. Trestněprávní odpovědnost prezidenta republiky 
 Konstrukci trestněprávní odpovědnosti prezidenta republiky nalezneme zejména v čl. 65 
Ústavy, které navázalo na úpravu Ústavy 1920. Tento článek doznal velkých změn v rámci velké 
novely Ústavy ve smyslu úst. zák. č. 71/2012 Sb., s účinností od 8. března 2013, která znamenala 
velké oslabení dosud jinak velkorysé konstrukce trestněprávní imunity.292 
 V platném a účinném znění tohoto článku nelze po dobu výkonu funkce prezidenta republiky 
zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt. Je zde tedy konstituována 
procesní imunita, která je zákonnou překážkou trestního stíhání po dobu výkonu jeho funkce. Po 
skončení výkonu funkce všechny zákonné překážky odpadají. Tuto formu odpovědnosti je ovšem 
nutno vykládat v souladu s ust. čl. 54, odst. 3 Ústavy, tedy že i nadála je zachována trestněprávní 
neodpovědnost pro jednání spojená s výkonem funkce prezidenta republiky.293 
 
2.4.4. Politická odpovědnost prezidenta republiky 
 Politická odpovědnost prezidenta republiky je typická mimoprávní forma odpovědnosti. 
Politická odpovědnost a její realizace je jedním ze základních předpokladů a definičních znaků 
vyspělé politické kultury. Faktická právní realizace politické odpovědnosti je v případě prezidenta 
republiky konstituována v článku 57, odst. 1 Ústavy tak, že žádný prezident republiky nemůže být 
zvolen více než dvakrát za sebou. Tedy chce-li být prezident republiky, a to zejména v přímých 
volbách, zvolen znovu, musí pečlivě vážit svá rozhodnutí a veřejnosti, stejně tak i politické scéně, je 
pečlivě vysvětlovat. To dle mého názoru platí i v případě, že některý z jeho aktů kontrasignovala 
vláda, neboť v zásadě sice jde o převzetí právní ústavněpolitické odpovědnosti vládou, nicméně i 
přesto jde o rozhodnutí společné, které si i prezident republiky musí umět obhájit. V opačném 
případě může být sankcionován naprostou ztrátou důvěry svých voličů a tedy reálné šance na své 
znovuzvolení. S tím může být spojená i naprostá ztráta reálné politické síly. 
 V případě již druhého funkčního období, nebo pokud již prezident republiky nechce 
kandidovat či pod silným tlakem lidu nebo případně politické scény, zbývá v Ústavě pouze jediná 
forma realizace této odpovědnost v souladu s čl. 61 Ústavy tak, že prezident se může svého úřadu 
vzdát do rukou předsedy Senátu. Jak jsem již uvedl výše, tak některá literatura tuto odpovědnost 
spojuje s odpovědností ústavněprávní.294 Nicméně jsem toho názoru, že tento druh odpovědnosti je 
skutečně ryze odpovědností mimoprávní, ačkoliv Ústava poskytuje možnost ji právně realizovat. 
 
2.4.5. Morální odpovědnost prezidenta republiky 
 Morální odpovědnost prezidenta republiky je druhou mimoprávní formou odpovědnosti. 
Stejně jako u politické odpovědnost je tato mimoprávní forma odpovědnost právně realizována a to 
formou zakotvení abdikace, tedy možnosti prezidenta republiky vzdání se svého úřadu do rukou 
předsedy Senátu podle čl. 61 Ústavy. To může prezident učinit po tlaku veřejnosti či jako výsledek 
vlastního pokání a poměření svých činů se svým sebevědomím, neb každý prezident má jistě na 
paměti, že historie si jeho činy bude pamatovat.  
 

                                                 
291 RYCHETSKÝ, P., LANGÁŠEK, T., HERC, T., MLSNA, P. a kol. Ústava České republiky. Ústavní 
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3.             PŘIPRAVOVANÁ NOVELA ÚSTAVY A ÚVAHY DE LEGE FERENDA 

 Připravovaná novela Ústavy byla 3. června 2015 předložena Poslanecké sněmovně295 
v souladu s programovým prohlášením vlády Bohuslava Sobotky a to zejména v návaznosti na 
zavedení přímého způsobu volby prezidenta republiky. Hlavním cílem připravované novely Ústavy 
je „zpřesnit kompetence prezidenta republiky i dalších ústavních činitelů v zájmu zachování 
parlamentního charakteru demokracie v České republice založené na svobodné soutěži politických 
stran.“ 296 Tato novela se bude tedy mimo jiné také dotýkat odpovědnosti prezidenta republiky a to 
odpovědnosti ústavněprávní.  
 Jak jsem již podrobně popsal v předchozí kapitole, prezident republiky tedy může být stíhán 
v rámci ústavněprávní odpovědnosti pro velezradu nebo pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné 
součásti ústavního pořádku. K přijetí návrhu o podání ústavní žaloby je dle současné úpravy 
potřeba kumulativní souhlas Senátu a Poslanecké sněmovny. Tento stávající systém, podle kterého 
je poměrně náročné ústavní žalobu podat, má být nahrazen konceptem, jenž bude procedurálně o 
trochu méně náročný. Podle představeného modelu je do tohoto procesu mnohem více zapojena 
Poslanecká sněmovna tak, že má být také sama o sobě oprávněna, stejně tak i Senát, podat na 
prezidenta republiky ústavní žalobu, pokud se na tom usnese ústavní většinou. Souhlas druhé 
komory nebude již dle této koncepce nutný. Procedurálně se řízení o ústavní žalobě nijak nemění 
s tím rozdílem, že bude Ústavnímu soudu dána větší diskrece v rozhodnutích. 
 Prvním způsobem rozhodnutí bude výrok Ústavního soudu, že se prezident republiky 
nedopustil velezrady, hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, ústavní 
žaloby tedy prezidenta zprostí.  
 Dále bude moci Ústavní soud, v případě ústavního deliktu hrubého porušení Ústavy nebo 
jiné součásti ústavního pořádku, rozhodnout, že prezident se sice dopustil hrubého porušení Ústavy 
či jiné jeho součásti, nicméně nebude povinen rozhodnout též o tom, že prezident republiky ztrácí 
prezidentský úřad nebo způsobilost jej znovu nabýt. Ústavní soud tedy bude moci „pouze“ 
konstatovat, že prezident svým jednáním hrubě porušil Ústavu nebo jinou součást ústavního 
pořádku, nicméně jednání prezidenta neshledá natolik závažným, aby k výroku o naplnění 
předmětných skutkových podstat připojil výrok obsahující sankci, tedy že prezident republiky ztrácí 
svůj úřad nebo způsobilost jej znovu nabýt. Ačkoliv tedy Ústavní soud bude moci konstatovat, že 
prezident svým jednáním hrubě porušil Ústavu či jinou součást ústavního pořádku, neshledá hrubé 
porušení paradoxně natolik "hrubé", že výrok o naplnění skutkové podstaty nespojí 
s předpokládanou ústavněprávní sankcí. To mimo jiné vychází z pro Českou republiku závazného 
názoru ESLP v rozhodnutí ve věci Paksas vs. Litva ze dne 6. 1. 2011, ve kterém ESLP, ve 
stručnosti, stanovil, že v případě impeachmentu musí státy vážit závažnost ústavněprávního deliktu 
a k uložení sankce ve formě omezování pasivního volebního práva jednotlivců musí být 
přistupováno jen velmi opatrně. Proto bylo, pevně věřím, přikročeno k rozlišení ústavních deliktů 
velezrady a hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku z hlediska možných 
ústavněprávních sankcí tak, aby se názoru ESLP vyhovělo. 
  V případě ústavního deliktu velezrady se diskrece Ústavního soudu nepřipouští a dojde-li 
naplnění skutkové podstaty velezrady, Ústavní soud musí uložit ústavněprávní sankci.  
 Pokud jde o účinnost této novely, ústavodárce zvolil cestu prostřednictvím přechodného 
ustanovení tak, že se nová úprava impeachmentu nebude vztahovat na dosavadního prezidenta 

republiky, lépe řečeno na toto volební období. 
 Přestože se nová koncepce ústavní žaloby může zdát jako úprava pružnější a účelnější, 
vidím v ní určitá možná úskalí. Současná koncepce kooperace obou komor Parlamentu ČR při 
podání ústavní žaloby dle mého názoru dobře sloužila jako účinná brzda proti více politické 
Poslanecké sněmovně. Obávám se tedy určité „šikany“ ze strany Poslanecké sněmovny, která bude 
v podstatě sama schopna podávat ústavní žaloby proti nepohodlnému jednání prezidenta republiky. 
Osobně bych přivítal určitou brzdu a protiváhu druhé komory Parlamentu, ne však v dosavadním 
pojetí „pozitivní“ kooperace, avšak spíše vhodně v modelu „negativní“ kooperace. Ponechal bych 
samostatné rozhodnutí každé z komor Parlamentu na podání ústavní žaloby, avšak stanovil bych 
lhůtu, kupříkladu 30 dnů, na vyjádření druhé komory k této ústavní žalobě tak, že by se v případě 
nesouhlasu s ústavní žalobou mohla usnést ústavní většinou, že je ústavní žaloba nedůvodná a 
podání žaloby zablokovat, resp. vetovat. V případě nevyjádření se, by platilo, že nesouhlas nebyl 

                                                 
295 Sněmovní tisk č. 506 (7. volební období). 
296 FOREJTOVÁ, M. a kol. Ústavní soudnictví, s. 155 a násl. 
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dán, tedy že veto nebylo uplatněno. Myslím, že by tak poměrně účinně zabránilo vyřizování 
případných neshod u Ústavního soudu, což není rozhodně potřebné ani účelné v panství právního 
státu a vyspělé politické kultury. 
 Co však musím na nové úpravě vyzdvihnout je možnost užití poměrně širokého spektra 
výroků, tedy že Ústavní soud může vyslovit deklaratorní stanovisko, že došlo porušení Ústavy nebo 
jiné součásti ústavního pořádku a nemusí k tomu připojit sankci, což může působit jako preventivní 
varování prezidentu republiky, že příště jeho jednání nebude tolerována a také podat určité 
vysvětlení Ústavního soudu na danou problematiku, pokud nebude výklad právní vědou jednotný a 
nezbavovat prezidenta republiky jeho úřadu v případě, že zastával pouze jiný výklad ústavního 
textu, než který následně judikoval Ústavní soud. 
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Abstract: Food labelling itself is one of the most extensive areas in the EU law and is usually 

covered by appropriate directives or regulations. This field could be also divided into a general part 
applicable on the most of food and a special part including some sorts of food or e.g. special ways 
how food is produced. Due to the fact that the topic of this article is not described enough among 
both national and foreign literature, the main aim of this article is to stress the fact that EU food 
labelling law is not based only on its own standards, but it is also affected by international legal 
background. Therefore selected issues and case studies are devoted to the EU law and its relation 
to international law created by the World Trade Organisation and the Codex Alimentarius 
Commission. The author considers this article to be a brief guide to international food labelling law 
as well.  
 
Abstrakt: V rámci potravinového práva EU patří označování potravin mezi jednu z nejširších 

právních úprav, kterou především pokrývá celá škála směrnic a nařízení, jež odrážejí jak část 
obecnou, tak i zvláštní, která se vztahuje k jednotlivým druhům potravin či např. specifickým 
způsobům jejich pěstování a výroby. Jelikož se v domácí a i v zahraniční odborné literatuře jedná 
spíše o okrajové téma, cílem tohoto příspěvku je v obecné rovině vysvětlit, jakými 
mezinárodněprávními prameny je označování potravin v EU ovlivněno, a vymezit jejich vzájemný 
vztah, následně pak i na případových studiích ověřit dopady mezinárodního práva na tuto 
problematiku. V tomto ohledu se autorka zaměřuje především na právo Světové obchodní 
organizace či soft law vytvářené Komisí Codex Alimentarius. Tento příspěvek může rovněž sloužit 
jako obecný úvod do problematiky mezinárodního práva v oblasti označování potravin.  

  
Key words: food labelling, EU, Codex Alimentarius, WTO, Agreement on Application of Sanitary 

and Phytosanitary measures, Agreement on Technical Barriers to Trade, TRIPS 
 
Klíčová slova: označování potravin, EU, Codex Alimentarius, WTO, Dohoda o uplatňování 

sanitárních a fytosanitárních opatřeních, Dohoda o technických překážkách obchodu, TRIPS 
  

1     OBECNÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

V obecné rovině je označování potravin způsob, kterým se sdělují informace o potravinách. 
Z pohledu potravinového práva lze na tuto ochranu nahlížet z několika hledisek. Hlavním účelem 
potravinového práva je ochrana zdraví a života člověka, označování potravin, jakožto jeho 
neopominutelná součást, je specifické v tom směru, že se zde mohou kromě těchto dvou hodnot 
mísit i další zájmy, zejm. ekonomické a etické. Považuji za nutné zmínit, že se nejedná o instrument, 
který by právo začalo regulovat teprve nedávno. Jeho kořeny sahají již do starověku, kde se lze 
setkat např. s označováním vína či chleba.  

 
 
 
 
 

                                                 
297 Příspěvek byl zpracován v rámci projektu ZČU SGS-2013-068 „Vybrané otázky Evropské unie v 
ústavně-právních souvislostech“, který je řešen na katedře ústavního a evropského práva Fakulty 
právnické Západočeské univerzity v Plzni, a je syntézou několika částí autorčiny diplomové práce 
na téma „Vybrané aspekty označování potravin v kontextu práva EU“, která byla obhájena v roce 
2015 na téže katedře. 
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EHS298 se začalo zaměřovat na problematiku potravinového práva počátkem 60. let, avšak 
prvním předpisem, který se na všeobecnou úpravu označování potravin zaměřil, byla směrnice 
Rady 79/112/EHS. Jednalo se o tzv. horizontální směrnici, což znamená, že byla stanovena obecná 
pravidla označování, zde v oblasti balených potravin. Tato směrnice reflektovala pravidla Komise 
Codex Alimentarius, které bude věnována kapitola č. 2.  

Pro označování potravin na poli EU jsou určující tyto tři prvky: orgány EU a členských států, 
podnikatelský sektor a spotřebitel. Tyto body prof. Bernd van der Meulen velmi trefně nazývá jako 
„ABC“299 potravinového práva.300 Označování potravin a označení, tedy konkrétní způsob provedení 
označování, je určitou informací o potravině. Tyto informace jsou v rámci práva EU nově s účinností 
od 13. 12. 2014 definovány v nařízení EP a Rady 1169/2011/EU jako „informace týkající se potravin 
zpřístupněné konečnému spotřebiteli prostřednictvím etikety, jiného průvodního materiálu nebo 
jinými prostředky, včetně nástrojů moderních technologií nebo slovního sdělení“.301  

I v mezinárodním měřítku zaujímají potraviny jednu z nejdůležitějších rolí zejm. z pohledu 
mezinárodního obchodu. Nutno podotknout, že potravinářský průmysl již dávno nepřesahuje jen 
hranice jednotlivých států, ale jedná se o spolupráci mezi jednotlivými kontinenty. Navíc ve vztahu 
k EU dovoz a vývoz potravin týkající se třetích zemí zastává nezanedbatelnou úlohu302. Z hlediska 
ochrany zdraví spotřebitele a s tím související bezpečností potravin je obzvláště regulace 
potravinového práva na mezinárodní úrovni přinejmenším žádoucí, neboť požadavky ať již na 
kvalitu, bezpečnost či výrobní metody a postupy se mohou u jednotlivých potravin v pojetí různých 
států velmi lišit. Pokud jde o označování potravin, platí zde to samé pravidlo, co tedy může být na 
úrovni jedné národní legislativy považováno za vyhovující, na základě legislativy jiného státu se 
může jevit jako nedostačující. Označování potravin může být dokonce v rámci mezinárodního 
obchodu, potažmo i vnitřního trhu EU, považováno za nežádoucí bariéru na trhu.  

Ostatně každý člověk na světě potřebuje potravu ke svému přežití, určitá úroveň kvality 
potravin je vzhledem k technologickému pokroku a zdravotním požadavkům jedince přinejmenším 
žádoucí. Obecný rámec pro adekvátní výživu jedince zakládá Mezinárodní pakt o hospodářských, 
kulturních a sociálních právech OSN z roku 1966. Článek 11 Paktu říká, že „smluvní strany Paktu, 
uznávají právo každého jednotlivce na přiměřenou životní úroveň pro něj a jeho rodinu, zahrnujíce v 
to dostatečnou výživu, šatstvo, byt, a na neustálé zlepšování životních podmínek“.303  

Pojmem „dostatečná výživa“ se, na základě všeobecného vyjádření Výboru pro 
hospodářská, sociální a kulturní práva304, má na mysli především výživa, která je dostupná v 
množství a kvalitě, jež dostatečně uspokojují výživové potřeby jednotlivců; rovněž se jedná o výživu 
bez nežádoucích látek a výživu přípustnou pro danou kulturu.305 Právě přípustnost výživy pro danou 
kulturu ve vztahu k povaze dostupných potravin a jejich dodávky implikuje právo spotřebitele být 
informován o souvisejících hodnotách. Požadavek na informace o potravinách nelze tedy podcenit 
ani v celosvětovém měřítku.  

Důležitost informací o potravinách rovněž zdůrazňuje Úmluva o právech dítěte z roku 1989, 
přičemž smluvní státy dle čl. 24 písm. e) činí potřebná opatření k „zabezpečení toho, aby všechny 
složky společnosti, zejména rodiče a děti, byly informovány o zdraví a výživě dětí (…)“.306 To se 
v praxi projevuje zejm. označováním nutričních hodnot či dodatečnými informacemi o jednotlivých 
složkách potravin např. alergenech či o nežádoucích účincích aditiv.  

                                                 
298 Evropské hospodářské společenství vzniklo na základě Římských smluv z roku 1958, jedná se o 
předchůdce Evropské unie. Tento název se používal až do uzavření Maastrichtské smlouvy do roku 
1993. 
299 Na tuto zkratku má vliv anglický překlad, který zní: A – authorities, B – business, C – consumer.  
300 MEULEN, B. van der.: The Structure of European Food Law. Laws [online]. 2013, roč. 2, č. 2, s. 
71. [cit. 2014-11-20]. Dostupné z www: http://www.mdpi.com/2075-471X/2/2/69  
301 Čl. 2. odst. 2 písm. a) nařízení EP a Rady 1169/2011/EU 
302 Viz statistika mezinárodního obchodu WTO za rok 2014 [online] [cit. 2015-03-01]. Dostupné 
z WWW: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its2014_e.pdf  
303 Čl. 11 Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966 
304 Výbor vytvořený Ekonomickou a hospodářskou radou při OSN, rovněž se lze setkat se zkratkou 
CESCR.  
305 Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva. Všeobecné vyjádření 12. The right to adequate 
food. UN doc. E/C.12/1999/5,5 May 1999. Ženeva: Ekonomická a sociální rada. 
306 Čl. 24 písm. e) Úmluva o právech dítěte z roku 1989 

https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its2014_e.pdf
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 Hlavními hráči v oblasti mezinárodní regulace potravinového práva jsou OSN (Organizace 
spojených národů) a WTO (Světová obchodní organizace). Tyto organizace se podílí na vývoji 
potravinové legislativy prostřednictvím mezinárodních dohod, standardů, směrnic, postupů či 
doporučení. V rámci OSN se jedná především o dvě specializované organizace – Organizaci pro 
výživu a zemědělství (FAO) a o Komisi Codex Alimentarius (CAC). Jelikož je legislativa EU v oblasti 
potravinového práva velmi rozsáhlá a velmi často zdůrazňuje úlohu mezinárodního prvku při 
příslušné normotvorbě, z hlediska vztahu mezinárodněprávní úpravy je klíčové nařízení EP a Rady 
178/2002/EU. Toto nařízení pro případ existence mezinárodních standardů stanovuje, že by měly 
být brány v potaz jak na úrovni EU, tak i na úrovni členských států. 

 
2      CODEX ALIMENTARIUS 

V roce 1963 založily dvě organizace OSN, konkrétně FAO a WHO (Světová zdravotnická 
organizace), Komisi Codex Alimentarius (CAC), jejímž cílem je podpora v oblasti obchodu 
s potravinami, sjednocení celosvětových standardů za pomoci nezávazných předpisů a na to 
navazující ochrana spotřebitele.307 I průměrný evropský spotřebitel může rozlišovat různou kvalitu či 
požadavky na potraviny napříč členskými státy. Úlohou CAC je stírat tyto rozdíly právě na 
mezinárodní úrovni. Výsledkem činnosti CAC je tzv. Codex Alimenatirus, tedy souhrn veškerých 
předpisů zasahujících do oblasti potravin. V současnosti má CAC 186 členů308; EU přistoupila k 
CAC v roce 2003, standardy CAC byly brány evropskou legislativou či judikaturou v potaz již 
mnohem dříve.309  

Jakými prostředky tedy CAC zasahuje do potravinového práva v celosvětovém měřítku? 
Jedná se o potravinové normy, dále kodexy správné výrobní praxe a další pokyny, které se vztahují 
zejm. k potravinářskému průmyslu. Potravinové normy mohou být buď obecné, typicky se bude 
jednat o normy pro označování složení potravin, či zvláštní, které se budou týkat konkrétního 
označení specifické potraviny. V případě CAC se jedná o tzv. soft law, tedy právně nezávaznou 
úpravu, což osobně považuji za vhodné. Jestliže by dané normy byly právně závazné, mohla by být 
určitým způsobem v oblasti požadavků na potraviny omezena volnost jednotlivých států, což je 
vzhledem ke kulturním rozdílům, zvyklostem, zeměpisné poloze a dalším faktorům nežádoucí stav, 
který by tak ve výsledku byl spíše neefektivní. V tomto směru se prof. Bernd van der Meulen vyjádřil, 
že CAC vytváří tzv. „jazyk potravinového práva“.310 Ačkoli se jedná o soft law, tak po celém světě 
lze sledovat trend, který vede k tzv. „kvazi závaznosti“ standardů CAC, neboť na ně bývá často 
odkazováno v rámci legislativy, judikatury či dokonce i níže uvedené rozhodčí činnosti WTO. K 
názoru o kvazizávaznosti těchto norem se rovněž přikláním. Nicméně si myslím, že by v kolizních 
situacích vždy měl zvítězit „zdravý rozum“. Soft law vytvářené CAC zahrnuje mnoho oblastí. Kromě 
označování potravin jsou CAC upravovány hygienické standardy, požadavky na bezpečnost či 
certifikaci potravin, požadavky na složení či nutriční hodnoty a mnohé další aspekty.311 Činnost CAC 
tak ovlivňuje potravinové právo napříč kontinenty. 

Stejně jako u odlišných organizací se i CAC dělí do výborů, které se specializují na danou 
problematiku. Výbory jsou stěžejní pro právotvornou činnost CAC, avšak jedná se o složitý postup, 
který je rozčleněn do několika fází. Klíčová je komunikace navrhovatele, tedy člena CAC, 
s příslušným výborem, který daný návrh buď schválí, nebo zamítne. V případě, že dotčený výbor 
návrh schválí, nastává procedura revizí, doplňování, seznamování ostatních členů s danou normou 
a následně je vše v rukou CAC, která rozhodne, zda výsledný a revidovaný návrh přijme, či nikoli.312  

 Nesporným důkazem o důležitosti CAC je dopad nejen na legislativu EU, ale rovněž i 
praktický význam pro judikaturu EU. V tomto ohledu se lze setkat i s kritikou CAC, neboť se dá říci, 
že výsledky činnosti CAC jsou legislativou EU velmi často chápány jako „alfa a omega“, od kterých 
se nelze odchýlit. 
  

                                                 
307 SCHOLTEN-VERHEIJEN, I. et al. Roadmap to EU food law, s. 31.  
308 Codex Members and Observers. Codex Alimentarius [online]. © 2015 [cit. 2015-03-01]. 

Dostupné z: http://www.codexalimentarius.org/members-observers/en/ 
309 SCHOLTEN-VERHEIJEN, I. et al., op. cit., s. 39.  
310 Ibid., s. 35.  
311 Ibid.   
312 MEULEN, B. van der a VELDE M. van der. European food law handbook.1st ed., s. 472-473.  
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2.1. Označování potravin a Codex Alimentarius 

Označování potravin je v rámci Codex Alimentarius velmi širokou úpravou. Agendu 
označování potravin CAC vykonává Výbor pro označování potravin se sídlem v Ottawě. Do pravidel 
pro označování potravin zcela logicky zasahují další výbory, jedná se o výbory s určitou 
specializací. Nejčastěji půjde o Výbor pro potravinářská aditiva a Výbor pro výživu a potraviny pro 
zvláštní výživové účely. 

 Prvním krokem, který CAC učinila, bylo zavedení Všeobecného standardu pro označování 
balených potravin z roku 1969, který s vývojem doby prošel značnými změnami.313 Z hlediska 
označování se však nejedná o jedinou všeobecnou normu, je alespoň vhodné zmínit minimální 
strukturu této normy a principy, na kterých označování balených potravin stojí. Jelikož byla 
v předchozí kapitole uvedena zmínka o současné definici informací o potravinách v právu EU, pro 
srovnání je vhodné zařadit i vymezení, které uvádí výše zmíněný standard CAC. Dle této definice 
označování zahrnuje jakékoli psané, tištěné nebo grafické znázornění, které je přítomné na štítku, či 
doprovází potravinu, nebo je vystaveno blízko potraviny, rovněž se jím má na mysli označení, které 
je využito pro propagaci prodeje nebo likvidace.314  

Uvedený standard CAC upravuje princip zákazu nepravdivých, klamavých či zavádějících 
označení či označení, která jsou vzhledem k jejich povaze schopna takovéto znaky vyvolat. 
Balené potraviny nemohou být označeny nebo prezentovány slovy, obrázky či dalšími způsoby, 
které by mohly být přímo či nepřímo zaměnitelné s jiným produktem. Za předpokladu, kdy by dané 
označení toliko vedlo kupujícího, spotřebitele, k tomu, aby se domníval, že daná potravina je jakkoli 
spojena s takovýmto dalším produktem, je rovněž takovéto jednání zakázáno.315 Zde je tedy dopad 
na evropskou legislativu z pohledu ochrany spotřebitele nesporný.  

V rámci CAC se lze setkat s dalšími, zvláštními standardy, které se týkají např. aditiv, 
mléčných výrobků, másla, čokolády, speciálních výživových potřeb či dokonce i úpravy potravin 
způsobem „Halal“. Pro rozsah tohoto příspěvku je nereálné zabývat se detailně každým z výše 
uvedených standardů. Jedná se o širokou škálu požadavků, které se mj. vztahují ke složení, 
způsoby výroby, ale i zacházení s danou potravinou.  

Nicméně jelikož jsou normy CAC velmi často téměř doslovně přejímány legislativou EU, 
v těchto situacích se ESD/SDEU316 od výkladu těchto norem povětšinou překvapivě neodchyluje, 
ačkoli by dle mého názoru mohl. Následující subkapitola je však příkladem toho, že se ESD striktně 
slepě nedržel výkladu dle příslušných standardů CAC. 

  
2.1.1. Označení sýru „Eidam“ 

Aby si čtenář lépe představil vliv CAC na judikaturu EU a zároveň měl představu o tom, co 
vše je možné regulovat, následující subkapitola bude věnována označování sýra „Eidam“. 
Ohniskem sváru byl v této věci dovoz tohoto typu sýru z Německa do Francie, který obsahoval 34,3 
% tuku. Na základě Stresské konvence317 ale francouzská legislativa vyžadovala obsah tuku 
nejméně 40 %.318 Nutno dodat, že v této době ještě zdaleka neexistovala vertikální harmonizovaná 
úprava na úrovni EHS a ani úprava, která by zahrnovala ochranu zeměpisných označení, což je 
ostatně pro oblast sýrů velmi typickým nástrojem ochrany.  

Kvůli složení sýra bylo vedeno trestní řízení proti dovozci, Gérárdovi Deserbais, a to 
z důvodu neoprávněného užití obchodního názvu „Eidam“. Dovozce považoval jednání Francie za 
diskriminační, neboť argumentace na bázi Stresské konvence nemohla dle jeho názoru převažovat 
nad právní úpravou na úrovni společenství. Rovněž argumentoval tím, že spotřebitel byl o daných 

                                                 
313 ALBERT, J. Innovations in food labelling, s. 5.  
314 Codex General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods. Codex Standard 1/1985, 
revidováno v roce 1991 a 2005. [online].[cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 
http://www.codexalimentarius.org/standards/list-standards/en/?no_cache=1   
315 Ibid.   
316 V rámci tohoto příspěvku bude rozlišováno mezi ESD (Evropským soudním dvorem) a SDEU 
(Soudním dvorem Evropské unie) podle období, ke kterému se daná případová studie vztahuje.  
317 Byla uzavřena v roce 1951 a týkala chráněného zeměpisného označení pro sýry, nevýhodou této 
úmluvy je velmi nízký počet smluvních stran, kterými byly: Dánsko, Francie, Itálie, Norsko, 
Nizozemsko, Švédsko a Švýcarsko. 
318 Rozsudek ESD ze dne 22. září 1988 ve věci C-286/86, Ministère public v. Gérard Deserbais 
[1988] ECR 4907 
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vlastnostech řádně informován prostřednictvím obalu potraviny. Jelikož se odvolací soud víceméně 
ztotožňoval s těmito názory, následně byly položeny ESD předběžné otázky, které by dle názoru 
odvolacího soudu byly způsobilé vytvářet opatření s rovnocenným účinkem kvantitativním 
omezením. První otázka se týkala toho, zda obchodní název příslušná francouzská legislativa 
omezuje pouze na národní výrobky, případně na výrobky z jiného státu, za vyloučení výrobků 
z ostatního státu. Druhá otázka zněla, zda lze název zboží podmiňovat na základě pouhého obsahu 
tuku, ačkoli se legálně a tradičně uvádí do oběhu v jednom státě, kde splňuje veškeré požadavky.319  

ESD dovodil, že označení „Eidam“ není označením původu a ani pojmenováním původu, 
neboť se neváže k určité lokalitě, a to ani ve smyslu Stresské konvence, jelikož i zde bylo označení 
uvedeno jako název sýra. Ke Stresské konvenci ESD dodal, že byla vytvořena na základě 
požadavků CAC.320 Přičemž tato pravidla poskytují de facto pouze návod pro vymezení 
charakteristických rysů potravin. Pokud tedy produkt přesně neodpovídá takto stanovené normě, 
neznamená to, že by bylo možné zakázat jeho prodej. Což souvisí s tím, že informace o dané 
potravině byly odpovídajícím způsobem poskytnuty spotřebiteli.321  

 
3.      VŠEOBECNÁ   DOHODA   O   CLECH   A   OBCHODU   A   SVĚTOVÁ   OBCHODNÍ   

     ORGANIZACE 

I z hlediska potravinového práva je jednou z nejdůležitějších dohod Všeobecná dohoda 
o clech a obchodu z roku 1947 (GATT), jedná se o předchůdce WTO. Na rozdíl od WTO se nejedná 
o mezinárodní organizaci, ale o mnohostrannou mezinárodní dohodu týkající se zboží, tzn. i 
obchodu s potravinami, která zavedla rámec pro liberalizaci mezinárodního obchodu spočívající 
zejména v zákazu diskriminačního jednání322 mezi jednotlivými smluvními státy a v nastavení 
pravidel pro řešení vzájemných sporů. V rámci GATT proběhlo několik kol vyjednávání, jejichž 
vyvrcholením je založení WTO v roce 1994 na základě dohody z Marakeše. GATT je však stále 
jedním z pilířů práva WTO. EU, tehdy Evropské společenství323, patří mezi zakládající členy WTO a 
právě z tohoto důvodu by bylo chybou nevěnovat této problematice alespoň část tohoto příspěvku.  

Stejně tak jako se snaží EU odstranit bariéry v rámci vnitřního trhu, snaží se tak činit i WTO 
s tím rozdílem, že tak koná na celosvětové úrovni. WTO má v současnosti 160 členů324. Jednak je 
platformou pro vyjednávání v oblasti mezinárodního obchodu a rovněž reguluje mezinárodní obchod 
pomocí právních aktů. V rámci mezinárodního obchodu zaujímá rovněž WTO dozorovou funkci, 
zejm. co se týče transparentnosti obchodní politiky smluvních států. Nezanedbatelnou úlohu v rámci 
případných sporů pak má speciálně ustanovený Orgán pro řešení sporů WTO, následně Odvolací 
orgán WTO. 

Jestliže je EU jedním ze zakládajících členů WTO a navíc veškeré členské státy jsou rovněž 
smluvními stranami, je pro účely tohoto příspěvku důležité vymezit, v jakém jsou vlastně vztahu akty 
WTO a EU. Jedním ze stěžejních rozsudků ESD, který se touto otázkou zabýval, je rozsudek R. & 
V. Haegeman v. Belgie325, který stanovil, že veškeré vnější smlouvy, které byly přijaty řádným 
způsobem,  jsou „integrální“  součástí  práva EU,  což se vztahuje  i na  GATT. Pokud  jde  o  účinky  

                                                 
319 Rozsudek ESD ze dne 22. září 1988 ve věci C-286/86, op.cit.  
320 V rámci CAC existuje jak společný standard pro sýry, tak i úprava věnovaná jejich jednotlivým 
druhům.  
321 Rozsudek ESD ze dne 22. září 1988 ve věci C-286/86, op.cit. 
322 Pro diskriminační jednání jsou stěžejní dva pojmy: doložka nejvyšších výhod a princip národního 
zacházení. Na základě doložky nejvyšších výhod má každý člen WTO povinnost zacházet s výrobky 
jiného člena, takovým způsobem, který nesmí být méně příznivý, než ten který se poskytuje stejným 
(podobným) výrobkům z ostatních států. Podle principu národního zacházení nemůže být odlišně 
zacházeno s produkty jiného člena než s domácími produkty.    
323 Evropské společenství (ES) vzniklo na základě Maastrichtské smlouvy z roku 1992. Tento název 
se používal až do účinnosti Lisabonské smlouvy, tedy do roku 2009. 
324 Understanding WTO: The Organisation - Members and Observers. World Trade Organization 
[online]. © 2015 [cit. 2015-03-01]. Dostupné z: 
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 
325 Rozsudek ESD ze dne 30. dubna 1974 ve věci C-181/73, R. & V. Haegeman v. Belgie [1974] 
ECR I-449 
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těchto smluv ve vztahu ke komunitárnímu právu, zda se tedy jedná o účinek přímý326, ESD/SDEU 
zaujímá spíše negativní postoj. Přímý účinek tak dohodě GATT nepřiznává327, ačkoli lze v judikatuře 
nalézt i určité specifické výjimky.328 

Z hlediska potravinového práva je důležitý článek XX písm. d) GATT, který se týká 
všeobecných výjimek z GATT. Toto ustanovení dává ve sféře ochrany života nebo zdraví lidí, zvířat 
nebo rostlin smluvním státům možnost provádět v těchto oblastech nutná opatření. Tato opatření 
nesmí být prostředkem libovolné nebo neospravedlnitelné diskriminace mezi státy se srovnatelnými 
podmínkami, rovněž se nesmí jednat o zastřené omezení mezinárodního obchodu.  

Vztah principu nediskriminace a označování potravin se v praxi projevuje tak, že standardy 
pro označování, které se týkají zboží z ciziny, se rovněž aplikují na národní produkty. Navíc pokud 
se rozhodne smluvní strana uvalit požadavky na dovoz z jedné země, bude muset ten samý 
požadavek aplikovat i na produkty z jiných zemí. Právě z těchto důvodů musí být označení dané 
potraviny jasné a dostatečně určují tak, aby nevznikaly pochybnosti diskriminačním jednáním. 
Rozhodujícím prvkem v případném sporu bude rovněž i podobnost produktu. Kritéria pro podobnost 
produktu byly stanoveny Odvolacím orgánem WTO ve sporu mezi EU a Kanadou, který se týkal 
dovozu azbestu a výrobků z něj329. Mezi tato kritéria patří: 

- konečný účel330 produktu na daném trhu;  

- z hlediska uspokojení konkrétní nabídky a poptávky se posuzují rovněž vkus a 
zvyky spotřebitele a míra, v jaké spotřebitel vnímá a zachází s produkty;  

- fyzické vlastnosti produktu, jeho podstata a kvalita; 

- sazební zařazení daného produktu.331 
K označení, tedy konkrétnímu způsobu provedení označování potraviny, přistupují navíc 

k požadavkům podobnosti produktů další faktory, zpracovatelské a výrobní metody (ZaVM)332. Tyto 
metody se dělí na dvě skupiny. Existují ZaVM, které ovlivňují charakteristiku produktu. V praxi 
se jedná o organické potraviny vypěstované na základě zásad ekologického zemědělství, či o 
geneticky modifikované (GMO) potraviny. Spotřebitel pak tuto charakteristickou vlastnost výrobku 
může rozeznat zejm. díky označení dané potraviny. Druhou skupinou jsou ZaVM, které nezasahují 
do charakteristiky produktu. Jedná se o označení, která souvisí s určitou sociální či etickou 
problematikou333. Typicky se jedná o označení „Fair Trade“, které zaručuje, že výrobek byl vyroben 
za spravedlivých pracovních podmínek. Zde se tedy jedná o dobrovolná označení vznikající 
na soukromoprávní bázi. Jejich regulace z hlediska práva WTO je i v odborných kruzích velmi 
ožehavým tématem. Mezi odborníky totiž nepanuje shoda, zda v případě, že by takovéto označení 
tvořilo bariéru obchodu, mají smluvní státy nést případnou odpovědnost či nikoli.334  

                                                 
326 Přímý účinek se váže k rozsahu, ve kterém se mohou dovolávat soukromé osoby právních aktů 
EU a ve kterém musí být právo EU přímo aplikováno vnitrostátními orgány. Pokud jde o právo EU je 
vyvozován z judikatury, konkrétně z rozsudku ESD ze dne 5. února 1963 ve věci 26/62, 
NV. Algemene Transporten Expeditie Onderneming vanGend en Loos v. Nederlandse Administratie 
der Belastingen [1963] ECR 1. Ve vztahu k mezinárodnímu právu resp. vnějším smlouvám a aktům 
EU se rovněž aplikují zásady stanovené tímto rozsudkem.  
327 Klíčovým rozsudkem činnosti ESD v oblasti práva WTO, je rozsudek ESD ze dne 12. prosince 
1972 ve věci C 21-24/72 International Fruit Company v. Produktschap voor Groenten en Fruit [1972] 
ECR 1226. ESD zde přímý účinek vyloučil, neboť GATT přímo nezakládá právo jednotlivce 
dovolávat se jejích ustanovení před soudem, z těchto důvodů není možné dovolávat se neplatnosti 
aktů sekundárního práva EHS.   
328 HERBOCZKOVÁ, J.: GATT/WTO a judikatura Evropského soudního dvora. Právní rozhledy. 
2008, č. 5, s. 172. 
329 WT/DS135/AB/R European Communities — Measures Affecting Asbestos and Asbestos-
Containing Products, report of the Appellate body of 12 March 2001 
330 Tento účel se bude posuzovat z hlediska toho, zda srovnatelné produkty mají stejný či podobný 
konečný účel.  
331 ALBERT, J. op.cit., s. 31  
332 V odborné zahraniční literatuře bývají tyto metody označovány pod zkratkou PPMs.  
333 ALBERT, J. op.cit., s. 39 
334 MEULEN, B. van der. Private food law: governing food chains through contract law, self-
regulation, private standards, audits and certification schemes, s. 175-176. 
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Pro označování potravin v právu WTO jsou důležité tři mnohostranné mezinárodní dohody 
WTO: Dohoda o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatřeních, Dohoda o technických 
barierách obchodu a Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. Tyto 
mnohostranné mezinárodní úmluvy jsou ve vztahu ke GATT úmluvami speciálními.  

Z pohledu podnikatelského sektoru v EU by mohla vzniknout otázka náhrady nemajetkové 
újmy způsobené opatřením zavedeným EU, což ostatně oblast označování potravin může 
naplňovat. Pokud by tedy bylo toto opatření v rozporu s danou mezinárodní smlouvou, existuje 
právo žádat náhradu nemajetkové újmy po smluvní straně, která daný předpis vydala? 
SDEU judikoval, že nikoli. Nicméně možnost bránit se soudní cestou je zakotvena přímo 
v primárním právu konkrétně v čl. 268 Smlouvy o fungování Evropské unie.335  

 
3.1. Dohoda o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatřeních 

Hlavním cílem této dohody je zabránění vzniku potencionálních překážek či omezení 
obchodu v oblasti národních (v případě EU nadnárodních) opatření týkajících se ochrany zdraví či 
života člověka, zvířat a rostlin. Zatímco se sanitární opatření vztahují k člověku či zvířatům, 
fytosanitární opatření se budou aplikovat na rostliny. Ve sféře potravinového práva jsou podstatné 
situace, kdy se bude dané opatření posuzovat z hlediska bezpečnosti dané potraviny pro člověka, 
resp. její zdravotní nezávadnosti.  

Sanitární a fytosanitární opatření se aplikují v případech, kdy je cílem zabránění nebo 
omezení ostatních škod na území státu, které vyplývají z výskytu, usazení či rozšíření škůdců, také 
se použijí v oblasti ochrany zdraví nebo života zvířat nebo rostlin na území státu: 
- před ohroženími, která vznikají z výskytu, usazení nebo rozšíření škůdců, nemocí, organismů, 

jež přenášejí nemoci, rovněž se jedná o výskyt organismů, které nemoci způsobují; 
- před ohroženími, která vyplývají z přísad, kontaminantů, toxinů nebo organismů, jež způsobují 

nemoci v potravinách, nápojích nebo krmivech; 
- před ohroženími, která vyplývají z nemocí přenášených zvířaty, rostlinami nebo výrobky z nich, 

nebo, která vznikají z výskytu, usazení nebo rozšíření škůdců. 
Smluvní strany mohou přijmout takováto opatření, pokud jsou podložena vědeckými 

zásadami a v případech, kdy je jejich přijetí nutné pro ochranu života či zdraví člověka, zvířat nebo 
rostlin. Takto přijatá opatření se musí uplatňovat v nezbytném rozsahu a nesmí být udržována bez 
jakéhokoli vědeckého důkazu.336 Použití opatření, které by nesplňovalo tyto požadavky, by v praxi 
mohlo např. zakládat porušení principu národního zacházení. 

Pokud neexistují dostatečné vědecké podklady, mohou smluvní strany přijmout sanitární či 
fytosanitární opatření prozatímně. Tato opatření se musí následně v přiměřené lhůtě přezkoumat.337 

 
3.1.1. Označování potravin a SPS 

Ve vztahu k označování potravin hrají sanitární a fytosanitární opatření nezanedbatelnou 
úlohu, neboť právě normotvorba týkající se označování může za splnění určitých podmínek spadat 
pod úpravu SPS.338 Označování musí vyhovovat těmto požadavkům:  
- musí se vázat přímo ke zdravotní nezávadnosti potraviny; 
- s ohledem na ochranu zdraví či života člověka musí být nutné;  
- aby mohlo být určité označení použito, musí pro to existovat důvod, který je vědecky 

podložený.  
Ostatně vědecký základ je stěžejním měřítkem pro rozlišení toho, zda se jedná o sanitární 

opatření či nikoli. Z hlediska práva EU je zajímavé, že splnění těchto náležitostí bylo určující pro 
spor, který se týkal dovozu hovězího masa do ES. Jádrem celého problému byly odlišné požadavky 
na obsah hormonů v hovězím mase. ES požadovalo značně nižší obsah hormonů než ten, který byl 
běžným standardem v USA, z tohoto důvodu se USA cítily být diskriminovány. Argumentace ES pro 

                                                 
335 ERRICO, J.: The WTO in the EU: Unwinding the Knot. Cornell International Law Journal. [online]. 
2011, roč. 44, č. 1, s. 181. [cit. 2015-02-15]  
336 COSTATO, L., ALBISINNI, F. European food law. s. 60.  
337 Čl. 5 odst. 7 Dohody o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření z roku 1994  
338 Dle přílohy “A“ Definice [1] odst. 1 Dohody o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření 
sanitární a fytosanitární opatření – „zahrnují všechny zákony, vyhlášky, nařízení, všechny předpisy 
a příslušná řízení (…) předpisy o obalech a značení, jež jsou v přímém vztahu k nezávadnosti 
potravin.“.  
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zavedení tohoto opatření spočívala zejm. v ochraně zdraví obyvatel, což splňuje podmínku pro 
aplikaci SPS. Nicméně, na základě vědeckých podkladů bylo stanoveno, že se nejedná o míru 
hormonů, která by jakkoli zdraví škodila, a proto musela být daná opatření zrušena.339  

Pokud jde o harmonizaci na mezinárodní úrovni, její nezanedbatelnou součástí jsou rovněž 
mezinárodní standardy, směrnice a doporučení tří mezinárodních organizací340; Bernd van der 
Meulen je výstižně nazývá „tři sestry“341. Jedná se o CAC, Mezinárodní úřad epizootický342 a 
Sekretariát Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin. Z hlediska potravin je však nejdůležitější CAC.  

Na jaké druhy označení se tedy SPS vztahuje? Ve smyslu výše uvedených možností, kdy je 
možné využít sanitární či fytosanitární opatření, jsou ve vztahu k potravinám stěžejní informace 
týkající se jejich přísad, kontaminantů, toxinů nebo organismů. Z ustanovení SPS vyplývá, že na 
základě aktů CAC do této kategorie mj. spadají i hygienické předpisy. V praxi se bude jednat o 
varovné informace vztahující se ke zdraví, informace o alergenech, o datu trvanlivosti a manipulaci 
či skladování potravin.343  

Pro posouzení, zda se jedná o opatření dle SPS, je nutné si uvědomit, že požadavek 
bezpečnosti potravin nelze zaměňovat s požadavkem na vyváženou stravu či na složení potraviny. 
V těchto případech by se použila úprava Dohody o technických překážkách obchodu (TBT). 
Doposud nebyl žádný spor, který by se přímo zabýval pouze označováním potravin ve smyslu SPS. 
Avšak s narůstající konzumací GMO potravin a novými technologiemi344 je možné do budoucna 
očekávat, že se takovýto problém vyskytne. 

  
3.2. Dohoda o technických překážkách obchodu 

Dohoda o technických překážkách obchodu (TBT) tvoří základní pilíř pro potraviny z hlediska 
technických předpisů a norem, přičemž pod obě dvě tyto kategorie logicky spadá i označování 
potravin. TBT v oblasti technické regulace zahrnuje veškeré výrobky, včetně průmyslových a 
zemědělských výrobků. V porovnání s SPS tak TBT upravuje mnohem širší oblast. Cílem této 
dohody je zamezení překážek mezinárodního obchodu v oblasti technických pravidel. TBT 
se na rozdíl od SPS aplikuje jak na případy, kdy se jedná o bezpečnost potravin, tak i na 
problematiku jejich kvality. Jestliže by potenciální překážka splňovala kritéria SPS, tak se aplikace 
TBT vyloučí345. Na rozdíl od SPS, TBT nevyžaduje pro regulaci vědecky podložené důkazy. Což 
může činit problém z hlediska GMO potravin, kde ohledně jejich nezávadnosti existuje mnoho 
rozporných názorů.  

Technickým předpisem se rozumí závazný dokument, který např. souvisí s charakteristikou 
výrobků, výrobními postupy či metodami, terminologií, symboly, předpisy o balení, značení a 
označování. Normou se pak rozumí dokument, který je schválený uznaným orgánem, jehož 
dodržování není závazné. Kromě závaznosti se cíle předmětu technických předpisů a norem však 
neliší. Pokud jde o normy, nezáleží, zda jsou vytvořeny orgánem veřejné moci či soukromoprávním 
subjektem, což je z hlediska označování potravin klíčovým ustanovením. Jak technické normy, tak i 
předpisy jsou významné nejen z hlediska vnitřního trhu EU, ale i z hlediska mezinárodního obchodu. 
346 

TBT víceméně stojí na stejných zásadách jako SPS. V souvislosti s harmonizací na 
mezinárodněprávní úrovni blíže nespecifikuje, které standardy jsou pro TBT závazné. Orgán pro 
řešení sporů WTO však rozhodl, že z hlediska technické regulace jsou závazné standardy CAC. 
V kontextu dalších mezinárodních standardů rozhodovací praxe WTO zavedla další pravidla, např. 
aby byl daný technický předpis či norma dle TBT relevantní, nemusí podléhat žádnému schválení 
společenství na mezinárodní úrovni, přičemž relevance se odvíjí od účelu příslušné technické 
regulace. Smluvní strany by rovněž měly dodržovat princip rovnocennosti, což znamená, že pokud 

                                                 
339 WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R European Communities — Measures Concerning Meat and 
Meat Products (Hormones), report of the Apellate Body of 16 January 1999   
340 Čl. 3 odst. 4 Dohody o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření z roku 1994.  
341 MEULEN, B. van der a VELDE M. van der. European food law handbook.1st ed., op.cit., s. 471.  
342 Úřad se zaměřuje na problematiku infekčních nemocí zvířat.    
343 ALBERT, J.,op.cit., s. 25  
344 Aktuální je např. problematika nanopotravin či klonovaných potravin. 
345 Čl. 1 odst. 5 Dohody o technických překážkách obchodu z roku 1994 
346 Příloha I „Pojmy a jejich definice pro účely této dohody“ body č. 1-2, Dohoda o technických 
překážkách obchodu z roku 1994   
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dojde ke kolizi technických předpisů či norem, musí se přihlížet i k tomu, zda daná technická 
regulace splňuje stejný cíl. Pokud je tento cíl naplněn, musí být takovéto předpisy či normy 
respektovány.347  

Dalším významným pojmem, který je spjat s potravinovým právem, je tzv. posuzování shody. 
Tento pojem je důležitý nejen z mezinárodního hlediska; zasahuje totiž jak do práva EU, tak i do 
národní legislativy. Zjednodušeně řečeno, jedná se o proces, jehož cílem je, aby se vlastnosti 
daného výrobku shodly s odpovídající technickou regulací. Do hodnotícího procesu se může zapojit 
jak stát, tak i soukromoprávní subjekty. Nemělo by ale zbytečně docházet k nadměrnému 
zatěžování podnikatelského sektoru. Pro posuzování shody je rovněž důležitý princip vzájemného 
uznávání, který mohou aplikovat jak stát, popř. EU jako nadnárodní organizace, či soukromoprávní 
subjekty.348 

  
3.2.1. Označování potravin a TBT 

Ačkoli by se na první pohled mohlo zdát, že z hlediska označování potravin budou pro 
spotřebitele důležitější technické předpisy, které jsou právně závazné, úlohu technických norem 
nelze z hlediska označování zanedbávat. Pokud výrobce splní určitou normu, má možnost s tím 
seznámit spotřebitele prostřednictvím vhodného označení. Splnění těchto norem bývá uváděno na 
obalu výrobků, v návodech, někdy s nimi souvisí i specifická označení, jako je třeba označení 
bezlepkové potraviny.  

Pokud je určitá technická norma splněna, získá výrobce osvědčení v podobě certifikátu349. 
V rámci vnitřního trhu EU se lze setkat s povinnou certifikací u potravin živočišného původu a 
následným povinným označením potravin, které potvrzuje splnění daných požadavků. Splnění 
těchto norem spotřebitel rozezná pod označením „ISO“350, „ČSN“351 či „EN“352 a uvedením 
příslušného čísla dané normy. Ačkoli se tyto normy vztahují často k samotné zdravotní nezávadnosti 
potravin, je stále otázkou, zda případnou kolizi posuzovat dle SPS či TBT.   

Ve vztahu k právu EU je velmi zajímavé nařízení Rady 3286/94/ES, na základě kterého 
mohou zástupci podnikatelského sektoru, jejich asociace a členské státy EU vznést stížnost spolu 
s Komisí proti barierám, které jsou přijaty či udržovány třetími zeměmi; musí však unést důkazní 
břemeno – musí prokázat existenci takového opatření, které je proti závazkům vyplývajícím 
z mezinárodního práva a které má nežádoucí dopady. Takováto stížnost rovněž musí mít význam 
pro zájmy EU. Předposlední fází je vyhodnocení Komise, zda je takováto bariera oprávněná či 
nikoli. Pokud Komise shledá, že došlo ke vzniku bariery, může se bránit buď vyjednáváním, tedy 
diplomatičtější cestou, či přímo prostřednictvím alternativního řešení sporů. 

Pro lepší představu o tom, co vše může vlastně tvořit technickou překážku, jsou následující 
dvě subkapitoly věnovány sporům při WTO, které se týkaly právě sporné legislativy EU. 

  
3.2.1.1. případ „Hřebenatky“ 

Jedním ze zajímavých případů, který se v rámci rozhodovací činnosti WTO odehrál, je 
problém označování tzv. mušlí Sv. Jakuba. Stranami sporu byla Kanada, Chile, Peru, protistranou 
pak EU. Francie nařídila oficiální názvy a obchodní názvy pro hřebenatky353. Pro některé druhy 
hřebenatek dovážené z Kanady, Chile či Peru to pak znamenalo, že jejich dovoz sice nebyl 

                                                 
347 ALBERT, J., op. cit., s. 32-33.  
348 Ibid.  
349 Certifikaci je nutné odlišovat od pojmu normalizace. Zatímco cílem normalizace je vypracování 
příslušných technických norem, certifikace výrobku je procesem, který hodnotí shodu výrobku 
s příslušnými technickými normami. V případě, že daný výrobek splňuje dané požadavky, obdrží 
jeho výrobce certifikát.  
350 Označení pro mezinárodní normy vydanými Mezinárodní organizací pro normalizaci.  
351 Označení pro normy vydanými Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví. 
352 Jedná se o normu EU, kterou v současnosti mohou vydat tři organizace – Evropský výbor pro 
normalizaci, Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice, Evropský ústav pro telekomunikační 
normy.   
353 Hřebenatky jsou druhem mušlí, v originálním francouzském znění se nazývají “Coquille Saint-
Jacques”. 
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zakázán, ale toto zboží se muselo prodávat pod jiným názvem, než mušle Sv. Jakuba, 
což automaticky vedlo k poklesu jeho prodeje.354 

Výše uvedené státy toto jednání považovaly za překážku v obchodu, a to ve smyslu TBT i 
GATT. Jelikož se sice jednalo čistě o francouzskou právní úpravu, celý spor se vedl proti ES, neboť 
to reprezentovalo členské státy při jednání v rámci WTO. Tento spor se vyřešil smírnou cestou, 
přestože již byl ustanoven Orgán pro rozhodování sporů WTO. Tento případ vystihuje jednak výše 
uvedené vztahy mezi členskými státy a EU a jejich poměr k WTO, jednak různorodou typologii 
technických překážek. 

  
3.2.1.2. případ „Sardinky“ 

Další zajímavá kauza, která v rámci Orgánu pro řešení sporů při WTO proběhla, se týkala 
dovozu konzervovaných sardinek do EHS, zde zastalo pozici stěžovatele Peru. Jádrem celého 
problému bylo nařízení Rady 2136/89/EHS, které stanovovalo normy pro konzervované sardinky. 
Dle tohoto nařízení mohly být pod označením „konzervované sardinky“ prodávány pouze sardinky 
připravené z druhu Sardina pilchardus Walbaum. Jelikož dovážené sardinky z Peru byly jiného 
druhu, Peru je dováželo do EHS/ES, pod označením „Pacifické sardinky“; v roce 1999 však Komise 
s tímto názvem produktu nesouhlasila, neboť by samotná část názvu „sardinky“ mohla být pro 
spotřebitele zavádějící. Peru se pokoušelo s Komisí nejdříve vyjednávat, bohužel bezvýsledně. 
Jako třetí strany se navíc do sporu zapojily i Kanada, Chile, Bolívie, Ekvádor, Venezuela a USA. 355 

Argumentace Peru spočívala mj. i v tom, že přídomek „Pacifické“ je dostatečně určující pro 
to, aby spotřebitel věděl, že daná potravina nepochází z ES. Rovněž i směrnice CAC nevylučuje 
užití názvu „sardinky“, ale z kompletního názvu musí být navíc jasný geografický původ. Jednání ES 
bylo shledáno v rozporu s TBT, jelikož výše uvedené nařízení splňovalo požadavky technického 
předpisu356. Svým jednáním tak Komise založila překážku v obchodu. V reakci na rozhodnutí 
Orgánu pro rozhodování sporů WTO, se ES odvolalo k Odvolacímu orgánu WTO. Zásadní bod, tedy 
to, že dané nařízení tvoří technickou barieru na trhu, byl potvrzen.357  

Peru sice nemůže na trh uvést sardinky s názvem „Pacifické sardinky“ či „Peruánské 
sardinky“, nicméně díky výše uvedeným rozhodnutím se mohou na trh v rámci EU uvádět výrobky 
označené obchodním názvem „Sardinky“ spolu s vědeckým názvem druhu a oblastí, kde byl druh 
uloven. V konečném důsledku typ výrobku nebude označen jako „konzervované sardinky“, ale 
„konzervovaný výrobek typu sardinek".358  

Informace „typ výrobku“ je podle mne z pohledu spotřebitele nadbytečná. Jsem toho názoru, 
že průměrný spotřebitel nerozlišuje mezi informací „konzervovaný výrobek typu sardinek“ a 
„konzervované sardinky“. Opatření Komise v tomto směru působí spíše absurdním dojmem, 
neboť spotřebitel především vnímá obchodní název „Sardinky“, pokud by vyhledával určitý typ 
sardinek, může si jej ověřit podle vědeckého názvu druhu či podle oblasti výlovu. 

  
3.3. Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví 

Zatímco se předchozí dvě dohody zaměřovaly výhradně na problematiku zboží, jak již 
z názvu vyplývá, v této podkapitole stručně nastíním některé aspekty z oblasti duševního vlastnictví. 
TRIPS upravuje širokou škálu institutů od autorského práva, patentů, průmyslových vzorů, 
ochranných známek či obchodního tajemství. Pro označování potravin jsou podstatná ustanovení 
dohody TRIPS o ochraně zeměpisných označení a částečně i ustanovení o ochranných známkách, 
kterým díky omezenému rozsahu příspěvku nebude věnována pozornost. Nicméně TRIPS není 
zdaleka jedinou mezinárodní úmluvou, která se touto problematikou zabývá.359 

                                                 
354 WT/DS12/R, WT/DS14/R European Communities - Trade Description of Scallops, report of the 
Panel on 5 August 1996 
355 WT/DS231/AB/R European Communities — Trade Description of Sardines, report of the 
Appellate body on 26 September 2002 
356 V tomto nařízení jsou stanoveny postupy pro jednotlivé druhy úpravy sardinek, viz čl. 4 
konsolidovaného znění nařízení Rady 2136/89/EHS. 
357 WT/DS231/AB/R European Communities — Trade Description of Sardines, op.cit.  
358 Viz čl. 1 odst. 1-2 konsolidovaného znění nařízení Rady 2136/89/EHS 
359 Touto problematikou se např. zabývá Madridská dohoda o potlačování falešných nebo 
klamavých údajů o původu zboží z roku 1891 či Lisabonská dohoda na ochranu označení 

původu a o jejich mezinárodním zápisu z roku 1958. 
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Cílem TRIPS je ochrana a dodržování práv k duševnímu vlastnictví, které se týkají podpory 
inovací, převodu či rozšiřování technologie a vzájemných výhod výrobců a uživatelů technických 
znalostí. Tato ochrana by měla přispívat k sociálnímu a ekonomickému blahobytu a k rovnováze 
povinností. Stejně jako v předchozích úmluvách i TRIPS je založena na zásadách národního 
zacházení či doložce nejvyšších výhod.360  

TRIPS rovněž stanovuje, že smluvní strany mohou „při přípravě nebo změnách národních 
právních předpisů přijímat opatření nezbytná k ochraně veřejného zdraví a výživy a podporovat 
veřejný zájem v oblastech životního významu svého sociálně ekonomického a technického vývoje“. 
Tato opatření se však musí pohybovat v souladu s ustanoveními TRIPS. Přiměřená opatření mohou 
být rovněž použita, pokud jsou nezbytná k zamezení zneužití práv či k praktikám, které mají 
negativní vliv na mezinárodní převod technologie či nějakým způsobem omezují mezinárodní 
obchod.361 Ve vztahu k národnímu právu a právu EU, mohou smluvní strany TRIPS používat širší 
ochranu, než kterou TRIPS vyžaduje. Dělení na národní a evropské právo zdůrazňuji proto, že 
TRIPS je smíšenou smlouvou, kde vykonává pravomoc jak EU, tak i členské státy.362 Rovněž se 
napříč kontinenty lze setkat s různou úpravou. 

  
3.3.1. Zeměpisná označení 

Určité výrobky, nejčastěji zemědělské, se vyznačují specifickými vlastnosti, které se váží 
k jejich zeměpisnému původu. Právě z tohoto důvodu mohou takovéto produkty používat speciální 
zeměpisné označení, které má de facto podobnou funkci jako ochranné známky. 
V rámci mezinárodního obchodu hraje úprava zeměpisných označení důležitou úlohu. Jejich účelem 
je informovat spotřebitele o jedinečnosti produktu ve vazbě na geografickou lokalitu, a tak zároveň 
chránit i dotčené výrobce. Z hlediska podnikatelského sektoru je důležité, že jedno zeměpisné 
označení může být, stejně jako ochranné známky, použito pro vícero produktů, a to za předpokladu 
splnění určitých podmínek. 

Dle TRIPS jsou zeměpisná označení ta označení, která charakterizují zboží jako výrobek 
pocházející z území smluvní strany, oblasti nebo místa tohoto území a jehož jakost, pověst nebo 
jiné charakteristické znaky lze připsat jeho zeměpisnému původu.363 Samotná informace, že se 
jedná o zboží z určité oblasti, tedy nestačí pro to, aby bylo možno využít ochrany prostřednictvím 
zeměpisných označení.  

Zeměpisná označení se dělí na zeměpisná označení přímá a nepřímá. Přímým zeměpisným 
označením je např. sýr Roquefort, jehož název přesně odkazuje na lokalitu, ve které se vyrábí. 
Oproti tomu nepřímá zeměpisná označení jsou názvy nezeměpisného původu nebo symboly, které 
určitým způsobem napovídají o zeměpisném původu. Jedná se např. o Mozartovy koule, které 
si spotřebitel asociuje s Rakouskem. 364 

Pokud jde o ochranu zeměpisných označení, v prvé řadě musí smluvní strany zajistit 
ochranu před nekalosoutěžním jednáním. TRIPS zakotvuje rovněž povinnost ochrany před 
užíváním jakýchkoli způsobů označení či prezentace zboží, které uvádí nebo naznačuje, že by dané 
zboží bylo původem z jiné zeměpisné oblasti, než je jeho skutečné místo původu. Přičemž co se 
zeměpisného původu zboží týče, zde je předpokladem, že by povaha sporného označení uváděla 
veřejnost v omyl.  

V EU může být zeměpisné označení chráněno dvěma způsoby: chráněným označením 
původu a chráněným zeměpisným označením365. Oba dva ochranné instrumenty spadají pod výše 
uvedenou definici TRIPS. Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma nástroji ochrany, tedy označením 
původu a zeměpisným označením původu, je vazba vlastností a kvality na zeměpisné prostředí. U 
zeměpisného označení totiž postačuje pouhá možnost přičtení těchto vlastností k danému místu. 
Silná ochrana trhu EU a s tím související přísné předpisy bývají trnem v oku mnoha třetím zemím, 
se kterými EU obchoduje, na což bude poukázáno v následující případové studii. 

 

                                                 
360 MEULEN, B. van der. European food law handbook.2nd ed., s. 542. 
361 Čl. 8 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví z roku 1994  
362 Blíže k TRIPS a vztahu k právu EU viz Herboczková. J. , op. cit., s. 172. 
363 Čl. 22 odst. 1 Dohody o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví z roku 1994 
364 ECHOLS, M. A. Geographical indications for food products: international legal and regulatory 
perspectives, s 61.  
365 Současná úprava je obsažena v nařízení EP a Rady 1151/2012/EU.  
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3.3.1.1. Případ „zeměpisná označení“ 

I zeměpisná označení byla předmětem řízení před Orgánem pro rozhodování sporů WTO. 
Původní nařízení ES366, které tuto problematiku řešilo, bylo z pohledu třetích států velmi diskutabilní. 
V roce 1999 požádaly USA ES o konzultace z důvodu nedostatečné ochrany zeměpisných 
označení a ochranných známek registrovaných v USA. Následně do celé problematiky byla 
zahrnuta i Austrálie. 367 

Z pohledu USA tehdejší legislativa ES poskytovala vlastním výrobcům větší ochranu než 
výrobcům z USA; např. pro ES bylo velmi problematické uznat označení „brambory z Idaho“. To 
mělo za výsledek porušení jednoho ze základních principů, principů národního zacházení, stejně tak 
i s tím porušení souvisejících ustanovení TRIPS. Rovněž se v rámci celého případu řešila i otázka 
kolize ochranné známky a zeměpisného označení dle TRIPS, neboť v USA je úprava zeměpisných 
označení prováděna právě prostřednictvím speciálních ochranných známek. Díky oboustranné 
dohodě mezi USA a ES se spor nevztahoval na vína. Ačkoli mezi oběma účastníky proběhla určitá 
vyjednávání. Celý spor nakonec skončil u Orgánu pro rozhodování sporů WTO. 

Argumentace ES, která neobstála, spočívala mj. v tom, že ES nemůže poskytnout stejnou 
ochranu tomu, kdo nemá srovnatelnou ochranu s požadavky evropské legislativy. V roce 2005, tedy 
po dvou letech od zahájení řízení, Orgán pro řešení sporů WTO uznal inkompatibilitu předpisů ES 
s právem WTO. ES tak muselo příslušnou legislativu změnit do dnešní podoby. Diskriminace 
ze strany ES byla uznána, bylo rovněž konstatováno porušení principu národního zacházení.368 

Celá kauza je zajímavá i pro Českou republiku, neboť se problém týkal i práv k použití 
označení „Bud“ a „Budweiser“, jelikož po pádu socialistického režimu označení "Budĕjovické pivo", 
"Českobudĕjovické pivo" a "Budĕjovický mĕšťanský var" požívala v několika zemích ochranu jako 
zeměpisná označení. Při vstupu České republiky do ES byla tato tři označení ES automaticky 
převzata. Z důvodu členství České republiky v ES, tak ES ve sporu hájilo i zájmy České republiky. 
Panel WTO v tomto směru rozhodl rovněž i tak, že by se zeměpisné označení, pokud je použito, 
mělo vztahovat na tu jazykovou verzi, ve které je zaregistrováno, tudíž vyloučilo překlad tohoto 
označení369. Ostatně samotné označení „Budweiser“ je předmětem mnoha sporů po celém světě. 

 
 

4.      ZÁVĚR 

Vliv mezinárodního práva na evropskou legislativu a judikaturu v oblasti označování potravin 
rozhodně nelze podceňovat. Zpracování tohoto tématu by mělo být důkazem toho, že v mnohých 
ohledech právní předpisy EU nevznikají na bázi libovůle EU, ale stojí na určitých základech 
položených mezinárodním právem, ať už v rovině závazných dohod či soft law. Alespoň „v kostce“, 
byť spíše na teoretické úrovni, je zde shrnuta základní problematika a relevantní případové studie, 
které se problému označování potravin týkají. Byla zdůrazněna činnost Komise Codex Alimentarius, 
jejíž vliv je, jak na poli harmonizace práva EU, tak i na půdě WTO, nesporný. Stejně tak nelze ve 
vztahu k označování potravin podceňovat ani význam souvisejících dohod WTO, o čemž 
přesvědčily mj. uvedené případové studie.  

V současnosti EU a USA čelí nové výzvě v podobě uzavření tzv. Transatlantického 
obchodního a investičního partnerství, které by mělo být největší zónou volného obchodu na světě. 
V tomto dialogu patří regulace obou dvou právních systémů k velmi ožehavým tématům, oblast 
potravinového práva nevyjímaje. Kromě odlišných požadavků na bezpečnost potravin, patří i 
označování potravin k instrumentům, které nejsou totožné; např. EU vyžaduje povinné označování 
GMO potravin, zatímco v USA se tak v komplexní rovině doposud neděje. Rozkoly nastávají i 
v oblasti zeměpisných označení a jejich rozdílných úprav, což potvrzuje i výše uvedená případová 
studie. Již teď je jasné, že v rámci vyjednávání je odkazováno na mezinárodněprávní rovinu celé 
věci, která jako taková může být vodítkem při případné regulaci rozdílných otázek. Tento příspěvek 

                                                 
366 Nařízení Rady 2081/92/EHS o ochraně zeměpisných označení a označení původu 
zemědělských produktů a potravin 
367 WT/DS174/R, WT/DS290/R European Communities — Protection of Trademarks and 
Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, report of the Panel on 15 March 
2005  
368 Ibid. 
369 Bod VII.11 WT/DS174/R European Communities — Protection of Trademarks and Geographical 
Indications for Agricultural Products and Foodstuffs, report of the Panel on 15 March 2005 
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se tak ve světle současného dění v EU může jevit mj. i jako užitečný stručný úvod do problematiky 
označování potravin ve vztahu ke třetím státům, zejm. z pohledu práva mezinárodního obchodu.     
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Abstract: This work goal is present basis of the implementation European law and describe it from 

a theoretical and practical point of view. And try to determine its fundamental weaknesses, find their 
causes, also try to suggest how to deal with them.  

It will briefly discussed about the nature of European law and then it will be followed 
by chapters about the implementation of EU law, especially about his term, principle 
of implementation, procedure in the Czech republic. Main part was focused on problems 
of the implementation, such as language, terminological and personal. 

The European union doesn´t command for the states any universal procedures 
for the implementation. Method of performance leaves entirely in the hands of states, the state only 
has an obligation to implement a method that selects to achieve the goal is strictly in the state 
kompetence.  
Conclusion is that the implemetation is difficult process, which place high demands on state, which 
need to fulfil several steps, to avoid the problems. The first step is to check throughout the whole 
process compatibility with EU law and the national law and his legislative proposals and developed 
control system for implementation outputs in particural states. Second step when same problem 
came up, is important to do interpetation of EU law, which will be based on the case law of the 
European Court of Justice, particularly in matters of multilingualism and terminology. Last step is 
ensure sufficient number of qualified persons to guarantee proper implementation. 
 
Abstrakt:Tato práce popisuje základy procesu implementace evropského práva z teoretického 

i praktického hlediska. Snaží se nalézt základní slabiny tohoto procesu a jejich příčiny, případně se 
pokouší navrhnout řešení daných problémů. 

Krátce je pojednáno o charakteru práva Evropské unie, systému implementace a jeho 
hlavních principech. Hlavní část je zaměřena na problémy s implementací, zejména na problémy 
jazykové, terminologické, personální a problémy vyplývající z charakteru zákonodárného procesu. 

Východiskem práce je fakt, že Evropská unie nestanoví žádný univerzální postup 
implementace. Zvolená metoda je ponechána na úvaze jednotlivých států, existuje zde pouze 
závazek implementovat řádně a v čas. Ve výsledku je implementace bezesporu náročná procedura, 
která na stát klade přesné požadavky, jejichž splněním má předcházet případným problémům. 
Prvním krokem státu je zajištění souladu vnitrostátního práva a práva EU prostřednictvím systému 
jejich kontroly, tedy aby byl vyvinut zejména takový systém kontroly, který by se zaměřil na jejich 
soulad nejen ve stádiu přípravy návrhů, ale i po jejich schválení (např. v České republice následná 
kontrola chybí). Dalším krokem s tím spojeným je zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných 
odborníků, kteří by garantovali odpovídající zabezpečení procesu implementace. To se váže 
s nutností vykládat právo při výskytu jazykových či terminologických rozporů v návaznosti 
na ustálenou judikaturu SDEU, která vytvořila řadu přístupů, jak tyto výkladové rozpory překonat. 
 
Key words: Department of Compatibility, directive, European law, European union, implementation, 

interpretation of the law, language analysis, legislative process, proposal control, regulation 
 
Klíčová slova: Evropská unie, Implementace, jazykový rozpor, kontrola návrhů, legislativní proces, 

nařízení, Odbor kompatibility, právo Evropské unie, směrnice, výklad práva 

                                                 
370 Příspěvek byl zpracován v rámci projektu ZČU SGS-2013-068 „Vybrané otázky Evropské unie v 
ústavně-právních souvislostech“, který je řešen na katedře ústavního a evropského práva Fakulty 
právnické Západočeské univerzity v Plzni. 
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                 ÚVOD 

Tato práce má za cíl seznámit s problematikou implementace práva Evropské unie, 
co nejlépe ji popsat z teoretického i praktického hlediska a zejména zjistit její zásadní nedostatky 
a zjistit jejich příčiny, popřípadě se s nimi snažit vyrovnat. 

Členství v Evropské unii s sebou nese řadu aspektů, přičemž jedním z nejdůležitějších je 
proces, ve kterém dochází k přejímání evropského práva do právních řádů členských států. Z tohoto 
důvodu se práce svým obsahem zaměřuje na mechanismus, prostřednictvím kterého je tak činěno. 
Vzhledem k mase předpisů evropského práva, působících v právních řádech členských států, se 
jedná o téma stále aktuální. Význam je dán tím, že je celý proces způsobilý výrazně ovlivnit podobu 
vnitrostátního právního řádu, a navíc jeho špatné provedení má negativní důsledky. Je to 
komplikovaná problematika, do které zasahují takové aspekty, jako jsou mnohojazyčnost, polysémie 
či jiné lexikální, popřípadě syntaktické prostředky a další. Aby se demonstrovalo to, proč je tento 
systém specifický například vůči přejímání práva mezinárodního do právního řádu, bude nejprve 
pojednáno o samotném charakteru práva Evropské unie. Na to následně navazuje kapitola, jež se 
bude věnovat již samotnému uskutečňování procesu, který také nazýváme implementace. Dále 
bude uvedena definice tohoto pojmu, včetně jeho nejpodstatnějších zásad, rysů a důvodů, které 
vedly k zavedení právě níže popsaného typu implementace. K ilustraci toho, jak může takový 
proces v jednotlivém členském státu vypadat, bude uveden jako příklad systém implementace 
zavedený v České republice. Zaměříme se na jeho specifika, průběh a orgány, které jej provádějí 
a které za něj zodpovídají. Poté bude pozornost věnována problémům vyskytujícím se 
v procesu implementace. Tyto budou rozebrány z různých hledisek. Konkrétně se bude daná 
kapitola zaměřovat nejen na problematiku mnohojazyčnosti práva Evropské unie či její terminologie, 
ale bude se věnovat i problémům vnitrostátního práva, a to na příkladu České republiky. Zejména 
se bude jednat o problémy, které se mohou vyskytnout v průběhu legislativního procesu a při střetu 
implementovaného práva s právem ústavním.  

Práce se bude opírat o různé výchozí zdroje, ať již se jedná o samostatně publikované 
články, sborníky, či monografie, soudní rozsudky a další. S těmito bude pracováno prostřednictvím 
jejich deskripce, kritické analýzy a budou z nich vyvozovány závěry teoretické či praktické, tam, kde 
to bude možné, budou k podpoře teoretických závěrů uvedeny praktické příklady. Jednotlivé závěry 
budou dále rozpracovány v souladu se stanovenými cíli práce. 
 
1 CHARAKTER PRÁVA EVROPAKÉ UNIE 

Pokud se hovoří o charakteru práva Evropské unie (dále jen: „práva EU“), nelze o něm 

pojednávat jinak než jako o velmi specifickém, k tomu vede hned několik významných poznatků. 
Právo EU sice nachází svůj počátek a zrod v mezinárodním právu a má s ním mnoho společných 
rysů, nicméně se vůči zařazení do tohoto systému, již krátce po svém „vzniku“ výrazně vymezilo. 
Za toto „odstřižení“ vděčí Soudnímu dvoru Evropské unie, dříve Evropskému soudnímu dvoru, který 
se ve své judikatuře nezdráhal vytvořit koncepci samostatného systému práva, specifického 
právního řádu, který je nezávislý na právu národních států, a do jisté míry dokonce i na právu 
mezinárodním371 (srov. rozsudky Van Gend en Loos, Costa vs Enel), a určil tak směr jeho 
budoucího vývoje. Jistě to byly ve své době překvapivé rozsudky, dnes jsou však již akceptovány 
jako zcela samozřejmé. Dále je nutno zmínit, že jako každý právní řád má své charakteristiky i právo 
EU. Tyto byly postupně budovány judikaturou (což jistě díky výše zmíněnému není příliš 
překvapivé), jedná se zejména o princip přednosti před vnitrostátním právem v oblastech, které jsou 
svěřeny do pravomoci Evropské unie k regulaci, a taktéž doktrínami přímého či nepřímého 
účinku.372 

Cílem práva EU je působit v oblastech svěřených k regulaci, což slouží jako jednotící prvek 
mezi protichůdnými právními řády členských států, a je také nutno podotknout, že jeho ingerence se 
již neomezuje pouze na oblasti ekonomické (v souladu s primárním právem). Pokud jde o vztah 
mezi jednotlivými právními řády členských států, ty se snaží ze své podstaty chránit svou 
svébytnost, zejména tím, že se snaží omezovat relaci působení cizích právních řádů na svém území 
a to s ohledem na své mocenské záměry s cílem provádět co nejefektivnější kontrolu na svém 
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teritoriu prostřednictvím vlastní a jedinečné normotvorby.373 Proto musí právo EU tyto bariéry 
systémů prolamovat a fungovat jako zastřešující právní řád, jinak by nebylo schopno plnit své cíle, 
s čímž se ovšem na druhou stranu pojí problémy, které budou následně uvedeny. 

 
2 POJEM IMPLEMENTACE PRÁVA EU 

Pojem implementace je v podstatě širší než např. pojem transpozice a adopce, neboť 
implementace v sobě zahrnuje zavedení práva do vnitrostátního systému (ať již je zvolena jakákoliv 
forma) i jeho aplikaci a vynucování.374 Z toho vyplývá, že se skládá ze tří neodlučitelných fází, které 
po sobě zpravidla plynule následují. Můžeme hovořit o tom, že se jedná o neuzavřený proces, neboť 
převážně druhá a třetí fáze nekončí jedním provedením (např. aplikací na jeden případ), ale 
vyznačují se jako neustále se opakující.  

K samotné implementaci práva EU je třeba říci, že se jedná bezesporu o náročný proces, 
což už vyplývá ze samotné povahy práva EU, které vytváří, jak již bylo výše uvedeno, specifický 
právní řád. Při naplňování cílů tohoto procesu je zapotřebí aktivní účasti jak ze strany států, tak ze 
strany evropských institucí, neboť k zajištění své efektivity musí být právo implementováno řádně 
a včas, přičemž řádnost a včasnost zde představuje zásadní požadavky, na kterých je nutné trvat. 
Není-li tomu tak, a tyto dvě podmínky nejsou splněny, ztrácí se samotný účel tohoto procesu, 
a to dosažení evropské integrace. Současně však nejsou stanoveny žádné univerzální postupy pro 
implementaci. Způsob jejího provedení ponechává Evropská unie zcela v režii států, stát má pouze 
závazek implementovat a způsob, který zvolí k dosažení cíle, je v jeho kompetenci. To je odrazem 
určité autonomie v postupech normotvorby a specifik národního práva. Každý stát tedy postupuje 
v souladu se svým vnitrostátním právem a způsob, který užívá, je plně v souladu s jeho tradicemi, ať 
již ústavními či správními. Flexibilita je zde namístě, neboť zavedení unifikovaného systému 
by zcela zřejmě vyžadovalo rozsáhle ústavní změny ve většině členských států, navíc už z povahy 
věci by unifikovaný systém musel vyhovovat požadavkům všech národních právních řádů a musel 
by být s nimi plně kompatibilní. Současně by se jednalo o výrazný zásah do autonomie, který 
by členské státy těžko akceptovaly. Dá se tedy shrnout, že vytvoření jednotného systému 
implementace práva EU je takřka nemyslitelné, a to nejen vzhledem k odlišnostem ústavních 
systémů, ale i z hlediska dosažení nutného konsensu mezi členskými státy (proto byla zřejmě 
zvolena nejschůdnější varianta, nechat způsob v režii států). Jak již bylo řečeno, jediné podstatné 
pro EU je pouze to, aby právo bylo implementováno řádně a včas.375 
 
2.1 Zásady implementace 

I při absenci univerzální koncepce je však dobré dodržet při implementování práva určitá 
obecná pravidla a doporučení. Základním stavebním kamenem procesu je zde schopnost učinit 
„správný“ výklad právního předpisu EU, který má být implementován. Nicméně to ještě nestačí, 
nelze se totiž fixovat pouze na jeho výklad či vnímat tento předpis odtrženě od jiných, nezbytné je 
zároveň i určení jeho účelu v systému pramenů evropského práva a jejich vzájemných konsekvencí 
s vnitrostátní právem.376 V úvahu přicházejí standardní i nadstandardní metody výkladu. Přičemž je 
neméně důležitá komparace mezi výkladem v jednotlivých členských státech, která má také svůj 
význam, zejména s ohledem na rozhodování Soudního dvora Evropské unie (dále jen: „SDEU“). Při 
aplikaci těchto zásad na právní prostředí v České republice (dále jen: „ČR“) se zde vyskytují 

specifické problémy, kupříkladu u transpozice směrnic je nutné zvolit odpovídající typ právního 
předpisu. Může totiž dojít ke kolizi práva EU např. s limity stanovenými lidskými právy, pro srovnání 
čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, které zní: „Povinnosti mohou být ukládány toliko 
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na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod“. Tedy směrnice, 

které stanoví povinnosti, nemohou mít jinou než zákonnou formu. K předcházení těchto situací je 
důležité znát a analyzovat nejen implementované právo, ale také vnitrostátní právní řád, aby se tak 
předcházelo možným negativním konsekvencím plynoucím z jejich střetu. K tomuto může velmi 
dobře posloužit průběžná analýza dopadů návrhů legislativních aktů členského státu, která vede 
jednak ke snížení rizika nedodržení smluvních závazků, a za další, poskytuje prostor pro přípravu 
vnitrostátního práva k zavedení evropského práva.377 Státy jsou tedy postaveny před otázku jakým 
způsobem vytvořit systém, který by nejlépe vyhovoval všem požadavkům národního práva 
a současně i práva EU. 

K naplnění výše zmíněných požadavků je zároveň nutné vytvoření informačního, třídícího 
a archivačního systému (např. v ČR ISAP – informační systém pro aproximaci práva). Tento systém 
je důležitý zejména při objemu platného práva, legislativních návrhů, judikatury a dokumentů 
(přibližně 30 tisíc právních aktů závazného i soft-law charakteru a značné množství judikatury 
SDEU).378 Jeho cílem je usnadnit implementaci, kterou je snazší koordinovat prostřednictvím jejího 
hodnocení a monitorování (inspirované Doporučení komise k provádění směrnic, které se týkají 
vnitřního trhu, ve vnitrostátním právu – úřední věstník EU L 98, 16. Duben 2005). Dalším cílem 
tohoto systému je i to, aby byl umožněn přístup veřejnosti k legislativě, čímž se zvyšuje její 
dostupnost.379 Jedná se o jeden ze způsobů, jak je i laické veřejnosti zajištěna možnost seznámit se 
s platným právem či jeho návrhy. Díky tomu dojde v návaznosti k posílení předvídatelnosti práva 
a právní jistoty.  
 
2.2 Implementace práva EU v ČR 

Základy systému implementace v ČR byly položeny již v 90. letech minulého století, 
a to přijetím usnesení vlády, které mělo za cíl sbližování práva. I když systém v podstatě doznal 
určitých změn, ve svých základech zůstává dodnes stejný. Byla zavedena odpovědnost jednotlivých 
ministerstev a jiných ústředních orgánů za implementaci práva, které se dotýká právě jejich úseku. 
Tedy shrnuto, ministerstva a jiné ústřední orgány mají v rámci své působnosti za cíl provádět plné 
a včasné zohlednění všech závazků a jejich naplňování vyplývajících z práva EU. K tomuto účelu 
jim slouží specializované odbory (odbor evropského práva a legislativní obor).380 

Jednou ze změn sloužící k zefektivnění tohoto systému bylo vytvoření odboru kompatibility 
(ten původně spadal pod Ministerstvo spravedlnosti, dnes spadá pod Úřad vlády ČR), který má 
k implementaci ministerstvům a jiným správním úřadům napomáhat zejména kvůli objemu a rovněž 
působí jako kontrolní orgán. Jeho cílem je monitorování dopadu práva EU na vnitrostátní právní řád, 
přičemž přiděluje jednotlivé gesce, tj. pověřuje ministerstva výkonem činnosti k publikovaným 
předpisům EU, to slouží předcházení případným rozporům, kterému ministerstvu má být ten či onen 
konkrétní předpis přidělen (např. předpis může spadat do působnosti více ministerstev). Odbor 
může také změnit gesce jednotlivých ministerstev, pokud je to zapotřebí (např. v průběhu se ukáže 
jako efektivnější předat záležitost jinému ministerstvu). K tomu všemu navíc spravuje a vede 
informační systémy (ISAP), dále k jednotlivým návrhům na implementaci vydává stanoviska 
o slučitelnosti (jednou v připomínkovém řízení – vyjadřují se jiná ministerstva či ostatní orgány – 
podruhé ve stádiu, kdy jsou předkládány vládě a obdobným orgánům). 381 

Dalšími opatřeními zavedenými k úpravě procesu implementace s cílem jej zkvalitnit, stanoví 
několika usnesení Vlády ČR, kdy jsou podrobněji upraveny způsoby transpozice směrnic, snaží se 
zvýšit rychlost či dohledatelnost implementace (Usnesení vlády č. 188/1998 a usnesení vlády 
č. 1304/2005). Dále byla založena povinnost pro ty, kteří předkládají návrhy zákonů, aby tyto návrhy 
byly, až na výjimky, předloženy již plně slučitelné s právem EU.382 

Je nutno říci, že ČR nemá vytvořeny zvláštní legislativní postupy pro např. zrychlenou 
implementaci evropského práva. Jeho zohledňování probíhá transpozicí, adaptací či jinou formou 
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pouze v klasickém zákonodárném procesu (tedy pokud je prováděna formou zákona, musí projít 
přes všechna čtení atd.). Navíc pomineme-li přímou použitelnost nařízení EU, kdy transpozice 
neprobíhá, je zapotřebí říci, že i ty je nutné patřičně implementovat, jelikož mohou být například 
příliš obecné, nebo nařízení může přímo předpokládat přijetí patřičného právního předpisu.383 

 
Obrázek č. 1: Schéma procesu implementace v ČR; Zdroj: vlastní zpracování, 2015 

 
3 PROBLÉMY I IMPLEMENTACÍ PRÁVA EU 

K uvedení problematiky se jeví výstižný výrok Renauda Dehousse (profesor, odborník, který 
se dlouhodobě zabývá právem EU, mimo jiné byl Evropskou radou pověřen reformou Institucí EU): 
„Evropské právo se často jeví jako zdroj rozkolů a trhlin. Zavádí do národních právních systémů 
pravidla, která jsou cizí jejich tradici a která mohou ovlivňovat jejich hloubkovou strukturu, a tak 
i ohrožovat jejich koherenci – tím může způsobovat dezintegraci těchto národních systémů.“384 

Jedná se zde o problém dvou specifických systémů a jejich skloubení v jeden svébytný 
a funkční celek. Jde o stále probíhající neuzavřený proces, který má svá úskalí. Vnímání vztahu 
mezi právem EU a vnitrostátním právem členských zemí lze chápat jako složitou problematiku, 
na kterou lze nahlížet z různých přístupů a úhlů pohledů, vždyť mnohdy sami aktéři (míněni adresáti 
a tvůrci norem) zastávají odlišná stanoviska. Dá se hovořit také o problému teoretickém, například 
polemiku v situaci, kdy chceme právo EU zařadit jako monisticky či dualisticky působící systém. 
Dalo by se říci, že sama podstata působení práva EU v právních řádech, vytváří tento problém, 
neboť se vyznačuje částečně monistickými a částečně dualistickými prvky (byť podle rozsudku 
Costa vs. Enel je chápáno jako součást vnitrostátního řádu), nařízení se stávají přímo použitelnou 
součástí právního řádu členských zemí, oproti tomu směrnice je nutné do právního řádu 
transponovat (byť pod hrozbou sankce v případě opaku). Pokud se jedná o samotnou implementaci 
práva EU, stěžejním pravidlem zde je, že stát musí vždy při implementování dbát o provedení 
správného výklad práva EU, jinak se vystavuje možnosti nést případnou odpovědnost (např. možné 
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podání žaloby pro nesplnění povinnosti členského státu viz čl. 258 a čl. 259 Smlouvy o fungování 
Evropské Unie, či založení nepřímého účinku směrnice) 
 
3.1 Jazykový rozpor 

Další potíže také vyplývají částečně z charakteru samotného jazyka evropského práva. 
V rámci zajištění nediskriminačního přístupu byla vytvořena rovnost všech jazyků členských států.385 
Prakticky tedy texty, které obsahují právo EU, existují v různých jazykových verzích.386 To na jedné 
straně způsobuje velké administrativní náklady, na straně druhé mnohojazyčnost zapříčiňuje 
problémy a překážky při aplikaci a výkladu práva.387 Je zřejmé, že evropské jazyky se od sebe 
v mnohém odlišují, a to už jen v jazykových prostředcích, které užívají, díky tomu je evropský právní 
jazyk více specifický.388 Z toho lze vyvodit, že v praxi může být tímto ohrožen jednotící účinek práva 
EU volbou např. špatných, polysémiích či nejasných výrazů, termínů obsahově příliš úzkých 
či naopak příliš širokých. Například anglický výraz pro zákon „law“ je mnohem širší než jeho český 
ekvivalent. Nalézt správné synonymum, které by plně odpovídalo oběma výrazovým prostředkům, je 
tedy téměř nemožné. Významnou úlohu v těchto sporech představovaly a i nadále představují 
rozsudky SDEU, který ve své judikatuře, vytvořil řadu přístupů, pro překonání rozporů mezi 
odlišnými jazykovými verzemi práva EU. Tato judikatura pro státy v podstatě představuje návod, jak 
mají postupovat a jaké řešení lze k odstranění takovýchto rozporů zvolit. Hovoří se zde například 
o tom, že v situaci, kdy probíhá výklad práva na úrovni státu, ten nemůže provést správný výklad 
práva, aniž by bral ohled na ostatní jazykové verze, a je zde nutností je vykládat s nimi ve shodě,389 
a to právě z důvodu jednotícího účinku práva EU v členských státech. V tomto pojetí je také patrné 
zohledňování zásady rovnocenného postavení jazyků ve společenství. Stav, kdy neexistuje jedna 
plně privilegovaná jazyková verze, ovšem s sebou také může nést značné negativa, která se 
promítnou při implementaci, neboť je otázkou jakým způsobem jednu jazykovou verzi vykládat 
ve shodě s druhou, tedy například v jaké situaci upřednostnit jednu před druhou atd. A právě 
v tomto okamžiku je zapotřebí vzít v potaz judikaturu SDEU, zejména to, jakým přístup volí k řešení 
toho či onoho jazykového rozporu. Jedná se například o tyto způsoby: 
- vyloučení izolovaného vykladu, výklad ve světle ostatních verzí, založil většinový princip 

jazykového výkladu (19-67 SozialeVerzekeringsbank /Van Der Vecht),390 

- upřednostnění jedné obecnější jazykové verze před druhou individualistickou (29-69 Stauder 
/Stadt Ulm),391 

- zákaz majorizace, tj. z důvodu rovnosti jazykových verzí nemůže většina verzí „přehlasovat“ 
menšinu (C-227/01, Komise vs. Španělsko).392 

K tomuto je třeba uvést, že se jedná o rozsudky z doby, kdy bylo právo EU v úředním zveřejňované 
ve 4 úředních jazycích393, kdežto v současnosti je úředních jazyků ve společenství 24394, což může 
výrazně komplikovat aplikaci výše zmíněné judikatury, a to už jen z pouhé potřeby jejich znalosti. 

                                                 
385 Např. čl. 314 Římských smluv, čl. 55 Smlouvy o Evropské unii, čl. 358 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, nařízení č. 1/1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství atd. 
386 SVOBODA, Pavel; Úvod do evropského práva; 3. Vydání; Praha: C. H. Beck; 2010; 328 s. ISBN 

978-80-7400-313-4; str. 58 
387 PETRŮ, Ivo. Metody jazykového výkladu evropského práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 
Právnická fakulta, 2011, 132 s. Prameny a nové proudy právní vědy, no. 50. ISBN 978-808-7146-
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a práva AV ČR; 246 s.; ISBN 978-80-904024-3-0; str. 24 
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491; str. 68 
391 Tamtéž; str. 69 
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Praze: C.H.Beck, 2011, xxvii, 606 s. Beckova edice právo. ISBN 978-80-7400-377-6; str. 531 
393 Tamtéž; str. 513 
394 Správa EU: zaměstnanci, jazyky a sídla. In: Evropská unie: europa.eu [online]. [cit. 2015-04-29]. 
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Navíc upřednostňování obecné verze může vést k jisté bezbřehosti práva, proto by měl být takový 
výklad přiměřený a uvážený okolnostem. Co je však podstatné, je to, jak při těchto sporech nakládat 
s použitím ostatních výkladových metod k jejich překonání (ať již standardními nebo 
nadstandardními). Má se za to, že jazykové vyjádření je pouze prvotním základem k pochopení 
smyslu a účelu textu a je pouhým nosičem informace, do nějž je právo vtěleno, samozřejmě výklad 
nelze provádět odtrženě a izolovaně od jiných výkladových metod, ale naopak s nimi ve shodě 
(srovnání nález Pl. ÚS 33/97 ze dne 17. 12. 1997, a rozsudek SDEU 30/77 Regína / Bouchereau). 
Toto se dá dovodit i z rozsudků SDEU, ve které se objevuje nejen argumentace za pomoci 
jazykových rozborů a jejich výkladů a vztahu mezi nimi atd., ale používají se i ostatní výkladové 
metody, které vzájemně spolupůsobí, doplňují se, případně se vylučují. V mnohých judikátech jsou 
tedy často upřednostněny jiné výkladové metody na úkor jazykových. Způsobů jak odstranit rozpory 
jazykových verzí je tedy více, z rozsáhlé judikatury si pro představu uvedeme následující: 
- jazykový rozpor – upřednostnění teleologického výkladu před gramatickým (6-74 

Moulijin/Commission, 803/79 Roudolff)395 
- kladení důrazu na nejazykové hodnoty – právo musí být vykládáno v závislosti na obecném 

systému a na účelu právní úpravy, jejíchž je součástí (30/77 Regína / Bouchereau, 100/84 
Commission / RoyaumeUni)396 

K tomuto je nezbytné poznamenat, že výše uvedený výčet judikatury není zdaleka konečný, jedná 
se o stálý, neuzavřený proces dotváření a výkladu práva EU. Pro upřesnění je ještě zapotřebí říci, 
že základním výkladovým prostředkem je vždy provedení jazykového výkladu, podle výše 
uvedených kritérií. Dojde-li však k situaci, kdy není možné ani za pomocí komparace jednotlivých 
jazykových verzí dojít k přesvědčivému a jednoznačnému výsledku, je nasnadě použití dalších 
výkladových metod (30/77 Bouchareau, bod 14).397 Státy tedy musí při implementaci v případě 
jazykových rozporů jednotlivých verzí vycházet z ustálené judikaturu SDEU. 
 
3.2 Problémy terminologie práva EU 

 Významné postavení má při implementaci terminologie práva EU, která s jazykovým 
provedením úzce souvisí. Ta má podobně jako celý právní řád EU jeho specifické rysy. Obecně se 
dá terminologie charakterizovat, jako výsledek legislativní činnosti, která se vyznačuje naplňováním 
slov či slovních spojení přesně stanoveným významem.398 Za jeden z nejpodstatnějších problémů 
terminologie se dá označit situace, kdy je formulována vágně, popřípadě nesrozumitelně. Také 
jazykové vyjádření některých právních principů je značně obecné (objevují se zde i stylistické 
chyby), chybí mu ustálenost, přesnost, jednoznačnost 399 a jejich legální definice se v právním 
jazyce odráží v její neostrosti400 (např. u primárního práva je to problém pochopitelný „Největší 
problém působí případy, kdy předpis EU obsahuje nejasné termíny či obecněji – pokud jsou 
ustanovení předpisu vágní. To se bohužel stává; během vyjednávání o návrhu předpisu Evropské 
unie je totiž nutno dojít ke kompromisu, který bude přijatelný pro všechny členské státy EU“401). 

Zejména je podstatné se tohoto vyvarovat, nastane-li situace, kdy má být implementována norma, 
která je sama o sobě svým obsahem velmi detailní (což může hraničit i s normou, která by 
odpovídala spíše normám technické povahy, tento rys však u práva EU není nic výjimečného.)402. 
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Z toho se dá dovodit, že je pro implementaci takovýchto předpisů zásadní, aby pro jejich lepší 
srozumitelnost a přehlednost, byla terminologie v náležité „kvalitě“. Tyto požadavky vyplývají již 
z obecných nároků kladených na právní terminologii jako takovou. Sem řadíme zejména 
srozumitelnost a konstantnost. Na druhou stranu je třeba říci, že k ustálení terminologie je zapotřebí 
uplynutí patřičného množství času, přičemž to někdy není možné, s ohledem k dynamickému vývoji 
celého společenství, které musí pružně reagovat na změnu poměrů, což se promítá ve svém 
důsledku právě prostřednictvím jisté neustálenosti. Přitom právě proces implementace norem 
vyžaduje, pro její co nejsnazší provedení, vytvoření odpovídajícího jazykového vyjádření s ohledem 
na výše uvedené charakteristiky .403  
 Dalším specifickým rysem terminologie je také judikaturou postulované jednotné chápání 
terminologie (srovnání rozsudek 49-71 Hagen OGH; 50-71 Wünsche), to je v návaznosti 
na množství jazykových verzí značně komplikované, protože se musí vnímat v jejím širším 
významu, to ale na druhou stranu způsobuje jistou bezbřehost a neuzavřenost.404 Může nastat stav, 
kdy právní terminologie vyjádřená jazykovými prostředky jedné členské země, může být ve svém 
významu mnohem obsáhlejší než v jiném jazyce. Vliv na to má také různorodý charakter 
vnitrostátního práva členských zemí a jejich tradice, příslušnost ke kontinentální právní kultuře 
či angloamerické právní kultuře. Také dochází k situacím, kdy „ve snaze o uniformní výklad SDEU 
často přisuzuje pojmům jiný význam, než jaký by odpovídal jejich jazykovému provedení“405, 
zejména v judikatuře SDEU. Z toho lze usoudit, že taková unifikace se může negativně projevit 
v právní jistotě a předvídatelnosti práva. Nicméně, zřejmě jde ze strany SDEU o nezbytný krok 
k odstranění nejednoty významu jednotlivých termínů. Dalo by se říct, že význam jazykového 
výkladu je v těchto případech značně redukován. Otázka zní, zda je vůbec možné vzhledem 
k různorodosti řečí ve „společenství“ používat takové jazykové vyjádření, které by neslo ve všech 
jazycích členských zemí absolutně stejný význam. To je z pochopitelných důvodů zřejmě 
nedosažitelný cíl (existují však již terminologické slovníky dostupné volně na internetu pro potřeby 
práce s terminologií, jedná se o tzv. IATE - interaktivní terminologie pro Evropu, které zahrnují 
terminy v kategoriích s ohledem na cíle EU, dostupné z: http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do). 
 Potíže také může způsobovat nutnost odlišování vnitrostátní terminologie od terminologie 
práva EU (právo ES se neinspiruje definicemi pojmů vnitrostátních systému, pokud k nim přímo 
neodkazuje (64/81 Corman / Hauptzollamt Gronau), jejichž význam se často zcela liší. 
U terminologie práva EU se jedná o zcela autonomní termíny. 406 Často to vyžaduje provedení 
koncepčních zásahů ve vnitrostátním právu. Popřípadě provést implementaci pouze tam, kde již 
podobné či stejné instituty neexistují, aby nedocházelo k vytvoření duplicity, což by vnášelo 
do vnitrostátního systému nepřehlednost.  
 
3.3 Problémy vnitrostátní (zejména ve vztahu k ČR) 

 Na druhé straně i vnitrostátní systémy mají své nedostatky, kupříkladu v ČR je legislativní 
proces zdlouhavý (min. 10 měsíců než návrh nabude platnosti407). Jak bylo uvedeno výše, ČR 
nedisponuje zrychlenými postupy pro implementaci práva (zejména u směrnic). 
K zavedení takovéhoto postupu by muselo předcházet přijetí ústavního zákona či zákonů 
a současně by tento zrychlený proces musel odpovídat požadavkům, jež jsou na něj kladeny 
Listinou základních práv a svobod (dále jen: „Listina“), a při zachování podstatných náležitostí 

materiálního právního státu.  
Dále častá detailnost předpisů práva EU je ve vnitrostátním systému provázena jistými 

komplikacemi. A to zejména vzhledem k tomu, že na zákony, které jsou způsobilé ukládat 
povinnosti je dle Listiny, kladen požadavek obecnosti408. Proto musí být implementované právo, 
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které je příliš detailní na to, aby vyhovělo tomuto požadavku, rozděleno. Tedy obecné formulace 
jsou přijaty formou zákona a zbylá část implementovaného práva je provedena vyhláškou či 
nařízením, přičemž je nutné dbát na patřičné zmocnění. Pokud se vychází z podmínky, že je nutné 
zvažovat úroveň detailů zákona tak, aby zůstal obecný a logický,409 je zřejmě nezbytné věnovat 
nezanedbatelný čas přípravě tohoto předpisu, včetně nutnosti připravit podzákonné předpisy, které 
by předpis v souladu s implementovaným právem doplňovaly. Ovšem z přímého účinku 
(použitelnosti) nařízení se dá dovodit, že se tímto požadavkem při svém vytváření řídit nemusí (což 
je logické, neboť nevzniká v tuzemském legislativním procesu), je tedy otázkou, zda i tady dochází 
ke střetu s Listinou v případě, že nařízení požadavek obecnosti nesplňuje. Samozřejmě, je zde 
vhodný argument, že nařízení není zákon ve smyslu Listiny, ale jistě by se do této kategorie dal 
podřadit, jelikož je patrné, že je mu postaveno na roveň, respektive má před zákonem aplikační 
přednost, což jej činí daleko významnějším. Stejně jako zákon má i nařízení svůj účel v regulaci 
nejvýznamnějších společenských vztahů. Dopadá na nezanedbatelný okruh subjektů, přičemž 
zasahuje do práv a povinností osob, a je rovněž výsledkem legislativního procesu.410 Z těchto 
důvodů by se požadavek Listiny dal aplikovat i zde.  

S tím souvisí další otázka, jak by byl řešen případný střet implementovaného práva se 
zakotvenými základními právy a svobodami či podstatnými náležitostmi materiálního právního státu. 
Na jednu stranu by Ústavní soud jako garant těchto principů, z tohoto titulu označil implementované 
právo za protiústavní, tedy nejspíše by jej zrušil (směrnice), či vyloučil jeho aplikaci v právním řádu 
(nařízení), na stranu druhou by to znamenalo porušení závazků České republiky.  
 Další problém může nastat při realizaci zákonodárné iniciativy ze strany poslanců, senátorů 
a krajských zastupitelstev. Je prováděna pouze rámcová kontrola těchto návrhů ze strany vlády, 
která ovšem nese odpovědnost za správnost implementace.411 V tomto smyslu může dojít k situaci, 
kdy je přijat zákon, který není konformní s evropským právem. Stejně tak může být navržený zákon, 
který má sice za cíl implementovat právo EU, ovšem ten je v průběhu svého projednávání doplněn 
či změněn prostřednictvím pozměňovacích návrhů (u některých zákonů se pozměňovací návrhy 
objevují ve velké míře) objevuje mnoho pozměňovacích návrhů), čímž může dojít do podoby 
neslučitelné s původním záměrem a dostane se do rozporu s právem EU. Samozřejmě možnost 
prosazení návrhu bez ohledu na vyjádření vlády o neslučitelnosti návrhu s právem EU je reálná, 
avšak je nutno říci, že v českém politickém prostředí je vláda složena většinou z politických stran, 
které tvoří v parlamentu, respektive v poslanecké sněmovně většinu, tudíž se dá očekávat, že se 
takovéto situace příliš vyskytovat nebudou. Nicméně odpovědnost za implementaci nenese 
parlament, ale vláda. Navíc vláda nemá v průběhu legislativního procesu (pokud zákon nenavrhuje 
sama), s výjimkou vyjádření stanoviska, k dispozici žádné právní prostředky, kterými by dokázala 
výsledný stav implementace ovlivnit. S tím se pojí i problém, že v České republice není vytvořen 
systém následné kontroly souladu práva EU a nově přijatých zákonů. 
 
  
3.4 Personální otázka 

Otázka je jakým způsobem se dá co nejlépe předcházet výše zmíněným problémům. 
V souladu s tím, co bylo řečeno, se dá vyvozovat přinejmenším to, že celý proces je pro státy 
náročný z personální stránky, neboť zajištění dostatečně kvalifikovaných odborníků, kteří mají 
s danou problematikou zkušenosti, je zde na místě. Uvádí se potřeba až desetileté praxe.412 Tento 
argument má rozhodně svou váhu, neboť bez lidí ovládajících tuto problematiku by zcela zřejmě byl 
proces implementace vystaven vyššímu riziku možných pochybení. Dá se usuzovat, že požadavky 
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jsou v této oblasti vysoké. Tomu nasvědčuje i fakt, že je zde zapotřebí znalost nejenom práva 
Evropské unie, ale i práva vnitrostátního.413 Na druhou stranou se dá očekávat, že takovéto odborné 
zázemí, bude finančně náročné.  
 
 
4 ZÁVĚR 

Výše nastíněná problematika je pojata kriticky, může se proto zdát, že implementace práva 
EU s sebou nese výrazné negativní projevy a možné komplikace. Ovšem je třeba říci, že každý 
právní systém má své problémy a úskalí, natož pak tak specifický systém jako je právě systém 
práva EU, který jistě nelze označit za dokonalý, ale vedle jeho chyb je třeba zmínit harmonizační 
a jednotící charakter, který zajišťuje spolupráci mezi členskými zeměmi v mnoha oblastech. 
Už vzhledem k odlišnostem právních řádů se dá tedy předpokládat, že se budou při procesu 
implementace vyskytovat měně či více závažné obtíže. Otázkou tedy je, jak vytvořit 
co nejefektivnější soustavu účinných prostředků s úkolem tyto „excesy“ eliminovat, které by byly 
použitelné v různých fázích implementačního procesu. Z toho úhlu primární břemeno odpovědnosti 
leží na členských státech, neboť právě autonomie v samotném provádění procesu implementace 
do vnitrostátního právního řádu dokáže výrazně ovlivnit její výchozí kvalitu, sekundárně zde pak 
vstupuje možnost nápravy ze strany institucí EU (respektive hlavní roli představuje SDEU), 
na druhou stranu je třeba zmínit, že bezesporu podstatnou roli hraje také kvalita práva, které má být 
implementováno, jeho jazykové vyjádření, míra obecnosti, detailnosti atd. Ke zlepšení 
srozumitelnosti a právní jistoty by například mohlo sloužit častější používání legálních definic 
u jednotlivých termínů. Je tedy zapotřebí odstraňovat chyby a nedostatky jak ze strany institucí EU, 
které právo vytváří, tak členských zemí. Stejně jako státy by i orgány EU měly vzít v potaz specifika 
právních řádů. K tomuto určitě může dopomoci zajištění dostatečně kvalifikovaných odborníků 
na obou stranách, kteří by byli srozuměni s právem jak evropským tak vnitrostátním. 

I když cílem by mělo být vytvoření ideálního režimu a vše by mělo směřovat k jeho vytvoření, 
není reálně možné docílit naprosté bezchybnosti (odráží se zde mnohojazyčnost, personální 
charakter, časová náročnost, podcenění náročnosti atd.). Přesto by se členské státy měly snažit 
o to, aby chybovost byla co možná nejvíce potlačena, zejména zavedením kvalitního a důsledného 
systému kontroly implementace práva od jeho začátku až po jeho realizace a vynucování (včetně 
přísnější kontroly všech legislativních návrhů a zejména schválených zákonů, neboť ta z hlediska 
souladu přijatého práva s právem EU prováděna není, což by mělo být v kompetenci např. Odboru 
kompatibility). Dále pak učinit přesnou analýzu implementovaného textu (práva), a při zjištění 
rozporů vyvíjet aktivní snahu k jejich odstranění výkladem, s ohledem na výše uvedené 
charakteristiky, a v návaznosti na to provést případnou transformaci do podoby zákonných 
či podzákonných návrhů, které jsou plně slučitelné jak s vnitrostátním, tak evropským právem.  
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FUNDAMENTAL RIGHTS: 
MISSING PIECES OF EU CITIZENSHIP PUZZLE? 

 

Jan Exner414 
 

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta 
 
 
Abstract: The European Union (EU) has evolved into an entity that simultaneously aims at the 

protection of fundamental rights while being originally an exclusively economic community. The 
status of EU citizens offers in this regard a great potential for enhancing fundamental rights 
protection in the EU. This paper assesses the relationship between EU citizenship and EU 
fundamental rights and analyses the current position of these two legal doctrines within EU law. 
Special attention is paid to the quickly developing jurisprudential line of the Court of Justice (ECJ). It 
is submitted that, in order to protect the substance of EU citizenship rights, the ECJ should include 
fundamental rights in the substance of rights doctrine latent already in Rottmann and established 
explicitly in Zambrano. As a consequence, EU citizens could rely on the complementary application 
of EU fundamental rights in situations concerning substance of their EU citizenship rights. 
Subsequently, such a step would as well eliminate the problem of reverse discrimination in the field 
of fundamental rights and increase the legal certainty of EU citizens while, at the same time, 
respecting the framework of EU competences. 
  
Abstrakt: Mezi cíle Evropské unie (EU) patří i ochrana základních práv, přestože se původně 

jednalo o společenství s čistě hospodářskými zájmy. Status občana EU představuje v tomto ohledu 
významný potenciál pro posílení ochrany základních práv v rámci EU. Tento článek hodnotí 
vzájemný vztah unijního občanství a základních práv a zabývá se postavením těchto dvou právních 
institutů v rámci práva EU. Zvláštní pozornost je upřena na rychle se rozvíjející judikaturu Soudního 
dvora. Autor navrhuje, aby Soudní dvůr za účelem ochrany práv unijních občanů zahrnul základní 
práva do doktríny podstatné části práv spojených se statusem občana EU vyplývající implicitně již 
z rozsudku Rottmann a poprvé zmíněné explicitně v rozsudku Zambrano. Občané EU by se 
následně mohli dovolávat subsidiární aplikace základních práv EU i v čistě vnitrostátních situacích 
souvisejících s podstatnou částí jejich práv. Důsledkem by bylo odstranění obrácené diskriminace 
v otázce základních práv a nárůst právní jistoty, to vše při respektování rozdělení pravomocí mezi 
členské státy a EU. 
 
Key words: EU citizenship, EU fundamental rights, genuine enjoyment of the substance of EU 

citizens’ rights 
 
Klíčová slova: Občanství Unie, základní práva, skutečné využívání podstatné části práv plynoucích 

z občanství Unie 
 
 
 Since 1992, the European Union witnessed ‘a glorious march of European citizenship from a 

‘meaningless addition’ to the Treaties to one of the key concepts of EC law’.415 
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415 D. Kochenov, ‘Ius Tractum of Many Faces: European Citizenship and the Difficult Relationship 
between Status and Rights’, Columbia Journal of European Law 2 (2009): 173.  
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1      BETWEEN EU CITIZENSHIP AND EU FUNDAMENTAL RIGHTS 

 Nowadays, a citizen of the European Union (‘EU’) can rely on fundamental rights guaranteed 
under EU law in relation to member states in the situations falling within the scope of EU law.416 As 
a consequence, EU fundamental rights do not apply to situations governed purely by the national 
law of Member States. Such a conclusion can lead to some strange situations, including reverse 
discrimination.417 Advocate General (‘AG’) Sharpston submits in her opinion on Zambrano that:  
 
 ‘[i]t would be paradoxical (to say the least) if a citizen of the Union could rely on fundamental 
rights under EU law when exercising an economic right to free movement as a worker, or when 
national law comes within the scope of the Treaty (...) or when invoking EU secondary legislation 
(...), but could not do so when merely ‘residing’ in that Member State.’418 
 
 EU citizenship and EU fundamental rights have been two ‘closely connected phenomena’ 
throughout the integration process, even though at the time of the adoption of the Treaty of 
Maastricht establishing EU citizenship, member states refused to endow the new status with any 
fundamental rights dimension.419 The link between EU citizenship and EU fundamental rights was 
clearly visible in the Draft Constitutional Treaty of which Title II of Part I was entitled ‘Fundamental 
Rights and Citizenship of the Union’.420 Even though the Draft Constitutional Treaty failed to see the 
sunshine and this connection was subsequently not reflected by the text of the Treaty of Lisbon, the 
Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘Charter’) makes the connection visible 
again. Following the fact that individuals have been put into the central place in the integration 
process ever since Van Gend en Loos,421 the preamble to the Charter provides that the Union 
‘places the individual at the heart of its activities, by establishing the citizenship of the Union and by 
creating the area of freedom, security and justice’.422 
 Despite of their common goals, EU citizenship and EU fundamental rights appear in EU law 
as two formally differentiated legal regimes for various reasons, two of which deserve particular 
attention. In the first place, the principle of attributed powers must be taken into account. The project 
of EU citizenship has brought tensions between its purpose of aiming at equality between EU 
citizens on the one hand and the limited protection of rights of individuals outside the concept of EU 
fundamental rights on the other hand. EU citizenship has had an implicit vocation to fill the gaps in 
personal and material scope of protection of individual rights in the EU.423 That is why the battle for 
equal rights amongst EU citizens has taken place within the system of allocation of competences  - 
in a system that was not designed to be a ‘human rights’ organisation.424 
 The second argument for the formal separation of these two concepts lies in the universal 
nature of fundamental rights which leads to disconnection of fundamental rights, in particular of 

                                                 
416 See Article 51(1) of the Charter of Fundamental Rights (OJ C 83, 30 March 2010, p. 404) as 
further interpreted by the ECJ in Case C-617/10, Åklagaren v. Hans Åkerberg Fransson, 
ECLI:EU:C:2013:105, para. 19; See also Case C-159/90, The Society for the Protection of Unborn 
Children Ireland Ltd. v. Stephen Grogan and Others, ECLI:EU:C:1991:378, para. 31; Case C-
112/00, Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v. Republik Österreich, 
ECLI:EU:C:2003:333, para. 75.  
417 For a landmark judgment of the ECJ on the notion of reverse discrimination see Case C-180/83, 
Hans Moser v Land Baden Württemberg, ECLI:EU:C:1984:233; for a complex overview see A. 
Tryfonidou, ‘Reverse discrimination in EC law’, Kluwer Law International (2009); A. Tryfonidou, 
‘Reverse Dis- crimination in Purely Internal Situations: An Incongruity in a Citizens’ Europe’, 23 

Legal Issues of Economic Integration 43, (2008); S. Fredman, ‘Discrimination Law’, Oxford 

University Press (2011).  
418 Opinion of Advocate General Sharpston in Case C-34/09, Gerardo Zambrano v. Office national 

de l’emploi (ONEm), ECLI:EU:C:2011:124, para. 84.  
419 S. I. Sánchez, ‘Fundamental Rights and Citizenship of the Union at a Crossroads: A Promising 
Alliance or a Dangerous Liaison?’, European Law Journal, Vol. 20 (2014): 456. 
420 OJ C 310, 16.12.2004, p. 13. 
421 Case C-26/62, Van Gend en Loos, ECLI:EU:C:1963:1.  
422 Preamble to the Charter of Fundamental Rights, OJ C 83, 30.3.2010, p. 393.  
423 S. I. Sánchez (2014), op. cit.: 466. 
424 Opinion 2/94, ECLI:EU:C:1996:140; compare to Opinion 2/13, ECLI:EU:C:2014:2454.  
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Article 6 of the Treaty on European Union (‘TEU’), from the provisions concerning EU citizenship. In 
this regards, EU citizenship appears as a specific category of rights in contrast to the catalogue of 
universal fundamental rights that has been enacted. On the other hand, the content of EU 
citizenship, which makes such danger not intrinsically related to a stronger relationship between EU 
citizenship and EU fundamental rights,425 precluded this exclusionary potential.426  
 Be it as it may, common goals of the concepts of EU citizenship and EU fundamental rights, 
as well as their far-reaching constitutional consequences, tend to weaken the division of both legal 
doctrines. The jurisprudence of the Court of Justice (‘ECJ’) launched in Rottmann427 and confirmed 
in Zambrano428 and McCarthy429 opens the door to the future alliance between EU citizenship and 

EU fundamental rights. Even though the ECJ finally decided these cases without referring to EU 
fundamental rights, they might have profound consequences for fundamental rights architecture 
within the EU. The case-law of the ECJ is progressively making clear that the protection of EU 
fundamental rights is likely to overcome the nationality chasm.430 The refinement of this 
jurisprudential line in Dereci431, O. and S.432, Ymeraga433 and Alokpa434 seems to stop such an 
outcome and form a step backwards in the protection of fundamental rights of EU citizens thus 
weakening effectiveness of EU citizenship.435 
 The rights of EU citizens conferred by Article 20 of the Treaty on the Functioning of the 
European Union (‘TFEU’)436 form a part of their EU fundamental rights since these rights have been 
incorporated into Chapter V of the Charter entitled ‘Citizens’ rights’. It will further be argued that the 
equivalence of this relationship would be a logical consequence. Recognizing EU fundamental rights 
as a part of substance of EU citizenship rights would certainly give more meaning to the concept of 
EU citizenship.437 Such a step would imply an extension of EU fundamental rights’ scope of 
application by means of EU citizenship. Therefore, an EU citizen could rely on the complementary 
application of EU fundamental rights in the purely internal situations concerning the substance of his 
EU citizenship rights. Subsequently, this solution would as well have the consequence in eliminating 
the problem of reverse discrimination and increasing the legal certainty for EU citizens.  

 
 

                                                 
425 A. Von Bogdandy, M. Kottmann, C. Antpöhler, J. Dickschen, S. Hentrei and M. Smrkold, 
‘Reverse Solange—Protecting the Essence of Fundamental Rights against EU Member States’, 49 

Common Market Law Review (2012): 489, 516.   
426 To this end see D. Kostakopoulou, ‘Towards a Theory of Constructive Citizenship in Europe’, 4 

Journal of Political Philosophy 337 (1996).    
427 Case C-135/08, Janko Rottmann v. Freistaat Bayern, ECLI:EU:C:2010:104.   
428 Case C-34/09, op. cit.  
429 Case C-434/09, Shirley McCarthy v. Secretary of State for the Home Department, 
ECLI:EU:C:2011:277.  
430 S. I. Sánchez (2014), op. cit.: 466.  
431 Case C-256/11, Murat Dereci and Others v. Bundesministerium für Inneres, 
ECLI:EU:C:2011:734. 
432 Joined Cases C-356/11 and C-357/11, O. and S., ECLI:EU:C:2012:776.  
433 Case C-87/12, Ymeraga, ECLI:EU:C:2013:291. 
434 Case C-86/12, Alokpa and Moudoulou, ECLI:EU:C:2013:645.  
435 M. J. Van den Brink, ‘EU Citizenship and EU Fundamental Rights: Taking EU Citizenship Rights 
Seriously?‘, Legal Issues of Economic Integration 39, no. 2 (2012): 274.  
436 Pursuant to Article 20 TFEU, EU citizens shall enjoy a) the right to move and reside freely within 
the territory of the Member States, b) the right to vote and to stand as candidates in elections to the 
European Parliament and in municipal elections in their Member State of residence, under the same 
conditions as nationals of that State, c) the right to enjoy, in the territory of a third country in which 
the Member State of which they are nationals is not represented, the protection of the diplomatic 
and consular authorities of any Member State on the same conditions as the nationals of that State, 
d) the right to petition the European Parliament, to apply to the European Ombudsman, and to 
address the institutions and advisory bodies of the Union in any of the Treaty languages and to 
obtain a reply in the same language.  
437 M. J. Van den Brink (2012), op. cit.: 280.  
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2              ROTTMANN, ZAMBRANO, MCCARTHY: HOPE FOR FUNDAMENTAL RIGHTS OF EU  
                CITIZENS 

 EU citizenship forms a vital part of contemporary EU law. The incorporation of EU citizenship 
into the Treaties in 1992 was followed by a ‘glorious march of European citizenship from a 
‘meaningless addition’ to the Treaties to one of the key concepts of EC law’.438 Even though the ECJ 
was initially unwilling to provide EU citizenship with some more serious effect, it nevertheless 
recognized in Martínez Sala439 that the status of EU citizenship has extended the personal scope of 
EU law.440 According to the ECJ, EU citizens fall, by definition, within the personal scope of EU 
law.441  This recognition required a clarification of the link between EU citizenship and the material 
scope of EU law in order to set up a clear border between EU law and national law of member 
states.442  
 The ECJ made the first attempt to precise the delineation of the material scope of EU law 
regarding EU citizenship in Rottmann.443 In this case, the national court asked whether it was 

contrary to EU law to withdraw the nationality of a German national, which had been acquired by 
naturalization, as a result of which that national, would also lose his EU citizenship since he could 
not recover his Austrian nationality.444 The ECJ rejected the ‘purely national situation’ argument of 
governments and the Commission445 stating that: 

 
 ‘it is clear that the situation of a citizen of the Union who, (...), is faced with a decision 
withdrawing his naturalisation, (...), and placing him, (...), in a position capable of causing him to 
lose the status conferred by Article [20 TFEU] and the rights attaching thereto falls, by reason of its 
nature and its consequences, within the ambit of European Union law.’446   
 
 In Rottmann, the ECJ used EU citizenship as ‘the fundamental status of nationals of the 
Member States’447 to supplement the traditional cross-border element test that has been used to 
assess whether a situation falls or not within the scope of EU law. The ECJ protected EU citizenship 
as a necessary precondition for the enjoyment of rights arising from this status. In other words, the 
ECJ recognized the danger of losing the German nationality and thus EU citizenship as a ground to 
bring the case within its jurisdiction.448 
 The ECJ confirmed the trend established in Rottmann a year later in Zambrano449. The case 
concerned a Columbian national, Mr Zambrano, who claimed that, since his two children, who have 
Belgian nationality and are thus EU citizens, are dependent on him, he had a derived right of 
residence.450 The ECJ once again set out all arguments claiming inapplicability of EU law to the 
purely internal situation451 and stated that: 

 

                                                 
438 D. Kochenov (2009), op. cit.: 173.  
439 Case C-85/96, María Martínez Sala v. Freistaat Bayern, ECLI:EU:C:1998:217.  
440 Ibid., para. 61.  
441 E. Spaventa, ‘Seeing the Wood Despite the Trees? On the Scope of Union Citizenship and its 
Constitutional Effects’ 45 Common Market Law Review 13 (2008). 
442 Van den Brink (2012), op. cit.: 275; see also C. Raucea, ‘Fundamental Rights: The Missing 
Pieces of European Citizenship?’, German Law Journal 14 (2013): 2024. 
443 Case C-135/08, op. cit. 
444 Ibid., para. 36.  
445 Ibid., paras. 37-38. 
446 Ibid., para. 42.  
447Case C-184/99, Rudy Grzelczyk and Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, 
ECLI:EU:C:2001:458, para. 31. 
448 C. Raucea (2013), op. cit.: 2028. 
449 Case C-34/09, op. cit.; on the content and importance of the judgment see also D. Gallo, 
‘Développements récents en matière de citoyenneté européenne et regroupement familiale‘, Revue 
du Droit de l’Union Européenne 1/2012 (2012): 101-120.  
450 Case C-34/09, op. cit., para. 34.  
451 Ibid., para. 37. 
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 ‘[a]rticle 20 TFEU precludes national measures which have the effect of depriving citizens of 
the Union of the genuine enjoyment of the substance of the rights conferred by virtue of their status 
as citizens of the Union.’452 

 
 In Zambrano, the ECJ has explicitly recognised that the exercise by an EU citizen of 

fundamental freedoms453 is not the only way to fall within the scope of EU law. On the contrary, 
Article 20 TFEU can be invoked by EU citizens against national measures depriving them of the 
genuine enjoyment of the substance of the rights conferred by virtue of their status as EU citizens, 
even if they have never exercised their free movement rights.454 Since the refusal to grant a 
residence permit to Mr Zambrano would force his children, who are EU citizens, to leave Belgian 
territory, this would pro futuro deprive his children of the genuine enjoyment of the substance of their 
rights as EU citizens.455 It should be noted that the use of the word ‘genuine’ indicates that ‘the 
intensity of the Member State’s interference’ plays its important role.456 
 In McCarthy457, the ECJ applied the substance of rights doctrine stated implicitly already in 
Rottmann and explicitly mentioned in Zambrano,458 but the different factual circumstances resulted 
in different outcomes.459 Mrs McCarthy, a national of the United Kingdom as well as of Ireland, has 
resided in the United Kingdom for her entire life and never exercised her EU free-movement 
rights.460 Authorities of the United Kingdom refused her application for a residence permit for her 
husband, a national of Jamaica, since Mrs McCarthy was not ‘a qualified person’461 and her 
husband was subsequently not the spouse of ‘a qualified person’.462 The ECJ decided the case to 

                                                 
452 Ibid., para. 42.  
453 Fundamental freedoms and fundamental rights are two distinct legal categories with two different 
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of goods, persons, services and capital have performed the specific function to remove national 
obstacles to intra-Union mobility with the primary goal of pursuing market integration. Fundamental 
rights – for example the right to respect for family life - are subjective rights whose intention is to 
protect individuals in the context of EU legal system. On a systematic and critic analysis of the 
distinction between fundamental freedoms and fundamental rights, see  F. Wollenschläger, ‘A New 
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458 D. Gallo (2012), op. cit.: 113.  
459 C. Raucea (2013), op. cit.: 2034. 
460 Case C-434/09, op. cit., para. 14.  
461 Directive 2004/38/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the right of 
citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the 
Member States amending Regulation (EEC) No 1612/68 and repealing Directives 64/221/EEC, 
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Mrs McCarthy’s disadvantage and based its argumentation on the absence of a cross-border 
element needed for the application of Article 21 TFEU463 and the Directive 2004/38464.  
 Even though it might seem, on the one hand, that the ECJ in McCarthy departed from 
Zambrano, it is submitted that, on the other hand, the ECJ only clarified its cross-border argument 
that EU citizens can still fall within the scope of EU law when a cross-border element is present in 
case the infringement of their citizenship rights is not intense enough.465 As a consequence, a 
sufficiently serious infringement of an EU citizen’s right will after McCarthy still fall ‘by its nature and 
its consequences’466 within the scope of EU law despite of the lack of explicit cross-border 
element.467  
 As will be further discussed, Rottmann, Zambrano and McCarthy offer a great potential for 
enhancing the protection of fundamental rights in the EU. However, the ECJ’s judgment in Dereci 
casts some doubts on the Court’s willingness to keep this hope alive.  

 
3      DERECI: A STEP BACKWARDS IN THE  PROTECTION OF FUNDAMENTAL  RIGHTS   
                OF EU CITIZENS 

The ECJ in Dereci refused the relationship between EU citizenship and EU fundamental 
rights. In this case, the Austrian authorities refused residence permits for applicants, a third country 
nationals, who wished to live with their family members – EU citizens who have never exercised 
their right to free movement.468 The referring court asked the ECJ whether such a refusal would 
have deprived their family members – EU citizens – of the genuine enjoyment of the substance of 
their EU citizenship rights.469 While narrowly interpreting Zambrano and McCarthy, the ECJ stated 

that: 
 
 ‘[t]he criterion relating to the denial of the genuine enjoyment of the substance of the rights 
conferred by virtue of European Union citizen status refers to situations in which the Union citizen 
has, in fact, to leave not only the territory of the Member State of which he is a national but also the 
territory of the Union as a whole.’470  
 
 The ECJ’s approach in Dereci leads to separation between EU citizenship and EU 
fundamental rights.471 However, neither Zambrano nor McCarthy established that relying on 
fundamental rights, in these cases the right to respect for family life, is not enough to fall within the 
scope of EU law in the absence of a cross-border element. Moreover, it is argued that the wording 
‘genuine enjoyment of the substance of the rights’, mentioned by the ECJ implicitly already in 
Rottmann and explicitly in Zambrano, implies more than just the right not to be dispossessed of 
nationality and therefore of EU citizenship and the right not to be expelled from EU territory. Such a 
limitation would go completely against Zambrano and the meaning of the substance of rights of EU 
citizens.472  
 At this point, it is interesting to take a closer look on AG Mengozzi’s opinion on Dereci that 
the ECJ seemed to follow. Reflecting Zambrano and McCarthy, AG Mengozzi stated that the 
substance of the rights doctrine ‘does not include the right to respect for family life enshrined in 

                                                 
463 Ibid. 56. 
464 Ibid. 43.  
465 This follows from para. 56 of McCarthy that states as follows: ‘It follows that Article 21 TFEU is 

not applicable to a Union citizen who has never exercised his right of free movement, who has 
always resided in a Member State of which he is a national and who is also a national of another 
Member State, provided that the situation of that citizen does not include the application of 
measures by a Member State that would have the effect of depriving him of the genuine enjoyment 
of the substance of the rights conferred by virtue of his status as a Union citizen or of impeding the 
exercise of his right of free movement and residence within the territory of the Member States’.   
466 Case C-135/08, op. cit., para. 42. 
467 Van den Brink (2012), op. cit.: 279. 
468 Case C-256/11, op. cit., para. 22. 
469 Ibid., para. 33. 
470 Ibid., para. 66.  
471 S. I. Sánchez (2014), op. cit.: 477. 
472 Van den Brink (2012), op. cit.: 282-283.  
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Article 7 of the Charter (…) and the Article 8 (1) of the [Convention for the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms] (‘ECHR’)’.473 With all respect to the learned AG, such a 
conclusion cannot be accepted. The AG based his argument on Article 6(1) TEU and Article 51(2) of 
the Charter that both intend to prevent the Charter from extending the scope of EU law or the 
competences of the EU. However, it is in the present context the concept of EU citizenship that has 
extended the scope of EU law, not the Charter. Nowadays, EU fundamental rights contained in the 
Charter apply in cases falling within the field of application of EU law.474 The same is true about EU 
fundamental rights recognized by the Court as general principles of EU law.475 In other words, the 
applicability of EU law entails the applicability of the fundamental rights guaranteed by the 
Charter.476 As a consequence, EU fundamental rights still apply within the personal and the material 
scope of EU law extended by EU citizenship.  
 According to Dereci, the ECJ unfortunately threatens the proclaimed effectiveness of EU 
citizenship477 and maintains the paradoxical situation in which it is possible for an EU citizen to rely 
on EU fundamental rights ‘when exercising an economic right (…) or when national law comes 
within the scope of the Treaty (…) or when invoking EU secondary legislation (…), but [not] when 
merely residing in that Member State’.478 Reverse discrimination remains reality in the everyday life 
of EU citizens and this outcome only highlights the failure of the status of EU citizenship to provide 
equality among EU citizens with regard to the enjoyment of fundamental rights.479 

 
4      FUNDAMENTAL   RIGHTS  AS  A  PART OF SUBSTANCE  OF  RIGHTS   DOCTRINE:     
                 REASONS, IMPORTANCE AND CONSEQUENCES  

 In Dereci, the ECJ set out a dangerous precedent depriving EU citizenship from a large part 
of its substantive meaning. Using this precedent based on the limitation of the substance of rights 
doctrine could have worrisome effects not only on the fundamental status of EU citizens,480 but also 
on the protection of EU fundamental rights. If fundamental rights did not form part of the substance 
of rights of EU citizens, what rights otherwise would?  
 It is submitted that there should be no reluctance on the part of the ECJ to apply the formula 
to other violations of fundamental rights having the effect of depriving EU citizens of the possibility to 
enjoy the substance of their EU citizenship rights.481 The EU’s commitment to protect fundamental 
rights shall be used to give concrete content to what the CJEU has defined as the ‘substance’ of EU 
citizens’ rights. Even though the ECJ seems not to leave its undesirable position in its current 
citizenship related decisions in O. and S., Ymeraga and Alokpa, the Court will sooner or later have 
to override Dereci and include EU fundamental rights in the substance of rights doctrine if it is still 

determined to protect the genuine enjoyment of EU citizenship rights.482   
 An extension of the scope of application of EU law by the means of EU citizenship would 
have the consequence of extending the field of application of EU fundamental rights. The inclusion 
of EU fundamental rights into the substance of rights doctrine, which does not necessarily collide 
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with the Charter,483 would enable an EU citizen to rely on EU fundamental rights in any case, even 
in the purely internal situations, and to overcome the problem of reverse discrimination.  
 
4. 1  EU CITIZENSHIP, EU FUNDAMENTAL RIGHTS AND EU COMPETENCES 

 At this point, it is necessary to examine more in detail the relationship between EU 
citizenship, EU fundamental rights and EU competences since the desire to promote appropriate 
protection of fundamental rights must not lead to the usurpation of competence.484 In this regard, AG 
Sharpston proposes to equate the scope of EU fundamental rights with the ambit of EU 
competences whether or not such competences have or have not been exercised.485 
 This approach has a lot of arguments in its favour. In the first place, equating the field of EU 
fundamental rights protection with EU competences would lead to a uniform scope of protection, 
ensuring the application of EU fundamental rights in the public policy areas in which the EU has 
been called to exercise a substantive determination of the material legal framework.486 Furthermore, 
the added value of this option would also lie in an increase in legal certainty as a consequence of 
the clear alignment of the protective functions of the EU with its material scope of competence. 
Clarity would be definitely a citizen-friendly attribute regarding the framework for the protection of 
individual rights in a system whose contours are sometimes neither obvious nor decipherable.487 
 In order to set a proper balance, the objections against a competence-based approach must 
be pointed out. Primary objection arises out of the aforementioned principle of attribution of powers. 
Some authors reject a system based on competences simply because the EU is not a federation.488 
It must be acknowledged that the system of allocation of competences within the EU rests on the 
ability of empowerment to achieve specific tasks in pursuit of broader objectives while respecting the 
principle of subsidiarity.489 The traditional reluctance of Member States towards a broad 
interpretation of shared competences of the EU underlines this objection. Under a competence 
based system, a situation might arise in which the ECJ would be called upon to engage in the 
determination of balance of interests between individual rights and Member States’ interests even 
though the EU has not exercised its competences in the respected fields.490  
 The protective effort of the ECJ has already pushed the borders of the application of EU 
fundamental rights to Member States not only to the implementation of EU law or derogation 
situations, but also to situations in which Member States enjoy the margin of appreciation granted by 
EU legislative acts.491 Nevertheless, the ECJ could not unilaterally decide on the competence-based 
system since such a step would contradict to the wording of Article 51 (1) of the Charter and it would 
shift the balance of the attribution of competences to the EU.492 In order to make such a system 
possible, member states would have to agree to the modification of Treaties.   
 To meet this objection, EU fundamental rights should only be applied complementary to 
national systems of protection of fundamental rights. As a consequence, EU citizens could only rely 
on EU fundamental rights in the purely national situations regarding substance of their EU 
citizenship rights when the national protection of fundamental rights would not be sufficiently 
guaranteed. In this regard, AG Sharpston concludes her opinion in Zambrano stating that:  
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 ‘Article 18 TFEU should be interpreted as prohibiting reverse discrimination caused by the 
interaction between Article 21 TFEU and national law that entails a violation of a fundamental right 
protected under EU law, where at least equivalent protection is not available under national law.’493  

 
 Member states would thus still remain free to apply national standards of protection provided 
that the level of protection of EU fundamental rights, as well as the primacy, effectiveness and unity 
of EU law would not be compromised.494  
 Contribution to better protection of EU citizenship rights cannot be overruled by the potential 
federalizing effect of a complementary application of EU fundamental rights. Across the Atlantic 
ocean, the US Bill of Rights serves as the primary source of protection of fundamental rights despite 
of being initially applicable only to the federal level and despite of guaranteeing only a minimal level 
of protection.495  The Charter is having a great impact on the citizenship-building project, amounting 
to a true ‘Bill of Rights’ for EU citizens.496 Therefore, a development similar to the United States 
cannot be excluded on the European level. For some Member States, such a development would 
certainly be undesirable.497 On the other hand, ‘(…) from the perspective of (…) human rights, it is 
indisputably good that the kinds of rights traditionally associated with citizenship are increasingly 
being guaranteed at the international level because, quite simply, it means that more people are 
likely to enjoy more protection more of the time.’498 
 
4.2 ROLE OF NATIONAL JUDICIAL AUTHORITIES: NO FEAR, CONSTITUTIONAL COURTS 

 National judicial authorities would be charged with the complementary application of EU 
fundamental rights. This might arise in some serious issues regarding national supreme and 
constitutional courts and their persisting reluctance to EU law in general and to EU fundamental 
rights in particular. The post-Lisbon reality requires, however, national constitutional courts to end 
their isolation.499 The framework of EU fundamental rights created by the Charter and the ECJ’s 
recent case law does not exist in a vacuum.  
 Now it is time that Member States, and particularly their supreme and constitutional courts, 
actively participate in this system and contribute to make it work properly.500 This step can bring 
them not only loses, but also benefits in terms of their decisive power. They may be required to 
occasionally submit a request for a preliminary ruling to Luxembourg and to give a more serious 
consideration to the case law of the ECJ. On the other hand, cooperation within the Charter would 
mean regaining a direct voice for constitutional courts, a voice they lost by choosing to remain silent 
in their isolationist national constitutional structure.501 
 The argument that national and supreme constitutional courts have nothing to be afraid of is 
nicely illustrated by the division of three particular situations concerning the level or protection of 
fundamental rights. Sarmiento draws the line between situations characterised by complete 
determination by EU law, partial determination and derogations from EU fundamental freedoms.502 
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 In situations where EU has completely determined the way in which member states must act, 
Charter and general principles of EU law remain the sole relevant fundamental rights instrument 
applicable, with the exception of the ECHR.503 In these situations, Member States retain powerful ex 
ante and ex post mechanisms safeguarding the integrity of their essential constitutional traits. If a 
Member State unsuccessfully asks for an exception to protect a domestic constitutional rule, it will 
always have the chance to bring a direct action before the ECJ504 on the grounds of violation of the 
Charter but also of the national identity clause.505  Moreover, Member States are obliged to derogate 
from EU rules based on mutual recognition that contain systematic flaws resulting in a serious 
breach of fundamental rights.506 
 If EU law determines the action of a Member State only partially, ‘national authorities and 
courts remain free to apply national standards of protection of fundamental rights, provided that the 
level of protection provided for by the Charter, as interpreted by the Court, and the primacy, unity 
and effectiveness of European Union law are not thereby compromised.’507 In this setting, EU 
fundamental rights will only come into play in the case of lower national standards. National 
supreme and constitutional national courts can hardly be surprised or unfamiliar with this outcome. 
This is exactly what the role of the ECHR in domestic legal systems is.508 
 Third category comprises situations in which member states derogate from fundamental 
freedoms. In ERT, the ECJ launched a well-based jurisprudential line declaring that member states 
are obliged to comply with EU fundamental rights when justifying derogations to a fundamental 
freedom.509 In Schmidberger, Omega and Viking, the ECJ further specified that the margin involved 
when justifying derogations to a fundamental freedom is very different from that found pursuant to a 
regulation or a directive.510 Justifications to free movement rules deal with concepts such as ‘public 
policy’ or ‘public security’511 which are autonomous and thus subject to the ECJ’s interpretative 
jurisdiction. It would be contradictory if the ECJ became empowered to define the scope of ‘public 
policy’, but not to impose limits to such justification on the grounds of fundamental rights.512 
 On the part of national supreme and constitutional courts, it can be argued that they will need 
to submit a preliminary reference to the ECJ in every case since it is only the ECJ that can 
determine the standards of protection of the Charter. According to Sarmiento, this concern is 
unfounded. In the first years, national courts will increasingly ask the ECJ on interpretation 
concerning each specific right. But this situation is only transitory and will stabilize in the course of 
time, as the ECJ continues to define the scope and content of each provision of the Charter. In a 
few years’ time the national supreme and constitutional courts will be perfectly aware of the 
standards set by the Charter and will thus not consider themselves to be under a wrongly perceived 
‘supervision’ from the ECJ.513  
 Principal role of national constitutional courts in Europe lies in the protection of fundamental 
rights of an individual whose identity is tied to several political communities, both national and 
European. Therefore, as a cosmopolitan approach to fundamental rights becomes inevitable, the 
need for constitutional courts to adapt their framework to such context becomes not only convenient, 
but also an existential concern. The interaction of both national and the EU systems of fundamental 
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rights protection does not result in the exclusive pre-eminence of EU law, but in a balanced 
compromise in which both systems are taken into account.514  
 
 
5      CONCLUSION  

 EU citizenship accounts for a great basis for enhancing the protection of EU fundamental 
rights. The jurisprudential line of the ECJ inaugurated in Rottmann, Zambrano and McCarthy could 
have profound consequences for EU fundamental rights architecture since it makes clear that the 
protection of EU fundamental rights is likely to spread across the nationality divide.  
 Unfortunately, the ECJ launched out a new episode of its case-law refusing the connection 
between EU citizenship and EU fundamental rights in Dereci. More recent cases O. and S., 
Ymeraga and Alokpa follow this precedent and represent a step backwards in the protection of EU 
fundamental rights. Reverse discrimination and related lack of legal certainty remains reality in the 
everyday life of EU citizens. This outcome only highlights the failure of the status of EU citizenship to 
provide equality among EU citizens with regard to the enjoyment of fundamental rights. 
 This paper argues that the ECJ should not hesitate to apply the substance of the rights 
doctrine to violations of fundamental rights having the effect of depriving EU citizens of the 
possibility to enjoy the substance of their EU citizenship rights. This step would imply the possibility 
for EU citizens to rely on the complementary application of EU fundamental rights in the purely 
internal situations regarding substance of their rights as EU citizens. It would also eliminate the 
problem of reverse discrimination while, at the same time, respecting the framework of EU 
competences.  
 Future EU citizenship cases of the ECJ will show its approach to the protection of EU 
fundamental rights. Decisions following the precedent set out in Dereci could have worrisome effect 
on both the fundamental status of EU citizens and the protection of EU fundamental rights. If the 
ECJ is willing to further develop and protect these two crucial concepts of EU law, it will endow the 
substance of rights doctrine with fundamental rights content and complete the EU citizenship puzzle.  
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Abstract: The subject of this paper is to realize financial-legal analysis of the basic pillars of the 

banking union, of its most important institutes and of its institutional architecture. Subsequently 
based on this analysis, scientific knowledge and de lege lata legislation, the aim of this work is to 
prepare de lege ferenda proposals, which application can lead to creation of a system of banking 
regulation and supervision, which would have the greatest potential for achieving the objective for 
which banking union was estabilished. The most problematic aspects, which this work resolves are 
legal basis of the pillars (the resolution of which will probably require a modification in primary law), 
different territorial scope of individual pillars, the continuing trend of creating new entities. These 
problematic aspects on the whole create a complicated institutional barrier, that presents a potential 
threat to the effective functioning of the banking union. Equally problematic element are the 
discretionary powers of the member states, which may cause significant differences when setting 
capital requirements, which is contrary to the principle of maximum harmonization, the application of 
which is for banking union essential. 
 
Abstrakt: Predmetom práce je uskutočnenie finančno-právnej analýzy základných pilierov bankovej 

únie, jej najvýznamnejších inštitútov a architektúry jej orgánov a na základe tejto analýzy, 
vedeckých poznatkov a právnej úpravy de lege lata pripraviť návrhy de lege ferenda, aplikovaním 
ktorých by bol vytvorený taký systém bankovej regulácie a dohľadu nad bankami v Európskej únii, 
ktorý by mal najväčšie predpoklady na naplnenie cieľa, za účelom ktorého bola banková únia 
zriadená. Ako významné problematické aspekty, ktoré táto práca rieši, sa prejavila oblasť právnych 
základov jednotlivých pilierov, ktorú bude pravdepodobne nutné riešiť zmenami primárneho práva, 
ďalej rozdielna územná pôsobnosť jednotlivých orgánov či pokračujúci trend vytvárania nových 
subjektov, ktoré vo svojom súhrne vytvárajú zložitú inštitucionálnu prekážku, ktorá predstavu je 
potenciálnu hrozbu efektívneho fungovania bankovej únie. Rovnako problematickým prvkom sú 
diskrečné právomoci členských štátov, ktoré môžu spôsobiť výrazné rozdiely pri stanovení 
kapitálových požiadaviek naprieč členskými štátmi, čo je v rozpore s princípom maximálnej 
harmonizácie, ktorej uplatňovanie je pre bankovú úniu kľúčové. 
 
Key words: banking law, banking union, single rulebook, single supervisory mechanism, single 

resolution mechanism 
 
Kľúčové slová: bankové právo, banková únia, jednotný súbor pravidiel, jednotný mechanizmus 

dohľadu, jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií 
 
 

ÚVOD 

Jednou z najaktuálnejších tém na úrovni Európskej únie sú v súčasnosti aspekty súvisiace s 
vytvorením a formovaním obsahu bankovej únie, ktorá vznikla ako reakcia na negatívne dôsledky 
svetovej finančnej krízy a dlhovej krízy eurozóny v období rokov 2007 - 2011. Ide o veľmi dynamicky 
sa vyvíjajúcu oblasť, v ktorej sa napriek mnohým výhodám a pozitívnym zmenám, ktoré do 
európskeho finančného práva zaviedla, vyskytuje stále aj veľké množstvo problematických 
aspektov, ktoré je nutné vyriešiť. 

Odvíjajúc od týchto skutočností je cieľom tejto práce uskutočniť finančno-právnu analýzu 
základných pilierov bankovej únie, jej najvýznamnejších inštitútov a architektúry jej orgánov a na 
základe tejto analýzy, vedeckých poznatkov a právnej úpravy de lege lata pripraviť návrhy de lege 
ferenda, aplikovaním ktorých by bol vytvorený taký systém bankovej regulácie a dohľadu nad 
bankami v Európskej únii, ktorý by mal najväčšie predpoklady na naplnenie cieľa, za účelom ktorého 
bola banková únia zriadená. Malo by teda ísť o komplexný systém prísnych požiadaviek na 



 

158 

jednotlivé aspekty bankovníctva, právnych inštitútov, nástrojov a mechanizmov, orgánov s 
dostatočnými právomocami a legitimitou, ktoré by vo svojom súhrne boli silnou prekážkou brániacou 
zopakovaniu finančnej krízy, narušeniu finančnej stability a ohrozeniu depozitárov. 

Práca je za účelom naplnenia tohto cieľa rozdelená do štyroch hlavných častí. Prvá sa 
zaoberá vývojom právnej úpravy v oblasti bankovníctva pred vypuknutím svetovej finančnej krízy, 
ako aj jej priebehom a analýzou nedostatkov vtedajšej právnej úpravy, ktoré boli príčinou 
prepuknutia krízy aj v Európskej únii, obzvlášť v členských štátoch eurozóny. Tieto nedostatky 
vyvolali potrebu reakcie a komplexnej zmeny vtedajšieho systému, ktorú predstavoval plán 
vytvorenia bankovej únie. Ďalšie hlavné časti kopírujú jednotlivé piliere bankovej únie, teda jednotný 
súbor pravidiel, jednotný mechanizmus dohľadu a jednotný mechanizmus riešenia krízových 
situácií. Tieto jednotlivé časti sú z dôvodu obmedzeného rozsahu tejto práce zamerané 
predovšetkým na ich najvýznamnejšie a najproblematickejšie aspekty a sú v nich súčasne 
zakomponované aj návrhy na zmeny súčasnej právnej úpravy.  
 
1 VZNIK BANKOVEJ ÚNIE V KONTEXTE SVETOVEJ FINANČNEJ KRÍZY A JEJ 

SÚČASNÁ ŠTRUKTÚRA 

 
1.1 Zmeny bankovej legislatívy v dôsledku svetovej finančnej krízy a kreácia bankovej 

únie 

Už niekoľko posledných desaťročí bola v oblasti bankovej regulácie prijímaná legislatíva aj 
na úrovni Európskej únie, vrátane jej právnych predchodcov. Tento stav vychádzal najmä zo 
skutočnosti, že s oblasťou bankovníctva je previazaná jedna zo základných slobôd, na ktorých je 
Európska únia postavená, a to sloboda voľného pohybu kapitálu. Spočiatku išlo len o minimálnu 
harmonizáciu vo vybraných oblastiach bankovníctva, a to tých, v ktorých bolo nutné odstrániť 
prekážky brániace voľnému pohybu kapitálu s právnym základom v článku 67 Zmluvy o založení 
Európskeho hospodárskeho spoločenstva515. Postupne sa však tento trend aj pod vplyvom rôznych 
spoločenských zmien menil a dochádzalo k zjednocovaniu v stále širšom okruhu činnosti. Pred 
vypuknutím svetovej finančnej krízy došlo k najvýraznejším zmenám najmä na prelome 20. a 21. 
storočia, po tom, ako boli vyhodnotené nedostatky vtedajšej bankovej legislatívy v Lamfalussyho 
správe516 a postupne boli prijímané právne akty s cieľom ich odstránenia. 

V roku 2007 však vypukla svetová finančná kríza s veľkými negatívnymi dôsledkami na 
ekonomiku Európskej únie. Členské štáty, ako aj Európska komisia boli v jej dôsledku nútené prijať 
mnohé opatrenia, spočívajúce napríklad v poskytnutí štátnej pomoci úverovým inštitúciám, ktoré sa 
ocitli v krízových situáciách. Len v období troch rokov od začiatku krízy sa takýmto spôsobom 
poskytla zo strany Komisie štátna pomoc vo výške 4,6 bilióna eur517, pričom je nutné zdôrazniť, že 
prostriedky poskytnuté v tejto forme pochádzajú v konečnom dôsledku od samotných daňových 
poplatníkov. Negatívne dôsledky však spočívali aj vo vypuknutí hospodárskej recesie, zvyšovaní 
nezamestnanosti a ďalších negatívnych sociálnych javoch. 

Ako príčiny vypuknutia tejto svetovej finančnej krízy boli v správe pod vedením de Larosièra 
identifikované nedostatky v systéme regulácie a dohľadu nad bankami, ktorý sa prejavil ako 
nedostatočný z hľadiska schopnosti nastavenia takých podmienok vykonávania bankových činností, 
ktorý by predchádzal vzniku krízových situácií, ďalej aj ako neefektívny, keďže neumožňoval v 
dostatočnom časovom predstihu prijať také opatrenia, ktoré by zabránili prehĺbeniu prípadných 
negatívnych dôsledkov518. Ďalšou významnou príčinou, na ktorú je potrebné poukázať, bol aj 
problém vynútenia dodržiavania stanovených podmienok, keď zistil, že v niektorých prípadoch sa v 
praxi dostatočne neaplikujú.  

                                                 
515 Článok 67 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (1957). 
516 Final report of committee of wise men on the regulation of european securities markets. 2001. 
(http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/lamfalussy/wisemen/final-report-wise-
men_en.pdf) (2015-02-15) 
517 Návrh Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na úverové 
inštitúcie a investičné spoločnosti. Časť I. Európska komisia.  KOM (2011) 452 v konečnom znení 
2011/0202 (COD). 
518The High-Level Group on Financial Supervision in the EU - Chaired by Jacques de Larosière. 
Report. Brussels. 2009. (http://ec.europa.eu/finance/general-

policy/docs/de_larosiere_report_en.pdf)  (2015-02-21)  
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Rovnako boli odhalené nedostatky v európskej štruktúre vykonávateľov bankového dohľadu 
a absencii právnych nástrojov, ktoré by vytvorili mechanizmus umožňujúci riešenie krízových situácií 
cezhraničných bánk.519 Okrem toho, čo sa týka eurozóny, štáty so spoločnou menou boli ešte viac 
vzájomne závislé a v ich prípade bolo preto navyše potrebné prelomiť začarovaný kruh medzi 
bankami a štátmi. Z týchto dôvodov je potrebné svetovú finančnú krízu vnímať aj ako významný 
materiálny prameň práva, ktorý poskytol príležitosť zásadne zmeniť legislatívu s cieľom vytvorenia 
bezpečnejšieho a zdravšieho finančného sektora, ktorého sú banky významnou súčasťou. Malo sa 
tak stať prostredníctvom vytvorenia právnych noriem, ktoré budú dôkladnejšie regulovať, 
kontrolovať a riadiť finančný sektor tak, aby sa v budúcnosti zabránilo situáciám, v ktorých by za 
chyby bánk platili v konečnom dôsledku daňoví poplatníci.520 Bolo by vhodné, aby pri každom 
legislatívnom návrhu, ktorý zasahuje do niektorej z oblasti bankovej únie, bolo súčasťou procesu 
jeho prijímania posudzovanie súladu navrhovanej úpravy s takto stanoveným cieľom bankovej únie, 
v ktorom sú definované jej základné princípy. Nutnosť ich aplikácie sa už preukázala, a preto by 
odchýlenie od nich bolo kontraproduktívne. 
 
1.2 Vznik bankovej únie a jej súčasná štruktúra 

Európska únia na nutnosť čo najrýchlejšie riešiť uvedené nedostatky vtedajšej úpravy 
reagovala najskôr vypracovaním Správy predsedu Európskej rady Hermana Van Rompuya s 
názvom "Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii" v ktorej bola predstavená nová vízia a 
štruktúra hospodárskej a menovej únie, ktorá patrí medzi základné ciele a kamene na ktorých 
Európska únia stojí. Hoci jej počiatky siahajú do 90. rokov 20. storočia, dodnes nebola vo všetkých 
štátoch v plnej miere realizovaná, čím dochádza k formovaniu rôznych skupín štátov, na ktoré sa 
uplatňujú rozličné právne režimy, čo v konečnom dôsledku bráni existencii jednotnej hospodárskej a 
menovej únii, a preto je potrebné zaoberať sa riešením aj tejto problematiky. Túto skutočnosť je 
potrebné osobitne zdôrazniť práve v súvislosti s problematikou rozličnej pôsobnosti jednotlivých 
pilierov bankovej únie, keďže je na základe týchto skúsenosti z fungovania hospodárskej a menovej 
únie dôvodné predpokladať, že analogicky môže byť príčinou aj nejednotného fungovania bankovej 
únie. 

Novo navrhovaná štruktúra hospodárskej a menovej únie vychádza zo štyroch stavebných 
prvkov, pričom prvý z nich, ktorým je integrovaný finančný rámec je založený na vytvorení bankovej 
únie.521 Následne bola podrobnejšie plánovaná štruktúra bankovej únie rozpracovaná Európskou 
komisiou v dokumente "Plán smerom k vytvoreniu bankovej únie"522. Napriek názvu ale 
neobsahoval komplexnú prepracovanú štruktúru budovanej bankovej únie, ale bol zameraný 
predovšetkým len na piliere jednotného mechanizmu dohľadu a jednotného súboru pravidiel. Ďalším 
oblastiam, ako je ozdravenie bánk a riešenie problémov bánk v kríze, či harmonizácia chránených 
vkladov sa venoval len minimálne, a to napriek tomu, že už v čase jeho prijímania sa im venovala 
vzhľadom na ich význam veľká pozornosť. Na základe toho je teda možné skonštatovať, že hoci 
existujú tieto dva dokumenty obsahujúce najzákladnejšie princípy a ciele vytvorenia bankovej únie, 
možno hodnotiť negatívne neexistenciu jedného komplexného rámcového dokumentu, v ktorom by 
boli detailnejšie a rozsahovo primerane rovnako rozpracované všetky piliere a z ktorého by sa 
následne pri ich legislatívnom zakotvení vychádzalo. Rovnako by mal význam aj pri následnom 
definovaní vzájomných vzťahov medzi jednotlivými piliermi, ale aj príslušnými orgánmi, pretože len 
takýmto spôsobom komplexného pohľadu na danú problematiku je možné vytvoriť efektívne 
fungujúcu bankovú úniu. 

V súčasnosti sa za tri vybudované piliere bankovej únie považuje: a) Jednotný súbor 
pravidiel, b) Jednotný mechanizmus dohľadu a c) Jednotný mechanizmus riešenia krízových 

                                                 
519 CŒURÉ B.: The Single Resolution Mechanism: Why it is needed. International Capital Market 

Association Annual General Meeting and Conference 2013 : Copenhagen. 2013.  
(http://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2013/html/sp130523.en.html) (2015-02-21) 
520 EUROPEAN COMMISSION: Banking union: restoring financial stability in the Eurozone. 
MEMO/14/294. (http://ec.europa.eu/finance/general-policy/docs/banking-union/banking-union-
memo_en.pdf) (2015-02-23) 
521 EUROPEAN COUNCIL – THE PRESIDENT: Towards a Genuine Economic and Monetary Union. 
Report by President of the European Council Herman Van Rompuy, EUCO 120/12., s. 4 
522 EURÓPSKA KOMISIA: Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Plán smerom 
k vytvoreniu bankovej únie., COM(2012) 510 final. 
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situácií. Hoci v pôvodných plánoch z roku 2012 sa uvádzajú aj snahy o vybudovanie štvrtého piliera, 
ktorým by mal byť spoločný systém ochrany vkladov, tento v súčasnosti ešte vybudovaný nie je. V 
tejto súvislosti je ale potrebné zdôrazniť, že je možné sa stretnúť aj s názorom, podľa ktorého sa 
jednotný súbor pravidiel nepovažuje za pilier bankovej únie, nakoľko tento jednotný súbor pravidiel 
je nevyhnutný pre fungovanie jednotného trhu a nie bankovej únie523. Avšak nakoľko tieto pravidlá 
vytvárajú základ pre fungovanie bankovej únie, bez ktorých by bola jej existencia nezmyselná, je 
nutné akceptovať ho ako jej kľúčový a základný pilier. 

 
2 JEDNOTNÝ SÚBOR PRAVIDIEL AKO ZÁKLADNÝ PILIER BANKOVEJ ÚNIE 

 
2.1 Právne akty tvoriace jednotný súbor pravidiel a ich právny základ 

Základný pilier, z ktorého banková únia vychádza, je jednotný súbor pravidiel. Tento pilier je 
vytvorený vo svojom súhrne viacerými právnymi aktmi, ktoré regulujú všetky významné aspekty 
bankovníctva. V súčasnosti zaraďujeme do tohto piliera nasledovnú legislatívu s pôsobnosťou na 
celom území Európskej únie: a) legislatívny balík CRD4 (pozostávajúci z nariadenia o 
prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti524 a zo smernice o 
prístupe k činnosti úverových inštitúcii a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a 
investičnými spoločnosťami525); b) nová smernica o ochrane vkladov526 a c) smernica o ozdravení a 
riešení krízových situácií bánk527.528 

Jednotný súbor pravidiel je aj pri posudzovaní právneho základu nutné oddeliť od ostatných 
pilierov bankovej únie, a to kvôli viacerým faktom. Na rozdiel od ostatných, tento pilier súvisí s 
vytvorením a fungovaním vnútorného trhu, čo vyplýva aj z použitých právnych základov 
umožňujúcich prijatie týchto legislatívnych návrhov, ktorým je článok 114 ods. 1, prípadne článok 53 
ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Právny základ tohto piliera nie je oproti ostatným, 
predovšetkým v porovnaní s jednotným mechanizmom riešenia krízových situácií, problematickým. 

 
2.2 Posúdenie vplyvov legislatívneho balíka CRD4 na bankovú reguláciu 

 
2.2.1 Implementácia rámca Basel III a zhodnotenie zmien v právnej úprave 

Legislatívnym balíkom dvoch právnych aktov, spoločne označovaných ako CRD4, bolo 
zavedené do európskeho bankového práva jednotné uplatňovanie štandardov, prijatých na 
medzinárodnej úrovni, označovaných ako Bazilej III, a to vo všetkých členských štátoch Európskej 
únie rovnako, teda nielen v členských štátoch eurozóny, ako je to pri pilieri jednotného mechanizmu 
dohľadu a mechanizme riešení krízových situácií. Predmetom týchto noriem charakteru soft law, 
ktoré implementáciou nadobúdajú charakter hard law, je primeranosť a likvidita kapitálu bánk.  

Novou právnou úpravou dochádza k odstráneniu právnych medzier v regulácii bankovníctva 
medzi všetkými členskými štátmi navzájom a tým sa prispieva k účinnejšiemu fungovaniu 
vnútorného trhu, čo patrí medzi základné ciele Európskej únie529. Táto nová právna úprava, ktorá 
vychádza z princípu maximálnej harmonizácie ďalej odstraňuje veľké množstvo možností národných 
orgánov, ktoré mali v oblasti udeľovania výnimiek a slobodného uváženia vo vzťahu ku kapitálovým 

                                                 
523 SINGER M.: Bankovní unie a ČR očima ČNB a aktuální vývoj bankovního sektoru. Praha : 
Česká národní banka. 2013. Prezentácia - s. 4.  
(https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/
vystoupeni_projevy/download/singer_20130507_zofin.pdf) (2015-02-21) 
524 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013. Úradný vestník Európskej únie 
27.6.2013, L 176/1. 
525 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ. Úradný vestník Európskej únie 

27.6.2013, L 176/338. 
526 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ. Úradný vestník Európskej únie 
12.6.2014, L 173/149. 
527 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/ES. Úradný vestník Európskej únie 

12.6.2014, L 173/190. 
528 FERRAN E.: European Banking Union: Imperfect, But It Can Work. University of Cambridge, 
Faculty of Law. Legal Studies Research Paper Series. Paper No. 30/2014. 2014. s. 3. 
(http://ssrn.com/abstract=2426247) [2015-02-25] 
529 Článok 26 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v konsolidovanom znení. 
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požiadavkám. Od účinnosti legislatívneho balíka CRD4, ktorú nadobudol 1. januára 2014, totiž 
členské štáty budú môcť zaviesť prísnejšie kapitálové požiadavky len za splnenia definovaných 
podmienok, ktorými sú opodstatnené vnútroštátne okolnosti (napríklad nepriaznivý vývoj na 
domácom trhu s nehnuteľnosťami), alebo z dôvodov nutnosti takýmto opatrením zabezpečiť 
finančnú stabilitu, alebo na základe vyhodnotenia rizikového profilu danej úverovej inštitúcie. 
Takouto úpravou sa zamedzuje svojvoľnému rozhodovaniu národných orgánov, ktoré vzhľadom na 
previazanosť finančného trhu s dominantným postavením cezhraničných finančných konglomerátov, 
mohli týmito rozhodnutiami negatívne ovplyvňovať a pôsobiť na trh aj v iných členských štátoch. 
Tento cieľ a právnu úpravu možno jednoznačne hodnotiť pozitívne.530  

Prudenciálne požiadavky na úverové inštitúcie obsiahnuté v nariadení, ktoré sú vzhľadom na 
charakter tohto právneho nástroja priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch, bez potreby 
transpozície do národných právnych poriadkov, zavádzajú zmeny požiadaviek na zloženie 
minimálneho požadovaného kapitálu, pričom jeho požadovaná výška sa nemení a zostáva na 
úrovni 8%  rizikovo váženého kapitálu. Jeho štruktúra sa mení takým spôsobom, že kapitál Tier 1 
musí tvoriť namiesto 2% už 4,5%531. Výška kapitálu Tier 2 musí byť minimálne na úrovni 1,5% 
namiesto dovtedajších 2%. Okrem týchto kapitálových požiadaviek sa zavádzajú aj dva nové druhy, 
ktoré sú oproti tomuto základnému minimálnemu kapitálu dodatkovým minimálnym kapitálom. Sú 
nimi: a) vankúš na zachovanie kapitálu532 a b) proticyklické kapitálové vankúše533. Vhodnú právnu 
úpravu týkajúcu sa stanovenia požiadaviek bankového kapitálu a likvidity možno považovať za 
najvýznamnejší nástroj, ktorého správne nastavenie môže výrazne zamedziť zopakovaniu finančnej 
krízy. Veľmi pozitívne možno zhodnotiť práve vytvorenie týchto nových kapitálových rezerv, ktorých 
cieľom je, aby si úverové inštitúcie v období priaznivého ekonomického vývoja a vysokých ziskov 
nahromadili dostatok kapitálu, ktorý by sa neskôr počas krízových situácií mohol využiť, a to bez 
toho, aby to malo negatívne dôsledky na vkladateľov či riadny chod banky. Vynútenie dodržania 
týchto požiadaviek je zabezpečené vhodnými právnymi inštitútmi, medzi ktoré možno zaradiť 
napríklad obmedzenie spočívajúce v rozdeľovaní výnosov príslušnej úverovej inštitúcie, 
obmedzenia uplatňujúce sa pri odmeňovaní v časti pohyblivých zložiek odmeny, a to až do doby, 
pokým budú tieto rezervy naplnené v ustanovenej výške. Ako nedostatok však možno hodnotiť, že 
hoci vankúš na zachovanie kapitálu je smernicou stanovený vo výške 2,5% rizikovo vážených aktív, 
výška stanovenia rezervy proticyklických kapitálových vankúšov zostáva v pôsobnosti členských 
štátov534, čo v konečnom dôsledku môže viesť k tomu, že sa vytvoria značné rozdiely naprieč 
jednotlivými štátmi. I napriek tomu však celková úprava povinne vytváraných rezerv sa zdá byť ako 
dostatočná na zachovanie finančnej stability aj počas nepriaznivého obdobia, v ktorom sa úverové 
inštitúcie môžu ocitnúť. 
 
2.2.2 Uplatňovanie diskrečnej právomoci vo vzťahu k maximálnej harmonizácii 

Napriek deklarovanému princípu maximálnej harmonizácie a zúženia priestoru pre úvahu zo 
strany členských štátov, v niektorých významných oblastiach im diskrečné právomoci i naďalej 
zostanú.  

Možné veľmi negatívne dôsledky v súvislosti s uplatňovaním výnimiek a diskrečných 
právomocí národných orgánov ustanovených v nariadení možno príkladmo uviesť na nasledovnom 
príklade. V súvislosti s významnosťou správne nastavenej výšky jednotlivých kapitálových rezerv je 
o to viac dôležitá úprava výpočtu vlastného kapitálu, ako aj rizikovo váženého kapitálu, nakoľko sa 
minimálne, ako aj dodatočné kapitálové požiadavky počítajú z týchto východiskových údajov. Pri 
počítaní vlastných zdrojov nariadenie v článku 49 ods. 1 vyžaduje odpočítať podiel banky v 
dcérskych spoločnostiach, ktorými sú poisťovne, avšak členský štát môže udeliť výnimku, a to bez 

                                                 
530 BABIS V.: Single Rulebook for Prudential Regulation of Banks: Mission Accomplished?. 

University of Cambridge, Faculty of Law. Legal Studies Research Paper Series. Paper No. 37/2014. 
2014. s. 28. (http://ssrn.com/abstract=2456642) [2015-02-25] 
531 Článok 92 Nariadenia č. 575/2013. 
532 Článok 129 Smernice 2013/36/EÚ. 
533 Hlava VII kapitola 4 Smernice 2013/36/EÚ. 
534 HUSTÁK Z., MIKULÁŠ O.: Návrh nové evropské úpravy obezřetnostních pravidel pro banky a 
obchodníky s cennými papíri – CRD IV. (2015-02-25). [http://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-nove-
evropske-upravy-obezretnostnich-pravidel-pro-banky-a-obchodniky-s-cennymi-papiry-crd-iv-
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výraznejších obmedzení. Podobne v odseku 2 rovnakého článku nariadenia je stanovené, že 
podiely banky v subjektoch finančného trhu, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku, sa od 
vlastných zdrojov neodpočítavajú, pričom opätovne aj v tomto prípade národný orgán môže udeliť 
výnimku. Napokon, pre členské subjekty holdingu, ktoré ale pôsobia mimo finančného sektora, majú 
národné orgány diskrečnú právomoc rozhodnúť podľa článku 89 ods. 3 nariadenia o tom, či pre tieto 
subjekty použijú pri výpočte rizikovú váhu 1250% alebo sa podiely v nich odpočítajú od kapitálu 
samotnej banky.535 Kombináciou takýchto opatrení môže v konečnom dôsledku dôjsť k tomu, že pri 
rovnakom subjekte, s rovnakou štruktúrou kapitálu a dcérskych poisťovní, či iných členov 
konsolidovaného holdingu mimo finančného trhu, by bol v rôznych štátoch vypočítaný pri rôznom 
využití týchto právomocí výrazne odlišný vlastný kapitál a tým stanovené veľmi rozdielne požiadavky 
na kapitálové rezervy úverovej inštitúcie. Tento stav de lege lata je preto nutné zmeniť takým 
spôsobom, že sa aspoň prísnejšie nastavia podmienky, ktoré by národné orgány museli splniť, ak 
by diskrečné právo chceli využiť. Tieto nedostatky aktuálnej právnej úpravy by totiž mohli viesť k 
zneefektívneniu bankovej únie. 

Príklad možnosti uplatnenia diskrečných právomoci zo strán kompetentných národných 
orgánov zahŕňa ale aj ďalšie iné situácie, a to napríklad možnosť upustenia od uplatňovania 
požiadaviek kapitálu a likvidity pre inštitúciu v rámci konsolidovanej finančnej skupiny536, ďalej 
právomoc pripúšťajúca povolenie odchýlenia sa od požiadaviek stanovených pre 
makroprudenciálne kapitálové rezervy537 alebo diskrečná právomoc členských štátov, ktorú možno 
využiť pri uplatňovaní iných kapitálových vankúšov (napr. vankúš na pokrytie systémového rizika538). 

Tento stav existencie stále značného rozsahu možnosti uplatňovania voľnej úvahy v tak 
závažných aspektoch bankovej činnosti, ako sú kapitálové požiadavky, či požiadavky na likviditu a 
taktiež vzhľadom na to, že jednou z príčin uplatňovania maximálnej harmonizácie bola práve 
situácia, keď uplatňovanie diskrečných právomocí počas účinnosti predchádzajúcej úpravy viedlo k 
veľkým rozdielom medzi členskými štátmi a v konečnom dôsledku boli potom prekážkou kvalitnej 
cezhraničnej spolupráce v oblasti krízového riadenia539 je nutné odstrániť. Spolupráca pritom bola 
kľúčová a jej neefektívne fungovanie môže mať ďalekosiahle negatívne dôsledky. Je nutné upraviť 
uvedený stav primeraným spôsobom tak, aby napriek novej legislatíve neexistovali stále značné 
pochybnosti o tom, či je nová úprava po každej stránke schopná naplniť stanovený cieľ, ktorým je 
zabránenie opakovaniu finančnej krízy efektívne fungujúcou bankovou úniou. 

 
2.2.3 Právna analýza zmien zavedených smernicou v rámci CRD4 

Smernica o pristúpení k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými 
inštitúciami obsahuje úpravu jedného z najvýznamnejších právnych inštitútov v celom sektore 
bankovníctva, a to inštitút bankového povolenia. Dôležitosť jeho správneho nastavenia spočíva 
najmä v tom, aby zaručoval, že banka, resp. v uvedenej smernici legálne definovaná ako úverová 
inštitúcia, už pri začatí vykonávania bankových činností bude v takej kondícií, ktorá zabezpečí, že aj 
v prípade nepriaznivého vývoja bude schopná vykonávať všetky úlohy tak, že vkladatelia, ani 
finančný trh nebudú ohrození.  

Smernica obsahuje len základné rámcové podmienky, ktoré členské štáty následne môžu 
príslušne modifikovať. V tomto procese zohráva významnú úlohu aj Európsky orgán pre 
bankovníctvo, ktorému sa podmienky udelenia bankového povolenia zo strany každého členského 
štátu musia oznámiť540. Smernicou stanovené podmienky zahŕňajú všetky aspekty podnikania 
úverových inštitúcií, a to od požiadaviek vlastného kapitálu, cez povinnosti týkajúce sa personálnej a 
funkčnej organizácie, riadenia a správy až po výkon obozretného podnikania a možno ich celkovo 
hodnotiť ako relatívne prísne, avšak správne nastavené. Obdobne, ako v prípade nariadenia, aj 
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smernica poskytuje napriek cieľu maximálnej harmonizácie určité diskrečné právomoci členským 
štátom. V tejto súvislosti je ale potrebné upozorniť na to, že udelenie výnimky sa môže týkať aj tak 
významnej požiadavky, akou je vlastný kapitál. Na začiatku podnikania musí úverová inštitúcia 
preukázať jeho vlastníctvo za normálnych okolností vo výške 5 miliónov eur, avšak národné orgány 
môžu udeliť v tomto smere výnimku a zmierniť túto povinnosť až na 1 milión eur, čo je len 20% 
pôvodnej hodnoty541. Možný rozsah udelenia tejto výnimky je príliš veľký, nakoľko samotná hodnota 
5 miliónov eur bola stanovená na základe opodstatnených dôvodov a vývoja, ktoré preukázali, že 
počiatočný kapitál v tejto výške poskytuje primeranú záruku toho, že je dostatočný na to, aby bola 
zabezpečená stabilita danej úverovej inštitúcie. Z týchto dôvodov by bolo preto legitímne očakávať 
jej splnenie od všetkých žiadateľov bankového povolenia, a preto by mala byť možnosť udelenia 
výnimky aj v tomto prípade úplne odstránená. 

Naopak, oblasťou, v ktorej stanovenie presných podmienok zostáva veľmi správne v 
pôsobnosti členských štátov, je stanovenie podmienok pri splnení ktorých vzniká povinnosť 
zriadenia Výboru pre odmeňovanie, tak, ako to predpokladá článok 95 smernice. V tomto prípade by 
totiž ich stanovením na únijnej úrovni mohlo dôjsť k situácií, že vzhľadom na kritériá veľkosti, 
rozsahu či zložitosti svojich činnosti by boli ustanovené tak , že v členských štátoch, v ktorých 
najväčšie úverové inštitúcie sú v porovnaní s ostatnými v Európskej únii nevýznamné, ale vzhľadom 
na ostatné banky na vnútroštátnom trhu významné, by nemusela byť povinnosť zriadenia tohto 
významného výboru pri žiadnej úverovej inštitúcii v danom štáte, čo ale nie je žiaduce, nakoľko je 
potrebné prostredníctvom týchto výborov zabrániť situáciám, aby si členovia vrcholného 
manažmentu vyplácali vysoké odmeny v čase nepriaznivej finančnej situácie danej banky. 

Ako ďalší návrh de lege ferenda, ktorý by bolo vhodné zaviesť do súčasnej úpravy s cieľom 
jej zlepšenia, by bolo vymedzenie niektorých pojmov, ktoré v súčasnosti smernica používa, ale bez 
vymedzenia ich obsahu.542 Napríklad pri posudzovaní žiadosti o udelenie bankového povolenia sa 
má posudzovať vhodnosť akcionárov, resp. spoločníkov, vychádzajúca zo zhodnotenia ich dobrej 
povesti543, avšak nedefinuje, čo tento pojem zahŕňa. Stav de lege lata v tomto smere teda nenapĺňa 
dostatočne princíp právnej istoty. 

 
2.3 Systém ochrany vkladov 

Spoločný systém ochrany vkladov je po nedostatku prejavenej politickej vôle vybudovať ho 
medzi prvými piliermi bankovej únie v súčasnosti definovaný ako prvok bankovej únie, ktorý sa má 
dosiahnuť v dlhodobom horizonte.544 Napriek tomu smernica o ochrane vkladov prešla výraznými 
zmenami s cieľom lepšie chrániť vklady spotrebiteľov. Tento systém spočíva v stanovení povinnosti 
členskému štátu, na ktorého území by skrachovala daná úverová inštitúcia, poskytnúť vkladateľom 
náhradu. V roku 2009 bola pod vplyvom svetovej finančnej krízy výška hornej hranice tejto náhrady 
navýšená z dovtedajších 50 000 eur na súčasných 100 000 eur.545 Táto hodnota je zachovaná aj v 
novej smernici. V čase predloženia návrhu na zvýšenie hodnoty, do ktorej sú vklady chránené, 
odhadovala Európska komisia, že týmto systémom ochrany bude pokrytých až 80% vkladov.546 
Napriek nepochybnému významu existencie tohto systému je nutné poukázať na možný negatívny 
vedľajší dôsledok takto nastaveného systému. Za uvedených podmienok budú mať totiž len 
vkladatelia, ktorých časť vkladov nebude pokrytá týmto systémom, skutočný záujem na dôslednom 
vyvodzovaní zodpovednosti zo strany orgánov, v ktorých pôsobnosti je výkon dohľadu a prijímanie 
rôznych opatrení s cieľom vynucovania regulačných noriem, a len títo vkladatelia budú pri výbere 
úverovej inštitúcie s ktorou vstúpia do právneho vzťahu skutočne posudzovať všetky dostupné 
informácie o nej, relevantné pre správne určenie takej banky, v ktorej budú ich vklady chránené v 
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plnej výške, a to vďaka riadnemu dodržiavaniu všetkých podmienok z jej strany a zároveň existencii 
mechanizmov zabezpečujúcich rýchle vynútenie ich dodržania v prípade odchýlenia sa od nich. V 
rámci legislatívneho procesu a úvah o vybudovaní piliera spoločného systému ochrany vkladov je 
preto potrebné zaoberať sa aj touto skutočnosťou a možnosťami zmeniť tento stav tak, aby aj 
vkladatelia prebrali väčšiu mieru zodpovednosti za svoje rozhodnutia. 
 
3 JEDNOTNÝ MECHANIZMUS DOHĽADU 

 
3.1 Právny základ a analýza zmien zavedených jednotným mechanizmom dohľadu 

Právnym základom umožňujúcim vytvorenie jednotného mechanizmu dohľadu ako jedného 
zo súčasných troch pilierov bankovej únie je článok 127 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
ktorý priamo umožňuje zverenie špecifických úloh, týkajúcich sa výkonu prudenciálnej politiky, 
Európskej centrálnej banke547. Legislatívne bol totiž tento element bankovej únie zavedený 
prostredníctvom dvoch právnych predpisov, a to jednak nariadením, ktorým bol na Európsku 
centrálnu banku prenesený výkon dohľadu548 z členov eurozóny a jednak nariadením, ktorým došlo 
k zmenám v nariadení o zriadení Európskeho orgánu pre bankovníctvo549.  

Cieľom kľúčových zmien, ktoré do európskeho práva zavádza systém jednotného 
mechanizmu dohľadu, bolo odstránenie nedostatkov predchádzajúcej úpravy. Zámerom bolo zmeniť 
stav, keď síce normy bankovej regulácie, tak ako sú obsiahnuté aj v jednotnom systéme pravidiel, 
sú harmonizované a majú byť uplatňované vo všetkých členských štátoch rovnako, avšak čo sa týka 
ich aplikovania a vynucovania, toto bolo stále v pôsobnosti národných orgánov dohľadu. To 
spôsobovalo vysokú mieru rozdielnosti pri interpretácií toho istého pravidla naprieč členskými štátmi 
a aj vysoké administratívne náklady pre banky. Tento stav rovnako len zvyšoval riziko možnej 
nákazy a bránil efektívnemu fungovaniu vnútorného trhu. 

Na riešenie týchto problémov sa vytvoril jednotný mechanizmus dohľadu, ktorý je 
vybudovaný na tom, že členské štáty eurozóny sa obligatórne vzdávajú časti svojich právomocí v 
oblasti vykonávania dohľadu nad bankami a nadobúda ich Európska centrálna banka.  

 
3.2 Pôsobnosť jednotného mechanizmu dohľadu  

Jedným z najproblematickejších aspektov jednotného mechanizmu dohľadu je jeho územná 
pôsobnosť. V súlade s článkom 127 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, z ktorého vychádza 
aj nariadenie zavádzajúce jednotný mechanizmus dohľadu, sa tento pilier aplikuje obligatórne len na 
členské štáty eurozóny, s tým, že ostatné členské štáty Európskej únie, ktorých mena nie je euro, sa 
budú môcť fakultatívne stať súčasťou tohto mechanizmu prostredníctvom inštitútu nadviazania úzkej 
spolupráce550.  

Takouto právnou úpravou však dochádza k významnej dvojkoľajnosti, nakoľko budú opäť aj v 
tomto pilieri existovať dve skupiny štátov, na ktoré sa budú uplatňovať diametrálne odlišné postupy. 
Nakoľko je vybudovanie hospodárskej a menovej únie, ktorej jedným zo štyroch kľúčových prvkov je 
práve banková únia, cieľom v celej Európskej únii a nielen v eurozóne, je nevyhnutné, aby sa v 
budúcnosti zmenil tento stav de lege lata tak, aby sa pôsobnosť všetkých pilierov bankovej únie 
vzťahovala bez rozdielov na celé územie Európskej únie, a to aj predtým a v prípade, ak by mena 
euro nebola ešte menou vo všetkých členských štátoch, nakoľko proces jej prijímania je veľmi dlhý a 
v prípade niektorých štátov v súčasnosti chýba pre tento krok aj politická vôľa a absencia právomoci 
vykonávať priamy dohľad aj v týchto štátoch by mohla mať v konečnom dôsledku negatívny vplyv na 
finančnú stabilitu aj v eurozóne.  

Treba však zdôrazniť, že v súčasnosti zavedenie takýchto zmien nie je možné bez zmeny 
primárneho práva, nakoľko v tejto oblasti na jeho základe nemá Európska centrálna banka 
jurisdikciu mimo členských štátov eurozóny. 

 

                                                 
547 ZAVVOS G., KALTSOUNI S.: The Single Resolution Mechanism in the European Banking Union: 
Legal Foundation, Governance Structure and Financing. 2014.  s. 8 
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548 Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013. Úradný vestník Európskej únie 29.10.2013, L 287/63. 
549 Nariadenie Rady (EÚ) č. 1022/2013. Úradný vestník Európskej únie 29.10.2013, L 287/5. 
550 Články 6 až 7 Nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 
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3.3 Kritérium významnosti pri stanovení priameho výkonu dohľadu Európskou centrálnou 
bankou 

Od začiatku úvah o tom, aká by mala byť štruktúra jednotného mechanizmu dohľadu a ako 
by mal fungovať, aby mohol efektívne napĺňať cieľ, bola jedným z kľúčových aspektov problematika 
určenia toho, či má Európska centrálna banka priamo vykonávať dohľad nad všetkými bankami v 
eurozóne, alebo či iba nad najvýznamnejšími, a ak iba nad týmito, tak ako nastaviť kritéria tohto 
výberu.551 

V eurozóne v súčasnosti podniká približne 6 000 bánk. Nakoľko všetky významné právomoci 
v oblasti výkonu dohľadu, tak ako sú stanovené v článku 4 nariadenia552, preberá a za ich 
uskutočňovanie zodpovedá v konečnom dôsledku Európska centrálna banka, presadilo sa kritérium, 
aby priamy dohľad vykonávala len nad systémovo najvýznamnejšími bankami a nie aj nad tými, 
ktoré nemajú významný vplyv na finančnú situáciu eurozóny a dohľad nad nimi môže byť lepšie 
vykonávaný na národnej úrovni553. Pri priklonení sa k tomuto argumentu bolo však do významnej 
miery brané hľadisko, že Európska centrálna banka je v prvom rade centrálnou bankou eurozóny, a 
jej primárne úlohy, za účelom plnenia ktorých bola aj zriadená, sú úplne iné ako výkon dohľadu nad 
jedným druhom subjektov finančného trhu. Z tohto dôvodu je síce možné súhlasiť s tým, že výkon 
priameho dohľadu Európskou centrálnou bankou bolo nutné obmedziť len na najväčšie a 
najvýznamnejšie banky eurozóny, pretože kvalitný výkon dohľadu nad všetkými bankami touto 
inštitúciou je za súčasných podmienok nepredstaviteľný. Na druhej strane však takýto stav z 
dlhodobého hľadiska nemožno hodnotiť ako dostatočný, pretože aj cieľom kreácie jednotného 
mechanizmu dohľadu bolo zamedzenie opakovania dôsledkov nedostatočnej právnej úpravy v 
období pred a počas svetovej finančnej krízy a dlhovej krízy v eurozóne a práve počas nich sa 
ukázalo, že aj úverová inštitúcia, ktorá by z hľadiska kritérií, tak ako sú v súčasnosti v článku 6 
nariadenia stanovené bola menej významnou, a teda priamy dohľad by nad ňou nevykonávala 
Európska centrálna banka, mohla v dôsledku svojho zlyhania vyvolať obavy verejnosti o stabilný a 
zdravý finančný systém a mať dominový efekt na všetky ďalšie subjekty finančného trhu, a to aj 
vrátane tých najväčších bánk. Ako príklad boli uvádzané viaceré menšie španielske banky či britská 
Northern Rock.554 

 
3.4 Rozdelenie kompetencií medzi príslušné orgány a správa a riadenie jednotného 

mechanizmu dohľadu 

Výkon dohľadu nad bankami sa na základe nariadenia v súčasnosti vykonáva nasledovným 
spôsobom555: a) v prípade úverových inštitúcií, ktoré na základe kritérií v článku 6 boli vymedzené 
ako významné, dohľad vykonáva priamo Európska centrálna banka a b) v prípade ostatných 
úverových inštitúcií, hoci samotné nariadenie ich osobitne neoznačuje, ale a contrario ich možno 
označiť ako menej významné, vykonávajú dohľad orgány na národnej úrovni, avšak v súlade s 
pokynmi vydanými Európskou centrálnou bankou, nakoľko Európska centrálna banka je v 
konečnom dôsledku zodpovedná za výkon dohľadu nad bankami v celej eurozóne a nad bankami v 
ostatných členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú jednotného mechanizmu. Z tejto konečnej 
zodpovednosti ďalej vyplýva aj právomoc, že kedykoľvek môže centrálna banka na základe voľnej 
úvahy prevziať od týchto národných orgánov priamy výkon dohľadu, a to nad ktoroukoľvek úverovou 
inštitúciou vykonávajúcou činnosť na tomto území556.  

Vzhľadom na to, že Európska centrálna banka primárne plní funkcie v oblasti menovej 
politiky, bolo potrebné, aby na výkon týchto nových právomocí, ktoré na ňu prechádzajú z členských 
štátov, bola organizácia a riadenie jednotného mechanizmu úplne oddelené od týchto ostatných 

                                                 
551 WYMEERSCH E.: The Single Supervisory Mechanism or "SSM", Part One of the Banking Union. 
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činností.557 Za týmto účelom bol vytvorený vnútorný orgán, a to Rada pre dohľad, ktorým sa 
uskutočňujú všetky právomoci, ktoré v oblasti dohľadu a čiastočne aj regulácie, prechádzajú na 
Európsku centrálnu banku. Rada pre dohľad sa skladá z predsedu,  podpredsedu, 4 zástupcov 
Európskej centrálnej banky a z jedného zástupcu každého členského štátu jednotného mechanizmu 
dohľadu. Podpredsedom pritom obligatórne musí byť niektorý z členov Výkonnej rady centrálnej 
banky, pričom predseda naopak členom tohto orgánu Európskej centrálnej banky byť nemôže558. 
Keďže však stále ide o vnútorný orgán Európskej centrálnej banky, a preto ani nemôže disponovať 
právnou subjektivitou, na rozdiel od výkonného orgánu jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií, jeho rozhodnutia podliehajú schváleniu Rade guvernérov Európskej centrálnej banky, ktorá 
síce ak nevznesie námietku proti nim, považujú sa za schválené, no napriek tomu sa môže 
vyskytnúť situácia, že rozhodnutie Rady pre dohľad by nebolo prijaté, hoci by toto neschválenie 
nemohlo byť svojvoľné. Rovnako v prípade, že by sa v súčasnosti do jednotného mechanizmu 
dohľadu zapojil nečlenský štát eurozóny, tak hoci by v Rade pre dohľad jeho zástupca svojho člena 
mal, v Rade guvernérov už nie, pretože jej členmi ako najvyššieho rozhodovacieho orgánu 
Európskej centrálnej banky nemôžu byť guvernéri národnej banky nečlenského štátu eurozóny. 

Ako vhodnejšie a správnejšie by sa vzhľadom na tieto nedostatky preto javilo riešenie, aj keď 
jeho prijatie by bolo veľmi zložité vzhľadom na to, že by si vyžadovalo zmenu zakladajúcich zmlúv, 
aby aj v prípade tohto piliera bola vytvorená samostatná inštitúcia, primárne zameraná na výkon 
právomocí jednotného mechanizmu dohľadu, ktorej vrcholným orgánom by bola Rada pre dohľad, v 
ktorej by ale už neboli na čele zástupcovia Európskej centrálnej banky, ale osoby menované 
orgánmi s väčšou legitimitou, a to napríklad spoločným rozhodnutím Rady Európskej únie a 
Európskym parlamentom. Aby tieto prípadné zmeny v inštitucionálnej architektúre dohľadu a 
regulácie nad bankovníctvom boli komplexné, bolo by potrebné, aby ich súčasťou boli aj zmeny 
týkajúce sa Európskeho orgánu pre bankovníctvo.  

V súčasnosti medzi hlavné úlohy Európskeho orgánu pre bankovníctvo v zmysle nariadenia, 
ktorým bol zriadený559, patrí uplatňovanie mechanizmov za účelom dosiahnutia efektívneho 
fungovania vnútorného trhu s finančnými službami, ako aj vypracovávanie návrhov právne 
záväzných regulačných technických štandardov a implementačných technických štandardov, na 
ktoré ho sekundárne právo splnomocňuje, hoci tieto právne záväzné návrhy podliehajú ešte 
následnému schváleniu Európskou komisiu. Okrem toho vydáva aj právne nezáväzné pokyny 
národným orgánom dohľadu a vytvára jednotné zásady, ktoré by príslušné orgány pri jeho výkone 
mali uplatňovať. Okrem toho je súčasťou Európskeho systému finančného dohľadu, a preto sú jeho 
zástupcovia aj členmi ostatných orgánov patriacich do tohto systému, vrátane Európskeho orgánu 
pre systémové riziko.  

Z takto stanovenej pôsobnosti jednotlivých orgánov vyplýva, že je nevyhnutné, aby pri plnení 
svojich úloh navzájom spolupracovali. Avšak pri takto zložitých štruktúrach a množstve rôznych 
subjektov s pôsobnosťou a právomocami v oblasti bankovníctva, v ktorej stále k vzniku ďalších aj 
dochádza, môže v konečnom dôsledku tento stav viesť k vzniku viacerých negatívnych javov. Za 
najvýznamnejšie možno označiť potenciálny vznik negatívnych kompetenčných konfliktov, ktoré sú 
pri vzájomnom prekrývaní agend vysoko pravdepodobné, ďalej experti pracujúci v jednotlivých 
orgánoch budú na základe právnych predpisov povinní spolupracovať, zúčastňovať sa rokovaní, 
podieľať sa na príprave spoločných návrhov, či vymieňať si informácie s takým množstvom ďalších 
inštitúcií, že im nemusí zostať taký počet potrebných odborníkov s dostatkom času na plnenie 
primárnych úloh daného orgánu. To by zabraňovalo efektívnemu výkonu dohľadu, prípadne kvalitne 
a včas vytváranej normotvorbe. Preto je potrebné brať do úvahy aj tento významný aspekt a snažiť 
sa tento negatívny trend čo najskôr zastaviť. 
 
4 JEDNOTNÝ MECHANIZMUS RIEŠENIA KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ 

 
4.1  Právny  základ  a  legislatíva  zavádzajúca  jednotný  mechanizmus  riešenia krízových   

 situácií 

Jednou z najkontroverznejších otázok spojených s vytvorením jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií bol práve právny základ, na základe ktorého by bolo možné tento 
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mechanizmus vytvoriť bez nutnosti zmien primárneho práva. Na rozdiel od jednotného mechanizmu 
dohľadu totiž vybudovať tento pilier priamo neumožňoval žiadny článok zakladajúcich zmlúv.560 
Európska komisia z tohto dôvodu napokon použila rovnaký právny základ ako pri jednotnom súbore 
pravidiel, a to článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ktorý sa ale bežne používa na 
prijímanie právnych aktov, prostredníctvom ktorých sa má dosiahnuť efektívne fungovanie 
jednotného vnútorného trhu561. Hoci bol napokon jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií 
prijatý po tom, čo bol jeho právny základ preskúmaný aj zo strany právnych expertov Rady 
Európskej únie, pred nemeckým Spolkovým ústavným súdom bolo začaté konanie, ktorého 
predmetom je posúdenie, či banková únia, osobitne tento pilier neporušuje nemecké ústavne právo 
tým, že nemá žiadny právny základ v primárnom práve.562 Ďalšou kontroverznou skutočnosťou v 
ústavnoprávnej rovine je, či môže ústavný súd členského štátu posudzovať, či má sekundárne právo 
základ v primárnom práve a či by toto nemalo byť výlučne v kompetencii Súdneho dvora Európskej 
únie.  

Napriek uvedeným úvahám z tohto stavu jednoznačne vychádza, že v budúcnosti pri 
budovaní ďalších pilierov bankovej únie, prípadne pri zásadných zmenách v jej súčasnej štruktúre 
bude potrebné venovať osobitnú pozornosť posúdeniu, či sa zavádzané zmeny opierajú a sú v 
súlade s primárnym právom, nakoľko prípadné konštatovanie ústavného súdu niektorého členského 
štátu, obzvlášť eurozóny, o protiústavnosti by mohlo mať bezprecedentný a ďalekosiahly negatívny 
dopad na celú bankovú úniu, z ktorej by sa mohol stať neúčinný systém. Hoci vzhľadom na 
nedostatok politickej vôle sa v súčasnosti o zmene zakladajúcich zmlúv neuvažuje, v prípade jej 
dostatku by bolo vhodné priamo do nich bankovú úniu spolu s jej piliermi zakotviť, a tým zabrániť 
podobným snahám o jej ústavné napádanie a spochybňovanie. 

 
4.2 Východiská a štruktúra jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií 

Cieľom jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií, ktorý bol do európskeho práva 
zavedený prostredníctvom jedného právneho predpisu, ktorým bolo nariadenie č. 806/2014563, je 
zabránenie ohrozenia stability finančného systému, ku ktorému by mohlo dôjsť prerušením 
zabezpečovania základných finančných služieb (napr. platobných systémov) a rovnako zabránenie 
ohrozenia vkladov, a to v dôsledku toho, že by sa úverová inštitúcia dostala do platobnej 
neschopnosti564. Právna úprava nariadenia za týmto účelom vychádza zo zabezpečenia kontinuity 
najdôležitejších finančných funkcií daného subjektu, udržiavania finančnej stability vyhnutím sa 
nákaze, ktorá by sa mohla šíriť v celom systéme a napokon zo zníženia spoliehania sa na verejné 
financie (ktoré sú v konečnom dôsledku vytvárané platením daní daňových poplatníkov) a z ochrany 
vkladateľov565.  

Veľmi dôležitou súčasťou tohto piliera nie je len samotný mechanizmus a nástroje, 
prostredníctvom ktorých sa majú dané situácie riešiť, ale aj vytvorenie fondov na riešenie krízových 
situácií, ktoré budú financované z povinných príspevkov subjektov bankového sektoru. Tieto 
príspevky sa budú počítať individuálne pre každú úverovú inštitúciu a budú sa počítať ako pomer 
objemu pasív danej úverovej inštitúcie vo vzťahu k celkovým pasívam všetkých úverových inštitúcií 
povolených v zúčastnených členských štátoch, pričom táto výška bude následne ešte upravená 
úmerne rizikám, ktoré daná banka podstupuje. Obdobným spôsobom budú počítané povinné 
príspevky do národných rezolučných fondov. 
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V súvislosti s týmto je nutné osobitne upriamiť pozornosť na to, že bude nevyhnutné klásť 
veľký dôraz na správne nastavenie rizikových váh jednotlivým druhom rizík, aby žiadne riziko nebolo 
vzhľadom na svoj charakter podceňovaným ani preceňovaným, keďže bude mať významný vplyv na 
konečnú hodnotu príspevku príslušnej úverovej inštitúcie do tohto fondu.  

V súčasnosti je cieľová suma, ktorá ma tento fond tvoriť, stanovená na 55 miliárd eur. Jeho 
objem by mal dosahovať najmenej 1% hodnoty krytých vkladov všetkých úverových inštitúcií vo 
všetkých členských štátoch bankovej únie.566 

 
4.3 Pôsobnosť a účinnosť jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií 

 Pôsobnosť jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií je veľmi úzko prepojená s 
pôsobnosťou jednotného mechanizmu dohľadu, čo vychádza zo vzájomnej závislosti týchto dvoch 
pilierov.567 Takéto nastavenie systému je veľmi správne a nevyhnutné pre efektívne fungovanie 
bankovej únie, pretože ak by bol v rámci dohľadu identifikovaný pri dohliadanej úverovej inštitúcií 
taký stav, ktorý by napĺňal podmienky posúdenia daného stavu ako krízovej situácie, je nutné, aby 
boli ihneď aplikované nástroje riešenia krízovej situácie a zabránilo sa tak vzniku a prehĺbeniu 
nepriaznivých následkov. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že jednotný mechanizmus riešenia 
krízových situácií sa uplatňuje pre všetky členské štáty jednotného mechanizmu dohľadu.  

 Okrem toho však bude daná pôsobnosť tohto piliera aj voči materským spoločnostiam 
usadeným v zúčastnenom členskom štáte, ak podliehajú dohľadu na konsolidovanom základe, 
ktorého priamym vykonávateľom je Európska centrálna banka a navonok sa vzťahuje aj na 
investičné spoločnosti a finančné inštitúcie usadené v zúčastnenom členskom štáte, ak podliehajú 
dohľadu na konsolidovanom základe priamo vykonávanom Európskou centrálnou bankou.568 Z 
analýzy subjektov, ktoré sú v pôsobnosti mechanizmu riešenia krízových situácií teda vychádza, že 
v posledných dvoch uvedených prípadoch, hoci nebude Európska centrálna banka vykonávateľom 
dohľadu týchto od úverových inštitúcií odlišných subjektov, v praxi sa stane jediným orgánom 
dohľadu, ktorý bude mať celkový prehľad o riziku, ktorému bude skupina vystavená.569 Je nutné 
oceniť takúto právnu úpravu, pretože vylúčenie týchto konsolidovaných subjektov z mechanizmu 
riešenia krízových situácií by spôsobilo takmer nemožné efektívne plánovanie riešenia prípadnej 
krízovej situácie skupiny a prijatie vhodných mechanizmov. 

 Nariadenie vstúpilo do platnosti 1. januára 2015 a napĺňanie fondu by sa malo začať 1. 
januára 2016, a to na základe medzivládnej dohody podpísanej v máji 2014, ktorou sa dohodlo 
vykonávanie niektorých ustanovení nariadenia súvisiacich s fondom570. Dôvod prijatia tejto 
medzivládnej dohody a nezapracovanie jej obsahu priamo do nariadenia súvisí s tým, že spôsob 
vytvorenia tohto piliera kombináciou týchto právnych aktov bol zvolený ako kompromis odstraňujúci 
obavy z použitia článku 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ako právneho základu. Súčasná 
právna úprava teda vedie k voľbe vytvárania jednotlivých pilierov právne komplikovanejším 
spôsobom, čím sa vytvára zložitejšia štruktúra, ktorá môže byť prekážkou väčšej efektívnosti celej 
bankovej únie. Opätovne sa teda na tomto mieste vyskytuje problematika súvisiaca s priamym 
nezakotvením bankovej únie do primárneho práva, čo len zvýrazňuje potrebu túto situáciu riešiť. 

 
4.4 Správa a riadenie jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií 

 Jednou z najproblematickejších oblastí tohto piliera je obdobný problém ako pri jednotnom 
mechanizme dohľadu, keďže sa rozdeľujú právomoci a úlohy medzi Jednotnú radu ako orgán na 
úrovni Európskej únie a národné rezolučné orgány, ktoré sa vytvárajú v každom členskom štáte 
jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií.571 Jednotná rada ako aj spoločný fond na 
riešenie krízových situácií budú totiž vykonávať svoje právomoci len pre tie banky, ktoré budú pod 
priamym dohľadom Európskej centrálnej banky z dôvodu stanovených kritérií alebo na základe 

                                                 
566 Článok 69 Nariadenia č. 806/2014. 
567 FERRAN E.: European Banking Union: Imperfect, But It Can Work. University of Cambridge, 
Faculty of Law. Legal Studies Research Paper Series. Paper No. 30/2014. 2014. s. 7. 
(http://ssrn.com/abstract=2426247) [2015-02-25] 
568 Úvodný článok 15 v spojení s článkom 2 Nariadenia č. 806/2014. 
569 Úvodný článok 22 Nariadenia č. 806/2014. 
570 Dohoda o prevode a mutualizácii príspevkov do jednotného fondu na riešenie krízových situácií. 
Rada Európskej únie. 8457/14. 
571 Článok 7 Nariadenia č. 806/2014. 
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samostatného rozhodnutia centrálnej banky o tom, že bude vykonávať priamy dohľad. Národné 
rezolučné orgány budú mať právomoc nad všetkými ostatnými subjektmi. Nariadenie napríklad 
umožňuje jednotnej rade nahradiť národný rezolučný orgán, a to aj zo svojej vlastnej iniciatívy, ak sa 
nezabezpečil výkon rozhodnutí vydaných v rámci jednotného mechanizmu.572 Národné rezolučné 
fondy budú taktiež v pôsobnosti národných rezolučných orgánov, ktoré budú mať rovnako právomoc 
stanoviť výšku príspevkov vybraných inštitúcií so sídlom v danom štáte do národného fondu ale aj 
stanoviť výšky minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje573. V tomto opäť možno vidieť riziko 
rozdielneho uplatňovania týchto národných mechanizmov naprieč členskými štátmi, nakoľko 
poskytujú priestor na rozdielny prístup pri výkone uvedených právomoci. Nesprávny výkon 
uvedených právomoci vo vzťahu k banke, nad ktorou nevykonáva priamy dohľad Európska 
centrálna banka, pretože nespĺňa napríklad kritérium veľkosti, avšak má napríklad systémový 
význam, môže mať v prípade krízy za následok negatívny dopad na finančný trh, hoc aj uplatnením 
mechanizmov riešenia krízových situácií by už záchrana týchto bánk nebola hradená daňovými 
poplatníkmi. 

 Jednotná rada je hlavným rozhodovacím orgánom tohto piliera bankovej únie. Nariadenie jej 
priznáva právnu subjektivitu aká patrí akejkoľvek inej právnickej osobe a zároveň ju vymedzuje ako 
agentúru Európskej únie. Má veľmi široko definované právomoci, čím je priamo vyvážená 
skutočnosť, že je nositeľkou konečnej zodpovednosti za každú banku v bankovej únii. Medzi jej 
hlavné úlohy patrí rozhodovanie o programoch riešenia krízových situácií, ďalej aj ich plánovanie a 
riešenie, ak ide o banky nad ktorými v rámci jednotného mechanizmu dohľadu vykonáva priamy 
dohľad Európska centrálna banka a rovnako je za tieto rozhodnutia aj zodpovedná.574  

 Jednotnú radu vzhľadom na rozsah právomoci, úlohy, objem finančných prostriedkov 
alokovaných vo fonde riešenia krízových situácií o ktorom bude rozhodovať, nepochybne možno 
zaradiť medzi najvplyvnejšie orgány Európskej únie. Podľa toho, či predmetom jej zasadania je 
rozhodovanie o úverovej inštitúcií v ťažkosti alebo všeobecné záležitosti, zasadá buď vo forme 
výkonného zasadnutia alebo plenárneho zasadnutia.  Od tohto sa odvíja aj jej zloženie. Na jej čele 
stojí výkonný predseda a ďalej je tvorená 4 členmi, ktorí túto funkciu vykonávajú na plný úväzok. 
Tieto osoby sa zúčastňujú vždy oboch druhov zasadnutí Jednotnej rady spolu s pozorovateľmi bez 
hlasovacieho práva, ktorými sú jeden zástupca Európskej centrálnej banky a jeden zástupca 
Európskej komisie, spolu s pozvanými pozorovateľmi ad hoc na konkrétne zasadnutie. Rozdiel 
medzi dvomi formáciami Jednotnej rady z hľadiska členov spočíva v tom, že v prípade plenárneho 
zasadnutia sú členmi s hlasovacím právom aj jeden zástupca každého vnútroštátneho orgánu pre 
riešenie krízových situácií členského štátu, ktorý je v bankovej únii, pričom v prípade výkonného 
zasadnutia je táto skupina nahradená len zástupcami členských štátov, v ktorých sa nachádza 
banka v ťažkostiach a jej pobočky alebo dcérske spoločnosti.575 

 Vzhľadom na už zhodnotený vplyv tohto riadiaceho orgánu je osobitne dôležité bližšie 
analyzovať spôsob jeho kreácie a zodpovednostné vzťahy (predovšetkým vo vzťahu k jeho 
predsedovi, podpredsedovi a štyrom ďalším členom Jednotnej rady na plný úväzok), a to najmä so 
zreteľom na posúdenie legitimity týchto členov, od ktorých sa odvíja legitimita celého orgánu. Toto 
posúdenie je jednak žiaduce vzhľadom na vyššie popísané významné vlastnosti tohto orgánu a 
jednak jednou z najvýznamnejších úloh Európskej únie, ktorú si v súčasnosti kladie za cieľ, je 
posilnenie legitimity subjektov riadenia a rozhodovania v oblasti správy ekonomických záležitostí a 
ich väčšia demokratizácia.576 Týchto členov podľa článku 56 navrhuje Európska komisia na 
schválenie Európskemu parlamentu, pričom súčasne je Európska komisia za výkon svojich funkcií 
zodpovedná a závislá od dôvery Európskeho parlamentu. Európsky parlament je orgánom s 
najvyššou mierou legitimity, nakoľko je jediným priamo voleným orgánom. Celkovo je podľa článku 
45 nariadenia za výkon svojich funkcií Jednotná rada zodpovedná okrem Európskeho parlamentu a 
Rade aj Európskej komisii. Je nepochybne dôležité správne nastaviť tieto vzájomné 
zodpovednostné vzťahy, pretože len od nich závisí aj riadny výkon všetkých udelených právomocí 

                                                 
572 Článok 7 ods. 4 písm. b) Nariadenia č. 806/2014. 
573 Napríklad § 31 zákona NR SR č. 371/2014. 
574 Články 42 až 45 Nariadenia č. 806/2014. 
575 Časť III (články 42 až 79) Nariadenia č. 806/2014. 
576ALCIDI C., GIOVANNINI A., PIEDRAFITA S.: Final report of committee of wise men on the 
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Jednotného výboru, avšak je potrebné zabrániť tomu, aby sa z nich vytvorila zložitá a spletitá 
štruktúra, ktorá môže byť v konečnom dôsledku kontraproduktívna a brániaca efektívnej organizácii 
a fungovaniu. Z tohto pohľadu ju nutné uvažovať, či by nepostačovala zodpovednosť voči 
maximálne dvom orgánom, a to tým s väčšou mierou legitimity ako má Komisia, teda voči Rade a 
Európskemu parlamentu. 

 
4.5 Fungovanie a zhodnotenie jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií 

 Procesnoprávna úprava procesu fungovania jednotného mechanizmu riešenia krízových 
situácií je veľmi prepracovaná a možno ju hodnotiť veľmi pozitívne. Jej hlavný prínos spočíva v tom, 
že od momentu oznámenia Európskej centrálnej banky, ako orgánu ktorý vykonáva nad danou 
úverovou inštitúciou dohľad, že dohliadaný subjekt zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá, až po 
moment rozhodnutia na výkonnom zasadnutí Jednotnej rady, či je možné v danom prípade uplatniť 
súkromné riešenie alebo či je nevyhnutné riešenie krízovej situácie vo verejnom záujme, uplynie len 
veľmi krátky čas. Na tomto výkonnom zasadnutí sa teda posúdi daný stav a rozhodne o tom, či sa 
banka zlikviduje podľa vnútroštátneho práva alebo sú naplnené podmienky na uplatnenie 
mechanizmu riešenia tejto situácie. Ak sú splnené, jednotná rada prijme program riešenia, v ktorom 
sú obsiahnuté všetky navrhované nástroje, ktoré sa majú aplikovať. V ďalšej fáze, ktorá trvá 
maximálne 24 hodín, môže Komisia vzniesť námietku toho, že uplatnenie mechanizmov riešenia 
krízovej situácie v prípade danej úverovej inštitúcie nie je vo verejnom záujme, pričom o nej 
následne rozhodne Rada Európskej únie.577  

 Takto zvolená legislatívna úprava vytvára vo svojom súhrne veľmi prepracovaný 
procedurálny postup, ktorý v kombinácii s nástrojmi obsiahnutými v tomto pilieri bankovej únie 
vytvára efektívny a vhodne organizovaný systém, ktorý je schopný zabrániť ohrozeniu finančného 
trhu ako aj vkladateľov. Odstránili sa v ňom najvýznamnejšie nedostatky z minulosti, keď jednak 
nebolo možné nástrojmi, ktoré by boli najvhodnejšie, reagovať na krízovú situáciu úverových 
inštitúcií a ani dostatočne včas. 

 V tejto súvislosti je ale dôležité opätovne upozorniť, že tento postup sa týka len subjektov, 
nad ktorými vykonáva priamy dohľad Európska centrálna banka. Ostatné subjekty by v prípade 
krízových situácií postupovali v súlade s vnútroštátnou úpravou národného rezolučného konania, 
ktorá sa oproti tej na únijnej úrovni ako aj od úpravy ostatných národných rezolučných konaní môže 
výrazne odlišovať, a aj keď nie v zásadných aspektoch, ktorých zásady sú európskym právom 
stanovené, odlišnosť sa môže týkať napríklad rozdielneho určenia lehôt a požadovanej rýchlosti 
prijatia opatrenia príslušným orgánom. To môže mať v konečnom dôsledku vplyv na efektivitu 
národných rezolučných konaní. Opakovane sa teda ukazuje, že pre skutočnú bankovú úniu nie je 
súčasný systém dostatočne dobre prepracovaný, najmä v otázkach nepriameho výkonu dohľadu 
národnými orgánmi, existenciou národných orgánov a mechanizmov riešenia krízových situácií. 
Riešením by bolo, aby tieto právomoci mal jeden orgán a vykonával ich prostredníctvom svojich 
vlastných vnútorných organizačných zložiek v jednotlivých štátoch. 

 Celkovo tento pilier, napriek významným politickým a inštitucionálnym prekážkam, ktoré 
proces najmä vo fáze jeho vytvárania sprevádzali, je značným úspechom. Bol vybudovaný v 
mimoriadne krátkom časovom úseku, najmä v porovnaní s jednotným mechanizmom dohľadu došlo 
k značnému zlepšeniu. Rovnako je nesmierne významný pre stabilitu medzinárodného finančného 
systému.578  

 Na procese jeho kreácie ďalej možno demonštrovať ako sa príslušné orgány, ale i členské 
štáty poučili z chýb, ktoré urobili pri budovaní predchádzajúcich pilierov a je dôvodné predikovať, že 
tento stav bude pokračovať aj v budúcnosti. Či to skutočne tak bude sa uvidí už v najbližších 
mesiacoch, keď sú na pláne ďalšie kroky smerom k dobudovaniu bankovej únie do jej komplexnej 
podoby. V strednodobom rámci ide o začlenenie nečlenských štátov eurozóny do jednotného 
mechanizmu dohľadu v spojení s jednotným mechanizmom riešenia krízových situácií579 a v 
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dlhodobom o vybudovanie piliera spoločného systému ochrany vkladov, ako aj dokončenie a 
prepojenie systému európskeho mechanizmu stability s bankovou úniou580. 

 
 

5               ZÁVER 

 Táto práca rozanalyzovala dôvody vzniku bankovej únie a zamerala sa najmä na právnu 
analýzu de lege lata jej jednotlivých pilierov, s cieľom ich zhodnotenia a následného vytvorenia 
návrhov de lege ferenda. Na základe tejto analýzy možno skonštatovať, že svetová finančná kríza, 
ktorú je nutné vnímať ako dôležitý materiálny prameň práva, poukázala na významné nedostatky 
predchádzajúcej právnej úpravy a aj na to, aké ďalekosiahle ekonomické, sociálne, ale i politické 
dôsledky môžu mať. Ich množstvo a významnosť boli tak veľké, že si vyžadovali komplexné 
prepracovanie vtedajšieho systému právnych inštitútov, mechanizmov, ako aj inštitúcií v oblasti 
bankovej regulácie a dohľadu. Za účelom uskutočnenia týchto systémových zmien bol vytvorený 
systém bankovej únie.  

 Potreba jej vytvorenia je vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti nespochybniteľná a hoci 
táto práca poukazuje aj na mnohé jej nedostatky, ktoré je potrebné odstrániť za účelom jej 
zefektívnenia, napriek nim celkovo bankovú úniu nepochybne možno vnímať ako systém schopný 
ochrániť stabilitu finančného trhu a tým aj samotných vkladateľov, a to bez toho, aby prípadné 
zlyhania alebo náklady na záchranu bánk v budúcnosti opäť hradili daňoví poplatníci. 

 Jednotný súbor pravidiel, ako základ bankovej regulácie, je nevyhnutný aj pre kvalitné 
fungovanie samotnej bankovej únie, nakoľko práve tento pilier obsahuje v súbore právnych 
predpisov, ktorými je tvorený, pravidlá upravujúce jednotlivé aspekty bankovníctva. Veľmi kladne 
možno hodnotiť stav, že táto úprava je komplexná a v zásade obsahuje dostatočne prísne 
nastavené požiadavky kladené na banky, ktorých dodržiavanie v kombinácii s existujúcimi 
možnosťami ich vynútenia v prípade potreby, poskytuje dostatočnú záruku existencie jednotného 
vnútorného zdravého finančného trhu. Zmena v štruktúre kapitálu a vytvorenie nových kapitálových 
požiadaviek či rezervných vankúšov patria k najväčším pozitívam novej úpravy. 

  Pri tomto pilieri je možné najlepšie poukázať na stúpajúcu harmonizáciu legislatívy, ktorá sa 
v pokrízovom období dostáva na maximálnu možnú úroveň. Jej potreba a nevyhnutnosť v oblasti 
bankovníctva sa vzhľadom na posledný vývoj stala všeobecne prijímanou. V tejto súvislosti je ale 
nutné upozorniť na to, že v budúcnosti by sa mal viac uplatňovať na únijnej úrovni právny nástroj 
nariadenie, pretože pokiaľ budú určité dôležité aspekty upravené v smerniciach, pričom cieľom je 
aplikácia súboru jednotných pravidiel na území všetkých členských štátov rovnako, bude existovať 
riziko odchýlenia sa od nich alebo nesprávneho transponovania do národných právnych poriadkov. 
Hoci touto legislatívou došlo aj k odstráneniu mnohých diskrečných právomocí národných orgánov, 
v práci bolo poukázané na aktuálny stav, keď mnohé naďalej zostali v právnom poriadku zakotvené, 
a to aj v jednej z najvýznamnejších oblastí, akou je výpočet kapitálových požiadaviek. Tieto je 
nevyhnutné v čo najkratšom možnom čase odstrániť. 

 Jednotný mechanizmus dohľadu spolu s jednotným mechanizmom riešenia krízových situácií 
predstavujú úplne nové mechanizmy v európskom finančnom práve, na rozdiel od jednotného 
súboru pravidiel, nakoľko niektoré oblasti bankovníctva boli regulované už niekoľko posledných 
desaťročí, aj keď v neporovnateľne menšej miere. Od jednotného súboru pravidiel sa ďalej odlišujú 
pôsobnosťou, čo je aj jedným z najväčších problematických aspektov efektívneho fungovania 
bankovej únie. Bez zmeny v primárnom práve sa totiž tieto dva piliere môžu obligatórne vzťahovať 
len na členské štáty eurozóny, hoci pripojiť sa môžu aj ostatné, takéto rozhodnutie je však v ich 
výlučnej právomoci. V kombinácii s problematikou právneho základu jednotného mechanizmu 
riešenia krízových situácií, ktorá spôsobila jeho zavedenie právne komplikovanejším spôsobom, sa 
ukazuje, že v blízkej budúcnosti bude nutné zaoberať sa nevyhnutnými zmenami primárneho práva. 
Začlenenie nečlenských štátov eurozóny do týchto dvoch jednotných mechanizmov je nevyhnutné 
pre dobudovaniu komplexnej a skutočnej bankovej únie. 

 Súčasťou navrhovaných zmien je aj odstránenie nedostatku právnej subjektivity riadiaceho 
orgánu jednotného mechanizmu dohľadu, ktorou ako súčasť vnútornej štruktúry Európskej 
centrálnej banky nemôže disponovať, pričom zasa výkon jednotného mechanizmu dohľadu v 
súčasnosti zakladajúce zmluvy neumožňujú zveriť inej inštitúcií ako centrálnej banke. Riadiaci orgán 
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jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií je na druhej strane samostatnou inštitúciou 
Európskej únie disponujúci právnou subjektivitou. V kombinácii s národnými orgánmi dohľadu a 
národnými rezolučnými orgánmi a Európskym orgánom pre bankovníctvo, ktorý je taktiež súčasťou 
inštitucionálnej architektúry orgánov s pôsobnosťou v bankovníctve sa teda opätovne začína 
vytvárať zložitá štruktúra inštitúcií, ktorá môže byť prekážkou efektívneho fungovania bankovej únie. 
Preto je nutné aj v prípade inštitucionálnej štruktúry zvrátiť tento trend opačným smerom, teda 
smerom integrácie príslušných orgánov. 

 Vzhľadom na obmedzený rozsah tejto práce bolo možné poukázať len na najvýznamnejšie 
nedostatky súčasnej právnej úpravy, ktorých odstránením je možné dospieť k výborne 
organizovanej a fungujúcej bankovej únii, schopnej v maximálnej miere naplniť cieľ, za účelom 
ktorého vznikla.  
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Abstract: The first goal of this paper is to present new alternative sources of legitimacy and their 

comparison with the traditional view of it. These findings are then applied on the EU to assess 
whether its authorities can be considered, and if so, to what extent as legitimate. This assessment is 
also the main goal of the paper. It is divided into three chapters. The first chapter concerns the 
common concept of legitimacy as understood by traditional constitutionalism. In the second chapter, 
we analyse where does the legitimacy of the legislative authorities stem from. Last chapter contains 
the scrutiny concerning legitimacy of the legislative acts of EU. In the end of the paper, based on the 
presented finding, we formulate our answer to the main question – whether the legislative authorities 
of EU could be considered to be legitimate. We consider the result of the work to be firstly 
presentation of alternative sources of legitimacy in the conditions of EU. Secondly, we consider the 
formulation of an opinion on the legitimacy, or illegitimacy of the observed authorities and their 
legislative acts. 
 
Abstrakt: Prvým cieľom predloženej práce je predstavenie alternatívnych zdrojov legitimity a ich 

porovnanie s tradičným vnímaním legitimity. Následne sme získané poznatky aplikovali na 
podmienky Únie a použili na zhodnotenie toho, do akej miery, a či vôbec, možno vybrané orgány EÚ 
považovať za legitímne, čo predstavuje hlavný cieľ práce. Práca sa člení na tri kapitoly. V prvej 
kapitole sa zameriavame na základný opis konceptu legitimity, ako ho chápe tradičná 
konštitucionalistika. V druhej kapitole tieto poznatky komparujeme s netradičnými poňatiami 
legitimity. Zároveň v tejto kapitole analyzujeme, nakoľko legitímne postavenie majú konkrétne 
inštitúcie. Posledná kapitola sa zaoberá legitimitou právne záväzných normatívnych aktov, ktoré 
tieto orgány vytvárajú. V závere práce na základe získaných poznatkov formulujeme svoje 
stanovisko k hlavnej otázke práce – či sú legislatívne orgány Únie a nimi vydávané právne akty 
legitímne.Za výsledok svojej práce považujeme poskytnutie rozboru nových, alternatívnych zdrojov 
legitimity aplikovaných v podmienkach EÚ a zároveň formuláciu stanoviska k miere legitimity, či 
prípadnej nelegitimity skúmaných orgánov a ich aktov.  
 
Key words: European Union, institutions of the EU, alternative sources of legitimacy, deficit of 

legitimacy, democracy, legislative acts 
 
Kľúčové slová: Európska únia, orgány EÚ, alternatívne zdroje legitimity, deficit legitimity, 

demokracie, legislatívne akty 
 
 

   ÚVOD 

Otázka legitimity je jedna z najzávažnejších otázok, ktorou sa musia zaoberať jednotlivci 
žijúci v organizovanom politickom spoločenstve. Rovnako sa s ňou musí vysporiadať aj samotné 
spoločenstvo, ktoré disponuje právomocou autoritatívne, prostredníctvom moci určovať správanie 
týchto jednotlivcov a to aj nezávisle od ich vôle. Osobitne dôležité je skúmať obsah legitimity, ale aj 
jej charakter v štátoch založených na princípe reprezentatívnej demokracie. Fungovanie týchto 
režimov je založené na myšlienke, že ľud nie je reálne schopný vykonávať každodenné „riadenie“ 
štátu osobne. „ Ľud preto prenáša rozhodovanie na orgány, ktoré sú na to ústavou poverené. Tieto 
orgány však nerozhodujú namiesto ľudu, pretože platí prezumpcia, že ľud je prostredníctvom svojich 

                                                 
581 Rád by som sa v prvom rade poďakoval môjmu školiteľovi JUDr. Mariánovi Gibovi, PhD. za 
nápomocné rady a podnetné pripomienky, ktoré významne napomohli ku skvalitneniu tejto práce 



 

174 

orgánov sám činný a prítomný.“582 Oblasť legitimity je preto dôležitým predmetom skúmania 
širokého spektra spoločenských vied. Z nich nemožno opomenúť ani právnu vedu. 

Cieľom predkladanej práce je predložiť základné koncepcie legitimity, ako ich chápe tradičná 
konštitucionalistika a tie následne konfrontovať s menej ortodoxnými pohľadmi na legitimitu Únie 
a jej legislatívnych orgánov.583 Na základe získaných informácií potom sformulujeme závery, či, 
resp. do akej miery môžeme považovať tieto orgány Únie za legitímne. Nie je však možné izolovane 
skúmať len postavenie týchto orgánov bez toho, aby sme sa dotkli aj ich základných úloh. Preto je 
logickým krokom rozšíriť náš predmet skúmania aj na právne záväzné akty, na ktorých vydávaní sa 
predmetné orgány spolupodieľajú.  
 
1.       POJEM LEGITIMITA 

Ústredným pojmom predkladanej práce je pojem legitimita. Preto je nevyhnutné v prvom 
rade objasniť tento pojem. Z etymologického hľadiska je pojem legitimita odvodený od latinského 
slova legitimare, teda prehlásiť za oprávnené..584 
Už z tohto výkladu je zrejmé, že musí existovať subjekt, ktorý toto prehlásenie o oprávnenosti 
vykoná. Inými slovami, z pohľadu legitimity moci môžeme hovoriť o entite alebo základe, od ktorého 
je moc odvodená. „V záujme toho, aby moc nebola len holým, náhodným a ničím nepodloženým 
násilím akéhokoľvek subjektu, musí byť zrejmý základ, od ktorého sa odvodzuje, či ktorý oprávňuje 
jej existenciu.“585 V súčasných demokratických štátoch je týmto zdrojom ľud, pričom tento vzťah 
moci a ľudu je najčastejšie explicitne zakotvený v ústavách štátov..586 

Tento vzťah nám do istej miery môže slúžiť aj ako východisko pri skúmaní, resp. odpovedaní 
na základné otázky, ktoré sa s legitimitou spájajú. Týmito otázkami sú predovšetkým, prečo 
obyvatelia skutočne nejakú moc poslúchajú a aké procedúry či podmienky ich „nútia“, aby 
považovali túto moc za oprávnenú.587 Čiastočnú odpoveď na predkladané otázky môžeme odvodiť 
z Weberovej kategorizácie legitimít. V nej okrem tradičnej a charizmatickej autority hovorí aj o 
právno-racionálnej autorite, pričom pojem autorita je možné na účel tejto práce stotožniť s pojmom 
legitimita. Práve právno-racionálna autorita, pri ktorej badať najväčšiu podobnosť s legitimitou ako je 
chápaná v demokratických štátov v súčasnosti, odkrýva možné odpovede na predložené základné 
otázky. Pri tejto autorite je moc štátnych orgánov „daná formálnymi ústavnými pravidlami, ktoré 
vymedzujú, čo môže robiť subjekt, disponujúci verejnou mocou. Táto autorita je spojená skôr 
s funkciou, než osobou, čo znižuje pravdepodobnosť zneužitia verejnej moci. Dochádza tak k 
obmedzeniu vlády a vďaka racionálnej deľbe práce(moci, pozn. autora) sa zvyšuje výkonnosť (štátu, 
pozn. autora).“588 V tomto prípade vidíme ako dôvody akceptovania moci predovšetkým 
všeobecnosť pravidiel výkonu moci, ich relatívnu stálosť a nezávislosť od individuálnych 
vykonávateľov moci. Okrem toho, podľa nášho názoru, významnú rolu hrajú aj garancie 
zachovávania princípu deľby moci, čím de facto dochádza aj k jej obmedzeniu. To zároveň 
predstavuje základný prvok ochrany ľudu pred zneužitím moci. Nemenej významný je aj spôsob, 
akým sú riadiace funkcie obsadzované. Ako už bolo spomenuté, zdrojom moci v demokratických 
štátoch je ľud. Spôsob obsadzovania verejných funkcií musí tento fakt bezpodmienečne 
rešpektovať. Z tohto dôvodu je potom  mandát získaný v demokratických voľbách  považovaný za 
najlegitímnejší, resp. orgán kreovaný týmto spôsobom je spôsobilý požívať najvyššiu možnú mieru 
legitimity. 
 Legitimita vyžaduje na jednej strane to, aby boli orgány štátu vytvorené spôsobom aký 
stanovuje zákon (teda, aby sa ich právomoc odvodzovala od ľudu), nemožno však opomenúť ani 
druhú stránku, že ľud musí považovať výkon tejto moci za dobrý, správny a zákonný. Obdobne 
rozlišuje jednotlivé zložky legitimity aj Prusák, keď hovorí, že „požiadavky legitimity, ako vidieť, 
pozostávajú z právnych postulátov a z občianskych postulátov.“589 K právnej stránke priraďuje 

                                                 
582 BRÖSTL A. a kol., Ústavné právo Slovenskej republiky, Plzeň, 2013, str. 45 
583 Pod tento pojem radíme Európsku Komisiu, Európsky parlament a Radu 
584 ŠPAŇÁR J., HRABOVSKÝ J., LATINSKO/Slovenský-SLOVENSKO/Latinský Slovník, Bratislava 
1998, s. 342 
585 OTTOVÁ E., Teória Práva, Šamorín 2010, s. 116 
586 Napr. čl.2, ods.1. ústavy SR; čl.2, ods.1 ústavy Českej republiky; čl. B, čís. 3 ústavy Maďarska  
587 HEYWOOD A., Politologie, Plzeň 2008, s. 259 
588 Tamtiež., s. 261 
589 PRUSÁK J., Teória práva, Bratislava 1999, s. 69 
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požiadavku, aby moc pramenila zo zdroja moci, čím je vylúčená uzurpácia moci individuálnym 
subjektom. Nová moc môže byť opäť ustanovená len ľudom-exkluzívnym pôvodcom moci. Podľa 
nášho názoru sem možno priradiť aj požiadavky na to, aby boli inštitúcie kreované a konali na 
základe zákonov a aby transfer výkonu moci prebehol v rámci právom stanovených procesov. K 
občianskemu postulátu potom Prusák radí akceptáciu a rešpektovanie takto ustanovenej moci 
ľudom.590 Vo vyspelých demokratických a právnych štátoch je bezvýhradnou podmienkou to, aby 
takéto rešpektovanie moci nebolo vynútené sankciami, ale aj, a to predovšetkým, lojalitou členov 
k spoločenstvu, resp. moci.591  

Uvedené postuláty môžeme využiť aj ako deliace kritérium medzi formálno-racionálnou a 
materiálno-racionálnou legitimitou. Formálno-racionálna legitimita ako relikt doby, v ktorej dominoval 
pozitivistický prístup k právu, sa úzko viaže s pojmom formálny právny štát. Taktiež býva často 
obsahovo stotožňovaná s legalitou. Ako konštatoval aj ÚS ČR, „politické režimy, ktorým chýba 
demokratická substancia, sa vyhýbajú empiricky overiteľnej legitimácii v prospech ideologických 
argumentov a hľadísk formálno-racionálnej legitimity.“592  

Za opozitum formálno-racionálnej legitimity môžeme označiť materiálno-racionálne 
ponímanie legitimity, ktoré je charakteristické pre moderné štáty, v ktorom sú v zásade splnené 
všetky tri zo spomínaných podmienok. Súhlasíme s konštatovaním ÚS ČR, že pre štát, ktorý o sebe 
deklaruje, že je právnym štátom so zvrchovaným ľudom, nie je ako legitímny prípustný žiaden iný 
štátny režim, ako režim demokratický. 593 V odbornej literatúre býva označovaná aj ako 
demokratická legitimita. 

Legitimita teda stelesňuje aj legalitu, nie je s ňou však zameniteľná. O to menej je potom 
možné redukovať legitimitu na formálnu legalitu normatívnej právnej úpravy v takom režime, kde 
málokto nevie, že voľby nie sú voľbami, politické strany nie sú stranami, demokracia nie je 
demokraciou a právo nie je právom.594 
 Z uvedených dôvodov preto nepovažujeme za prínosné skúmať, či nejaký režim, či inštitúcia 
napĺňajú kritériá formálno-racionálnej legitimity, ktorá sama osebe predstavuje len „vonkajšiu masku“ 
režimu. V nasledujúcich častiach predkladanej práce sa pokúsime odpovedať na otázku, do akej 
miery inštitúcie EÚ (ne)napĺňajú znaky demokratickej legitimity a okrem tradičného nazerania na 
legitimitu predstavíme aj nové koncepcie jej poňatia. 
 
1.1. Legitimita v podmienkach Európskej únie 

Zmluva o Európskej únii v znení konsolidovanom Lisabonskou zmluvou (ZEÚ)595 vo svojom 
článku 10, ods.1 stanovuje, že „ fungovanie Únie je založené na zastupiteľskej demokracii.“ 
Podrobnejším skúmaním ods.2 predmetného ustanovenia potom môžeme odhaliť základy tzv. 
dvojstupňovej legitimizácie EÚ. V prvom stupni je to legitimita vlastná samotnej EÚ, ktorá je 
v druhom stupni dopĺňaná o legitimitu odvodenú od čl. štátov. Vyjadrené v inštitucionálnej rovine, 
prvý stupeň reprezentuje skôr Európsky parlament, ktorý je priamo volený občanmi EÚ a druhý 
stupeň reprezentuje skôr Európska rada a Rada ministrov pozostávajúca z predstaviteľov výkonnej 
moci, ktorí sú priamo demokraticky zodpovední národným parlamentom alebo priamo občanom čl. 
štátu. Tieto dva stupne však nie sú striktne oddelené, preto aj EP je podporený legitimitou čl. štátov 
a RM resp. ER majú určitú mieru vlastnej (alternatívnej ?) legitimity. 

Ustanovenie čl.10, ods. 1 zároveň aj vylučuje priamu participáciu občanov Únie na výkone 
moci. O to väčší záujem by preto mala mať EÚ na tom, aby jej inštitúcie, ako zástupcovia občanov 
únie, boli považované za legitímne.  
 Ako je zrejmé z uvedeného princípu, ale aj predošlého rozboru, na to, aby sme nejaký orgán 
mohli považovať za plne demokraticky legitímny, musí v prvom rade svoje postavenie odvodiť od 
zdroja legitimity. Snahou orgánu musí byť, aby týmto zdrojom bol ľud. Preto budeme v nasledujúcej 
časti práce odpovedať na otázku, či v Únii existuje ľud v tom zmysle, že je spôsobilý legitimizovať 
inštitucionálnu štruktúru EÚ, a či EÚ vytvára procedurálne podmienky na to, aby mohol prebehnúť 

                                                 
590 Tamtiež. 
591 PROCHÁZKA R., KÁČER M., Teória práva, Bratislava 2013, s. 14 
592 Pl.ÚS 19/93 (ÚS ČR) 
593 Tamtiež. 
594 Tamtiež. 
595 Ak v texte nie je explicitne stanovené inak, pri ZEÚ aj ZFEÚ odkazujeme na ich text v znení 
konsolidovanom Lisabonskou zmluvou. 
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„transfer legitimity“ z ľudu na jej orgány. Existencia európskeho ľudu je conditio sine qua non pre to, 

aby sme mohli hovoriť o úspešnom úsilí EÚ v posilňovaní svojej legitimity. 
 Nie každý náhodný zhluk osôb však môže predstavovať ľud. Giba definuje ľud ako „demos, 
keďže je politicky zjednotený okolo vôle žiť spolu a zachovávať svoj štát; nejde tu teda o náhodnú 
skupinu osôb, ktoré sa zhodou okolností nachádza na území jedného štátu. V definícii ľudu teda 
existuje politický prvok, o ktorom možno dokonca povedať, že je rozhodujúcim prvkom tejto 
definície, nakoľko transformuje obyčajnú skupinu jednotlivcov na homogénne teleso – nositeľa 
suverenity.“596  

Analýzou Gibovej definície môžeme dospieť k záveru, že v rámci chronologickej postupnosti 
by mal najprv existovať ľud v štátotvornom zmysle, ktorý si následne vytvorí štát ako formálno-
inštitucionálne vyjadrenie svojej politickej súdržnosti. Väčšina mladých štátov túto teóriu aj 
potvrdzuje, keďže pri nich existencia ľudu predchádzala vytvoreniu štátu.597 Príkladmi takýchto 
štátov sú USA, Slovensko či Južný Sudán.598 Ľud v politickom zmysle teda tvoria dve zložky: 
spoločné hodnoty ako tmel príslušníkov ľudu a občianstvo ako formálny znak príslušnosti k ľudu. 
 Podľa nášho názoru za takéto spoločné hodnoty nemôžeme označiť akékoľvek hodnoty, 
pričom narážame predovšetkým na všeobecnosť týchto hodnôt. Príliš všeobecné hodnoty ako 
spravodlivosť, demokracia či dobro obyvateľov sú hodnoty, ktoré vyznávajú takmer všetci obyvatelia 
planéty, pričom je zrejmé, že netvoria jednotný ľud v politickom zmysle slova. 
 Druhou zložkou, ktorá definuje ľud, je občianstvo. Na prvý pohľad by mohla byť odpoveď na 
otázku, či existuje európsky ľud jednoznačná. ZEÚ vo svojom čl.2 charakterizuje základné spoločné 
hodnoty ako hodnoty „...úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a 
rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám.“ V EÚ taktiež existuje inštitút 
občianstva Európskej únie. Z formálnej stránky by teda boli predpoklady existencie jednotného 
európskeho ľudu splnené. Pri bližšom skúmaní však prichádzame k záveru, že o európskom ľude 
hovoriť nemôžeme a to z nasledujúcich dôvodov: 

a) Hodnoty, ktoré by mali vyjadrovať zjednotenie obyvateľov Európy, sú koncipované natoľko 
široko, že ich vyznávajú obyvatelia takmer ktoréhokoľvek štátu vo svete. Ťažko teda budú 
predstavovať centrum, ktoré zjednotí obyvateľov Európy, a zároveň ich odlíši od zvyšku 
sveta. 

b) Občianstvo Únie je síce inštitút, ktorý oproti štátnemu občianstvu členských štátov ponúka 
niečo navyše, avšak podľa čl.9 ZEÚ je vo vzťahu k nemu v akcesorickom postavení. 
Problémom je tiež fakt, že ľud sa nevytvoril „zdola“, ale občianstvo Únie malo spojiť 
obyvateľov únie „zhora“. Tento ľud je však vnútorne nehomogénny a „neexistuje v rámci neho 
politické spojivo medzi občanmi jednotlivých členských štátov Únie.“599 „Inak povedané, ani 
existencia občianstva neznamená automaticky existenciu ľudu“,600 ak absentuje hodnotové 
prepojenie. Občianstvo má teda z pohľadu vytvorenia ľudu iba deklaratórne účinky 
a akýkoľvek pokus o prisúdenie konštitutívnych účinkov, zostáva podľa nášho, názoru iba 
v rovine fikcie. Na tomto mieste je potrebné venovať sa aj zmenám v nazeraní na povahu 
inštitútu občianstva EÚ vo svetle judikatúry SDÚ. Ten vo svojom prelomovom rozhodnutí 
Grzelczyk „naštartoval“ zmenu vnímania inštitútu občianstva Únie ako akcesorického inštitútu 
na perspektívne dominantný inštitút vo vzťahu k štátnemu občianstvu.601 Táto myšlienka bola 
potom ďalej rozvíjaná v mnohých neskorších rozhodnutiach.602 Snáď najvýstižnejšie 
charakterizuje myšlienkové pochody SDÚ v tomto smere jeho výrok z rozsudku vo veci 

                                                 
596 GIBA M., Európsky parlament a demokratický deficit únie, In: Zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax, Bratislava 
2011, str. 32 
597 CIBULKA Ľ. a kol., Ústavné právo Slovenskej republiky(štátoveda), Bratislava 2013, s. 21 
598 Pre úplnosť považujeme za vhodné dodať, že pri historicky starších štátoch napr. Francúzsko, sa 
tieto štáty vytvorili ešte pred zjednotením ľudu tohto štátu. In: CIBULKA Ľ. a kol., Ústavné právo 
Slovenskej republiky(štátoveda), Bratislava 2013, s. 21 
599 GIBA M., cit. d., str. 33. V tejto súvislosti autor trefne poznamenáva, že s rovnakým efektom 
nevytvorenia ľudu by bolo možné konštruovať aj občianstvo napríklad na úrovni NATO. 
600 CIBULKA Ľ. a kol., Ústavné právo Slovenskej republiky(štátoveda), Bratislava 2013, s. 22 
601 Rozsudok SDÚ vo veci Grzelczyk C-84/99 zo dňa 20. septembra. 2001, par. 31 
602 Napr. D’Hoop, C-224/98, zo dňa 11. júla. 2002, par. 28; Baumbast, C-413/99, zo 17. septembra 
2002, par 82; 



 

177 

Baumbast, kde hovorí nasledovné: „Podľa článku 17 ods. 1 ES je občanom Únie každá 
osoba, ktorá má príslušnosť niektorého členského štátu. Občianstvo Únie má byť základným 
statusom štátnych príslušníkov členských štátov“603 

Súhlasíme teda s názorom mnohých právnikov, či politikov, ktorí sa k existencii Európskeho ľudu 
stavajú skepticky, prípadne existenciu európskeho ľudu v súčasnosti vylučujú.604 
 Nie úplne jednoznačný význam inštitútu občianstva veľmi názorne ilustrujú aj potiaže, aké 
vytvára zástupcom členských štátov v tom, aký postoj k nemu majú zaujať. Nemecká vláda vo 
svojom stanovisku v konaní pred ÚS SRN vo veci „Lisabon“, ako protiargument voči tvrdeniu 
navrhovateľov, že Nemecko príde o svoj ľud, konštatuje nasledovné: Lisabonská zmluva vo svojom 
čl. 14, ods. 2 (občianstvo Únie) iba vyzdvihuje legitimujúci subjekt Európskej únie bez toho, aby 
konštituoval európsky ľud.605 Tento argument je vnútorne inkoherentný, keďže vyvracia existenciu 
európskeho ľudu, no na druhej strane hovorí o vyzdvihovaní legitimizačného subjektu, ktorým je, 
ako sme už v predchádzajúcich kapitolách uviedli, ľud. Tieto zvláštne argumenty ilustrujú 
nevyhnutný ambivalentný postoj, ktorý zaujímajú čl. štáty. Aj vo svetle uvedených judikátov SDÚ sa 
domnievame, že inštitút občianstva EÚ bude mať v budúcnosti významný vplyv na formovanie 
jednotného európskeho ľudu. Nevylučujeme teda, že Európsky ľud sa niekedy vytvorí, podľa nášho 
názoru je to však otázka niekoľkých generácií a nie jedného politického rozhodnutia. 

Ako sme už na viacerých miestach tejto práce skloňovali, EÚ nepredstavuje štandardný 
prvok koštitucionalistky. Oprávnene je najčastejšie zaraďovaný medzi federáciu a konfederáciu. Z 
tejto špecifickej povahy Únie potom plynú úvahy mnohých právnikov, že na legitimitu EÚ nemôžeme 
nazerať cez štandardy suverénneho štátu. V ďalšej časti predkladanej práce preto predostrieme 
niekoľko alternatívnych zdrojov legitimity, ktoré prichádzajú do úvahy. 

 
2.      LEGITIMITA LEGISLATÍVNYCH ORGÁNOV EURÓPSKEJ ÚNIE 

Obsahom tejto kapitoly je predstavenie základných koncepcií alternatívnych zdrojov legitimity 
EÚ a jej orgánov. Následne tieto poznatky aplikujeme pri hodnotení legitimity orgánov EÚ. 

 
2.1. Alternatívne zdroje legitimity orgánov Európskej únie 

Alternatívne zdroje legitimity EÚ je možné podľa nášho názoru rozdeliť do nasledujúcich 4 skupín. 
a.) Legitimita, ktorú EÚ získava od členských štátov 

O tejto rovine legitimity hovoríme v súvislosti s členským štátom ako suverénom, ktorý sa na 
základe slobodného rozhodnutia vzdáva časti svojich právomocí. Paradoxne, aj tento spôsob 
disponovania vlastnými právomocami je jedným z prejavov toho, že štát ako jediný subjekt 
medzinárodného práva disponuje úplnou suverenitou. Štáty sú v tomto zmysle „majstrami 
zakladajúcich zmlúv“ a  sú spôsobilé podstatným spôsobom meniť materiálne jadro týchto zmlúv.606 
Inými slovami, táto rovina legitimity spočíva v tom, že členské štáty (ktoré požívajú plnú mieru 
demokratickej legitimity)jednak súhlasili s vytvorením inštitucionálneho rámca ako ho poznáme 
v súčasnosti, a zároveň voči EÚ disponujú prostriedkami ultima ratio607, čím vlastne predlžujú svoje 

legitimizačné linky aj na orgány Únie. Ako konštatoval ÚS NSR vo svojom lisabonskom rozhodnutí, 
táto linka zostane zachovaná až do momentu, kým Únia nenadobudne tzv „Kompetenz-

                                                 
603 Rozsudok SDÚ vo veci Baumbast zo dňa 17. septembra 2002 par. 82, C-413/99 
604 Napr. GIBA M. In: Európsky parlament a demokratický deficit únie, str. 23; ĽALÍK T., In: Ústavné 
právo Slovenskej republiky (štátoveda) str.262, WINTR J., In Lisabonská smlouva a ústavní pořádek 
ČR str. 169, KLAUS V. In: Žiadny európsky ľud neexistuje (dostupné na 
[http://komentare.hnonline.sk/komentare-hn-152/ziadny-europsky-lud-neexistuje-499048]); 
Rozhodnutie ústavného súdu Nemeckej spolkovej republiky vo veci lisabon par. 346-350 
605 Rozhodnutie ÚS SRN zo dňa 30. júna 2009 vo veci lisabon, par. 143  
606 Termín materiálne jadro zmlúv chápeme ako tú časť zmlúv, ktoré považujú niektorí autori za 
súčasť materiálnej ústavy EÚ – k tomu bližšie napr. BLAHOŽ J., KLÍMA K., SKÁLA J. a kol., Ústavní 
právo Evropské unie, Dobrá voda, 2003, str. 53-72. Autor pritom neopomína ani vplyv SDÚ na 
tvorbu a interpretáciu spomínaného jadra. Po rozsudku SDÚ vo veci Pringle v. Írsko je zároveň 
nastolená otázka, do akej miery je možnosť čl. štátov meniť zmluvy obmedzená (rozsudok SDÚ zo 
dňa 27. novembra 2012 č. C-370/12, par. 29-37) 
607 Pod týmto pojmom chápeme najmä možnosť čl. štátu vystúpiť z EÚ  

http://komentare.hnonline.sk/komentare-hn-152/ziadny-europsky-lud-neexistuje-499048
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kompetenz“608(takúto zásadnú zmenu nemôžu vykonať zastupujúce orgány, jedine ľud). Štáty sú 
tiež oprávnené túto legitimizačnú linku kedykoľvek prerušiť vystúpením z únie, príp. doktrína 
ústavných súdov niektorých členských krajín predpokladá opätovné prevzatie kompetencií 
národnými inštitúciami, ak by boli na úrovni Únie vykonávané nedemokraticky.609 

b.) Legitimita EÚ založená na pomere rozsahu prenesených právomocí k špecifickosti únie 

Táto rovina má úzky súvis s bodom č.1, keďže sa opiera o koncept prenesenia právomoci na 
EÚ členským štátom. Na úvod však považujeme za potrebné uviesť základné koncepčné rámce 
legitimity, v ktorých sa budeme pohybovať. Legitimita štátu či inštitúcie je otázkou miery. Nezužuje 
sa iba na pojem legality, ale je v ňom okrem iných zložiek obsiahnuté aj morálno-politické 
oprávnenie príp. ospravedlnenie610 a prvok súhlasu.611 Z uvedeného je potom zrejmé, že v 
absolútne drvivej väčšine prípadov nemožno diskusiu o legitimite inštitúcie obmedziť iba na 
konštatovanie, že daná inštitúcia je legitímna alebo nelegitímna. Miera legitimity je vyjadrená skôr 
slovami: dostatočne legitimovaná, deficit legitimity atp. Legitimita teda nie je záležitosťou typu 
všetko alebo nič, skôr môžeme hovoriť o jej narušení, spochybniteľnosti alebo neúplnosti.612 
Obdobné uvažovanie by sme mali aplikovať aj v podmienkach EÚ. 
 Vo svetle uvedeného potom nemusí byť EÚ nositeľom úplnej legitimity, ale je postačujúce, ak 
bude v primeranom pomere k rozsahu právomocí, ktoré na ňu členské štáty preniesli. O tento 
argument oprel svoje rozhodnutie aj ÚS SRN, ktorý konštatoval nasledovné; akt, ktorým Nemecko 
pristúpilo k Lisabonskej zmluve je súladný s princípom demokracie. Prostredníctvom volieb do 
zastupiteľských orgánov môžu občania Nemecka stále rozhodnúť o základných veciach týkajúcich 
sa Federácie a Spolkových krajín. Pričom práve táto skutočnosť podľa súdu, podporená o možnosť 
volieb do EP, poskytuje, pri zachovaní systému prenesených právomocí, dostatočnú úroveň 
legitimácie Únie. Inými slovami - úroveň legitimácie EÚ je súladná s národnými požiadavkami, 
keďže: i.)národné orgány majú zachovanú suverenitu v rozhodujúcich oblastiach, ii.) je stále 
zachovaný princíp prenesenia právomoci a štáty tak ostávajú „majstrami zmlúv“ iii.) na EÚ nebola 

prenesená ústavodarná moc.613 V tomto zmysle si Únia nenárokuje úplnú demokratickú legitimitu, 
ale vzhľadom na jej špecifický charakter a rozsah kompetencií iba toľko legitimity, koľko týmto 
špecifikám zodpovedá.  

c.) Legitimita založená na jej úlohách a výsledkoch 

Argumenty zdroja tejto alternatívnej legitimity sú založené na tom, že existujú úlohy, ktoré z 
objektívnych príčin musí niekto plniť. Orgán, ktorý tieto úlohy plní, čerpá svoju legitimitu z toho, že 
nie je dostupná iná, v praxi realizovateľná možnosť, ako tieto úlohy plniť demokratickejšie a 
legitímnejšie. Tieto úvahy vo svojom rozhodnutí o Lisabonskej zmluve uplatnil aj ÚS ČR, ktorý 
poukazuje na objektivitu integračného procesu v Európe.614 Tento integračný proces je iba reakciou 
na výzvy moderného sveta, ktoré už nie sú riešiteľné výlučne na národnej úrovni. „Ak je potrebné 
prijímať rozhodnutia na globálnej úrovni a na tejto úrovni stanoviť aj pravidlá, pričom mechanizmy 
medzinárodného práva verejného nie sú postačujúce, musia byť vytvorené inštitúcie nadnárodnej 
správy, aby robili rozhodnutia a vytvárali pravidlá.“615 Takto vytvorené inštitúcie by mali obsahovať 
toľko demokratických prvkov a mechanizmov, koľko je len možné. Špecifická povaha takejto entity 

                                                 
608 Zjednodušene môžeme hovoriť o právomoci, prostredníctvom ktorej by si EÚ mohla vytvárať 
nové oblasti pôsobenia bez súhlasu členských štátov. Teda právomoc na vytváranie nových 
právomocí. 
609 Napr. nález ÚS ČR Pl. ÚS 50/04 „.pokud by jedna z těchto podmínek realizace přenosu 
pravomocí nebyla naplněna, tj. pokud by vývoj v. EU ohrožoval…podstatné náležitosti 
demokratického právního státu, bylo by třeba trvat na tom, aby se těchto pravomocí opětovně ujaly 
vnitrostátní orgány České republiky…“, obdobne potom aj ÚS SRN vo svojom lisabonskom 
rozhodnutí, par. 264 
610 V origináli moral-political justification 
611 WEBBER G.C.N., The negotiable constitution:On the limitation of rights, Cambridge, 2009, str.17 
612 Tamtiež, str. 18 
613 Rozhodnutie ÚS SRN zo dňa 30. júna 2009, par 249-250, pričom súd v tomto rozhodnutí 
naznačuje aj základné oblasti, v ktorých zostala suverenita štátu zachovaná: 1. obrana, 2. rozpočet, 
3. formovanie politiky sociálneho štátu, 4. trestné právo, 5. národná kultúrna identita 
614 Pl. ÚS 19/08 (ÚS ČR) par. 101-105 
615 GERLOCH A., WINTR J. (eds.); Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR; Plzeň; 2009, str. 
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však nepripúšťa možnosť chápať „jej“ demokraciu v intenciách identických s tými na národnej 
úrovni. Prípadný deficit legitimity orgánov takejto supranacionálnej organizácie je ospravedlniteľný 
práve odvolaním sa na tieto špecifické úlohy. 

Druhým smerom úvah je legitimizácia cez výsledky takejto inštitúcie. Niektoré politicko-
spoločenské problémy sú natoľko zložité, že pri ich riešení je treba uprednostniť odbornosť a určitý 
„úradnícky nadhľad“ pred plným uplatňovaním demokratickej legitimizácie. Zástancovia tejto 
koncepcie alternatívnej legitimity argumentujú tým, že ako na národnej, tak aj na nadnárodnej úrovni 
existujú vysokošpecializované orgány, ktoré ani zďaleka nespĺňajú všetky parametre demokratickej 
legitimácie, požívajú však veľkú vážnosť a rešpekt verejnosti.616 Za vhodné príklady potvrdzujúce 
túto teóriu považujeme napríklad ESĽP alebo väčšinu ústavných súdov. Sú síce z hore uvádzaných 
dôvodov zbavené možnosti priamo získať demokratickú legitimitu, ale vďaka svojim výsledkom, 
odbornosti a kvalitnému odôvodňovaniu rozhodnutí si získali autoritu aj medzi verejnosťou. „Trend 
dôkladného odôvodňovania rozhodnutí Súdneho dvora a legislatívnych aktov EÚ, vrátane publikácie 
súvisiacich prípravných dokumentov“,617 je nepopierateľným faktom. Na základe uvedeného preto 
tvrdíme, že EÚ sa veľmi aktívne angažuje aj na tomto poli legitimity. 

d.) Legitimita založená na pragmatickom vnímaní Únie  
Pragmatická rovina legitimácie vychádza z toho, že pri skúmaní legitimity konkrétnych 

inštitúcií musíme mať na pamäti, že kritika založená na teoretických modeloch má obmedzenú 
výpovednú hodnotu. Takéto výroky stoja na východiskách, ktoré nemôžu byť v úplnej miere 
zrealizované v žiadnej fungujúcej spoločnosti a to za žiadnych podmienok. Otázkou by teda nemalo 
byť to, či daná inštitúcia v plnej miere napĺňa teoretické ideály legitimity, pretože ich istotne nespĺňa. 
Pragmatická otázka v tejto súvislosti znie, či sú dostupné iné alternatívy nastavenia, resp. 
fungovania tej-ktorej inštitúcie a či tieto alternatívy dokážu lepšie napĺňať predstavu ľudí o 
oprávnenom výkone moci nad sebou.618 

Obdobne argumentuje aj Moravcsik, keď podľa neho kritici EÚ dochádzajú k negatívnym 
záverom ohľadne jej legitimity zväčša preto, že jej postavenie analyzujú v ideálnych a izolovaných 
podmienkach. „ Referenčným bodom komparácie je antický, Westminsterský alebo jednoducho 
utopický model deliberatívnej demokracie. Tieto modely môžu byť užitočné na filozofické účely. 
Využívanie takýchto ideálnych štandardov, ktoré nedokáže naplniť nijaká vláda, však zakrýva 
spoločenský kontext tvorby politík v modernej Európe – reálnu prax súčasných vlád a viacúrovňový 
politický systém, v ktorom fungujú. Kvôli tomu môžu analytici prehliadať mieru, v akej sú 
v podmienkach modernej demokracie využívané rôzne formy delegácie.“619 Práve princíp 
prenesenia právomocí je jedným z dôvodov, pre ktoré sa môže EÚ javiť ako nelegitímna. Podľa 
Moravcsika dochádza k pragmatickej deľbe práce medzi čl. štáty a EÚ, pričom úlohy, ktoré si 
vyžadujú väčšiu účasť občanov, zostávajú zachované pre orgány čl. štátov. EÚ potom logicky 
zostávajú úlohy, ktoré už sami zo svojej podstaty nevyžadujú až takú mieru participácie občanov. Aj 
preto potom dochádza k záveru, že „ústavný systém bŕzd a protiváh, nepriama kontrola skrz  
národné parlamenty a vlády a rozširujúce sa právomoci EP dostatočne zabezpečujú transparentné 
fungovanie EÚ, ktoré zodpovedá požiadavkám občanov EÚ.“620 

Prezentované alternatívne zdroje legitimity sú nepochybne inovatívnym pohľadom na 
tradične chápaný koncept legitimity, s ktorým nemusia všetci súhlasiť. Ani samotná práca si nekladie 
za cieľ zaviesť vo vzťahu k Únii novú univerzálnu doktrínu, ale skôr načrtnúť nové spôsoby 
uvažovania o inštitúciách Únie a zdrojoch ich legitimizácie. Nemôžeme predsa ignorovať fakt, že na 
našom kontinente sa vyvíja neštandardná entita, na ktorú možno tradičné kategórie a inštitúty 
konštitucionalistky aplikovať len veľmi obtiažne.  
 Doteraz prezentované poznatky je možné aplikovať na každú zo skúmaných inštitúcií zvlášť, 
ale aj na všetky spoločne. Okrem týchto „všeobecných“ poznatkov, sa ku každému z legislatívnych 
orgánov viažu aj špecifiká, typické len pre ten-ktorý konkrétny orgán. V nasledujúcich kapitolách sa 
budeme venovať práve týmto špecifikám, pričom budeme hľadať aj legitimizačné linky vedúce k 

                                                 
616 Tamtiež, str. 174 
617 Tamtiež str. 174 
618 BURTON S.J., An introduction to law and legal reasoning, Boston 1985, s. 166 
619 MORAVCSIK A., In Defence of the ´Democratic Deficit´:Reassessing Legitimacy in the European 
Union, 2002, str. 605 
620 Tamtiež, str. 606 
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obyvateľom Únie, resp. ľudom členských štátov a načrtneme problematické oblasti legitimity 
konkrétnych orgánov. 
 
2.2. Legitimita Európskeho parlamentu 

 Ako jediný z orgánov Únie je EP priamo volený občanmi Únie, ktorých potom aj zastupuje. 
Problematike existencie ľudu EÚ sme venovali už dostatočný priestor v predchádzajúcich častiach 
práce, preto sa v tejto kapitole zameriame na ostatné aspekty legitimity EP. Aj keď je z dôvodu 
neexistencie európskeho ľudu otázne, aký subjekt vlastne EP zastupuje, na základe čoho ho potom 
niektorí autori prirovnávajú k akémukoľvek parlamentu medzinárodnej organizácie621, nemožno 
ignorovať fakt, že tu existuje inštitúcia, ktorej členov v priamych voľbách volia milióny občanov EÚ. 
Sme si samozrejme vedomí faktu, že voľby do EP patria v niektorých krajinách k voľbám s najnižšou 
volebnou účasťou.622  Túto skutočnosť, v miere v akej nám to dovoľuje rozsah práce, reflektujeme 
v závere tejto kapitoly. 
 Práve voľby považujeme za najvýraznejší špecifický prvok legitimizácie EP oproti ostatným 
orgánom. Voľby do EP však zároveň tvoria aj súčasť prvého okruhu problémov, ktoré sa viažu na 
legitimitu EP, označovaného ako a.)problémy na úrovni zastupovania. Druhý okruh problémov tvoria 
b.)problémy na úrovni fungovania EP.623 
  a.)Problémy na úrovni zastupovania 

Na to, aby boli voľby prostriedkom transferu legitimity, je nevyhnutné, aby tieto voľby 
vykazovali určité kvality. Kvality, resp. vlastnosti, ktoré máme na mysli sú rovnosť, všeobecnosť 
tajných volieb s priamym uplatnením volebného práva. Paradoxne ZEÚ vo svojom článku 14, ods.3 
stanovuje, že „poslanci Európskeho parlamentu sú volení vo všeobecných, priamych a slobodných 
voľbách tajným hlasovaním na volebné obdobie piatich rokov.“ Prvok rovnosti je z tohto výpočtu 
vynechaný. Myslíme si však, že ak majú voľby plniť svoj účel, mali by spĺňať uvedené vlastnosti bez 
ohľadu na to, či sú tieto kvality explicitne v nejakom normatívnom právnom akte vyjadrené alebo nie. 
Inými slovami - demokratické voľby majú svoju tajnosť, rovnosť, všeobecnosť a priamosť v sebe 
implicitne obsiahnutú. Pokúsime sa preto analyzovať problémy, ktoré sa s voľbami do EP spájajú a 
ktoré sa viažu predovšetkým na už spomínanú rovnosť.624  

Najvypuklejšie sa problém rovnosti volebného práva prejavuje v systéme zostupne 
proporčného zastúpenia občanov únie v EP. Na základe tohto systému majú štáty s väčším počtom 
obyvateľov „viac svojich“ poslancov v EP ako štáty s menším počtom obyvateľov. Zároveň však na 
poslanca zvoleného vo väčšom štáte pripadá oveľa väčší pomer hlasov ako na poslanca z malého 
štátu. Rozdiel v tomto počte môže byť v extrémnych prípadoch až 12-násobný!625 Práve táto 
disproporcionalita má za následok to, že hlasy voličov z rôznych štátov majú rôznu váhu, resp. 
hodnotu. „Rovné volebné právo označuje skutočnosť, že každý volič má rovnaký počet hlasov s 
rovnakou hodnotou. Bez rovnosti volebného práva nemá význam ani princíp jeho všeobecnosti...“626 
V tomto prípade teda môžeme hovoriť o forme skrytej nerovnosti volieb, keďže pri vzájomnom 
porovnaní „váhy“ hlasu občana malej členskej krajiny s hlasom občana veľkej krajiny bude miska 
váh výrazne vychýlená na stranu hlasu z menšieho štátu. Z tohto dôvodu potom možno nájsť 
logicky komplikované interpretácie rovnosti volebného práva v tom zmysle, že táto rovnosť sa 
vzťahuje len na vzájomné porovnanie v rámci jedného národa a nie na supranacionálnu 
organizáciu.627 
 Ďalším z problémov na úrovni zastupovania je problém zaradenia poslancov do skupín po 
tom, ako boli zvolení. Do EP kandiduje každý z poslancov na kandidátke vlastnej národnej strany, 

                                                 
621 Napr. GIBA M., cit. d., str. 33 
622 Napr. volebná účasť v zatiaľ posledných voľbách do EP(2014) bola v SR 13.05%, v ČR 18.20% 
alebo v Poľsku 23.83%, údaje z http://www.europarl.europa.eu/elections2014-
results/en/turnout.html, 
623 GIBA M., cit. d., str. 33 
624 Možno aj uvedomenie si nedostatkov volieb viedlo normotvorcu k vynechaniu princípu rovnosti z 
normatívneho textu. Ako sme ale uviedli, podľa nášho názoru je tento princíp v inštitúte volieb aj tak 
implicitne zakotvený. 
625 Napr. na poslanca z Nemeckej republiky pripadá približne 860 000 obyvateľov, pričom na 
poslanca z Malty len asi 67 000 obyvateľov. 
626 KLÍMA K. a kol. Komentář k ústavě a ústavné listině, Plzeň, 2009, str. 220 
627 Rozhodnutie ÚS SRN zo dňa 30. Júna 2009 par. 279 
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po zvolení sa však poslanci už zoskupujú do tzv. politických skupín, kreovaných priamo pri EP, 
pričom tieto skupiny nemajú povahu analogickú k politickým stranám. Je potom veľmi otázne, akú 
skupinu obyvateľov by mal takýto poslanec reprezentovať. Bude zastupovať iba občanov jeho 
vlastnej krajiny, prípadne všetkých občanov únie s rovnakým svetonázorom ako prezentuje politická 
skupina, ktorej je poslanec súčasťou?628 Na základe čl.2 rokovacieho poriadku ktorý explicitne 
stanovuje, že mandát poslanca EP nie je imperatívny, by sme sa priklonili skôr k druhej možnosti. 
Pre voľný mandát je však typické, že poslanec nereprezentuje iba časť voličov, ktorá ho zvolila, ale 
všetky subjekty spadajúce pod jurisdikciu parlamentu. Ak však reprezentuje všetkých občanov Únie, 
je pomerne problematické, že nespokojnosť s jeho prácou môžu vyjadriť iba občania EÚ majúci 
trvalý pobyt v jeho „vlastnom“ štáte. V týchto podmienkach potom nastáva situácia, keď poslanec 
zastupuje mnohých, avšak o jeho osude môže rozhodnúť iba malá množina z nich. Tieto skutočnosti 
vedú viacerých odborníkov k záveru, že „v pôsobení Európskeho parlamentu jestvujú veľké 
nejasnosti vedúce k tomu, že nevidno ani koho tento zbor zastupuje, a najmä pod akou 
zodpovednosťou.“629 

b.) Problémy na úrovni fungovania   
Kritika EP na tejto úrovni sa týka vzájomného vzťahu EP a EK a určitej asymetrie oprávnení, 

ktoré medzi nimi existujú. Tieto vzťahy sú však rozoberané v kapitole venujúcej sa EK, preto na 
tomto mieste iba odkážeme na príslušnú časť práce (str. 18, kapitole „Legitimita EK“) 

 Aj ÚS NSR vo svojom lisabonskom rozhodnutí pripúšťa niektoré z horeuvedených výhrad. 
Pripúšťa napríklad neštandardnosť volieb, ktorú ale odôvodňuje tým, že EÚ je inštitúcia sui generis. 
To ho potom vedie k záveru, že EP, ako priamo volený zástupca občanov Únie, predstavuje 
nezávislý zdroj legitimity EÚ. Keďže EP považuje súd za reprezentanta národov v supranacionálnej 
organizácii s obmedzenou vôľou sa spájať, nemusí takýto parlament spĺňať všetky podmienky 
kladené na národné parlamenty.630  
 Zhrnutia o postavení EP potom oscilujú od názorov ako Gohinov, že EP „zastupuje zle, 
rozhoduje príliš a nekontroluje nič“631 až po názory ako má ÚS SRN, že legitimita EP je dostatočná. 
Myslíme si, že pravda bude, ako sa v bežnej reči hovorí, „niekde uprostred“. EÚ si ale nemôže 
dovoliť marginalizovať problém neustále klesajúcej účasti vo voľbách do EP.632 Tento problém si 
bude pravdepodobne v blízkej dobe vyžadovať reformu minimálne v oblasti vonkajšej prezentácie 
sa občanom EÚ alebo rozumnejšom systéme tvorby politických skupín. 
 
2.3. Legitimita Európskej komisie 

Napriek nespochybniteľne významnému postaveniu je práve pri EK najobťažnejšie nájsť 
priamy legitimizačný vzťah viažuci sa či už na občanov EÚ alebo k čl. štátom. Práve preto býva EK 
častým terčom kritík týkajúcich sa zdroja jej legitimity. 
 Z uvedených dôvodov sú potom teoretici nútení vytvárať nové, netradičné hypotézy 
o zdrojoch legitimity EK. V nasledujúcej časti predstavíme najvýraznejšie z nich a zároveň 
poukážeme na niektoré nedostatky, ktoré v týchto hypotézach vidíme. 
 Za prvú koncepciu legitimity môžeme označiť konštrukciu, že EK odvodzuje svoju legitimitu 
od EP, keďže voľba predsedu a aj schválenie komisie ako celku patrí do pôsobnosti EP. Následne je 
parlament oprávnený podľa čl.17, ods.8 ZEÚ v súvislosti s čl. 234 ZFEÚ kedykoľvek vysloviť 
nedôveru komisii. Tento vzťah parlamentu a komisie vykazuje mnohé črty podobnosti so 
zodpovednostnými vzťahmi vlády a parlamentu na národnej úrovni. Oproti týmto vzťahom na 
národnej úrovni však badáme určité odchýlky. V čl. štátoch zodpovedá zloženie vlády politickému 
rozdeleniu parlamentu. Tu tkvie aj rácio inštitútu odvolania, teda v prípadoch, kedy sa vláda 
spreneverí politickej orientácii, ktorá ju ustanovila, táto ju môže odvolať. V EÚ však má zohľadňovať 

                                                 
628 GIBA M., cit. d., str. 34 
629 Tamtiež. 
630 Rozhodnutie ÚS SRN zo dňa 30.júna 2009, par. 271 
631 GOHIN O., Comment répartir les compétences entre les États-nations et l’Union?, citované 
podľa Giba M., Európsky parlament a demokratický deficit únie, In: Zborník príspevkov z 
medzinárodnej vedeckej konferencie Právo ako zjednocovateľ Európy – veda a prax, Bratislava 
2011, str.34 
632 Od roku 1979 kontinuálne klesala volebná účasť z 61,99% až na súčasných 42,61%; údaje z 
[http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/en/election-results-2014.html] a 
[http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/en/000cdcd9d4/Turnout-(1979-2009).html], 
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výsledky volieb do EP iba výber osoby predsedu.633 V iných smeroch už zloženie EK nemusí nijako 
reflektovať rozloženie politických síl v EP. Taktiež je na národnej úrovni typické, že právomoci 
rozpustiť vládu zodpovedá oprávnenie výkonnej moci rozpustiť parlament. Obdobným oprávnením 
však komisia nedisponuje, preto by sa dal považovať tento systém za vychýlený v prospech EP. 
Ďalšou výhradou voči tejto zodpovednosti je to, že ZEÚ explicitne zakotvuje nezávislosť komisie aj 
jednotlivých jej členov. Možno teda konštatovať istý rozpor medzi politickou zodpovednosťou 
komisie voči EP a jej nezávislosťou.634  
 Plynulo nadväzujúc na prvý koncept, druhý zo zdrojov legitimity komisie by mal spočívať v jej 
4-stupňovom ustanovovacom konaní. V 1. stupni je to navrhnutie kandidáta na predsedu EK 
Európskou radou prostredníctvom kvalifikovanej väčšiny a zohľadňujúc voľby do EP a zvolenie 
kandidáta v EP. V 2. stupni sú z návrhov členských štátov po spoločnej dohode Rady a predsedu 
komisie vybraní kandidáti na post jednotlivých komisárov. V 3. stupni komisia podlieha schváleniu 
EP ako celok. Vo 4. stupni je proces vytvorenia komisie zavŕšený vymenovaním kvalifikovanou 
väčšinou v Európskej rade.635 Výhrady, ktoré možno voči tejto koncepcii formulovať, spočívajú 
v tom, že táto legitimita je odvodená od orgánov, ktoré tiež nedisponujú štandardnou a plnou 
demokratickou legitimitou. Zároveň môže byť tento proces 4-stupňového ustanovenia vnímaný 
v očiach laickej verejnosti ako príliš komplikovaný a neprehľadný, čo môže vzbudzovať istú mieru 
nedôvery. 
 Ďalšou rovinou, v ktorej môžeme chápať legitimitu komisie, je tzv. participačná demokracia, 
resp. legitimita. Súčasťou tejto zložky sú dva inštitúty – a.)občianska iniciatíva a b.)konzultácie, ktoré 
sa prednostne viažu k Európskej komisii.  
 A.) 

Čl. 11 ods.4 ZEÚ obsahuje nový inštitút zavedený Lisabonskou zmluvou– občiansku 
iniciatívu (OI). Tento inštitút „smeruje k zapojeniu európskych občanov na tvorbe právnych 
noriem“636, čo má prispieť k vyššej legitimácii práce komisie. Možno práve z „čerstvosti“ tohto 
inštitútu plynú jeho problematické aspekty. Prvý z problémov sa týka vymedzenia predmetu 
občianskej iniciatívy, keďže v texte zmlúv je úprava značne vágna. Je zložité určiť, aká téma sa týka 
celoeurópskeho záujmu a či sú to otázky, ku ktorým je nevyhnutné prijať právny akt Únie pre účely 
realizácie zmlúv. „Táto snaha o zvyšovanie demokracie na európskej úrovni môže viesť 
k paradoxným dôsledkom. Malým, ale silno motivovaným záujmovým skupinám, rozptýleným po 
celej Európe postačí získať podpisy 0,2% občanov EÚ,“637 aby iniciovali konanie pred príslušnými 
legislatívnymi inštitúciami. Problematickým sa môže v tejto súvislosti zdať aj „obchádzanie“ 
legislatívnych orgánov vydaním delegovaného alebo vykonávacieho aktu, ktoré sú plne 
v kompetencii EK. Ustanovenia o občianskej iniciatíve síce prijatie takéhoto aktu priamo 
nepredpokladajú, neexistuje však prekážka, prečo by komisia takýto akt vydať nemohla.  

Ďalšia s výhrad voči inštitútu OI súvisí s tým, čo komisia považuje za iniciatívy, pre ktoré je 
potrebné prijať právny akt Únie.638 Výpočet iniciatív obsahuje ako vážne iniciatívy (napr. ochrana 
plurality médií)639 tak aj iniciatívy, ktorých význam je prinajmenšom otázny (zlepšenie života dojníc, 
zhasínanie svetla v prázdnych obchodoch, legalizácia marihuany).640 Dovolíme si tiež polemizovať 
o efektivite takéhoto nástroja a to vzhľadom na dlhý čas, ktorý je potrebný na to, aby iniciatíva 
vyvolala nejaký účinok. Podľa čl. 5 ods. 5 nariadenie o OI je lehota na zozbieranie podpisov 12 
mesačná od momentu zaregistrovania iniciatívy. Následne po vyzbieraní potrebného počtu podpisov 
musia organizátori predložiť tieto podpisy na overenie príslušným čl. štátom, ktoré majú na overenie, 

                                                 
633 Čl 17, ods. 7 ZEÚ 
634 GIBA M., cit. d., str. 34 
635 BLAHOŽ J., KLÍMA K., SKÁLA J. a kol., Ústavní právo Evropské unie, Dobrá voda, 2003, 
str.329-330 
636 GERLOCH A., WINTR J. (eds.); cit. d, 2009, str. 160 
637 Tamtiež, str. 163 
638 To, že ich EK považuje za iniciatívy pre ktoré je potrebné prijať právny akt únie odvodzuje zo 
skutočnosti, že povolila ich registráciu. 
639 http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised  
640 Iniciatíva „Turn me OFF!“ dostupné na internete [http://ec.europa.eu/citizens-initiative]  
Iniciatíva „Weed like to talk“ dostupné na internete [http://ec.europa.eu/citizens-initiative]  
Iniciatíva „Smernica EU o životnej pohode dojníc“ dostupné na internete 
[http://ec.europa.eu/citizens-initiative]  
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podľa čl.8, ods. 2 nariadenia o OI lehotu 3 mesiacov. Po overení má EK podľa čl.10, ods.1, pís. c.) 
nariadenia o OI, ďalšie tri mesiace na vydanie stanoviska, aké kroky plánuje vykonať v predmetnej 
oblasti. De facto teda po jeden a pol roku sa organizátori dopracujú len k stanovisku, aké prípadné 
kroky plánuje EK v budúcnosti vykonať.  

Na základe uvedeného považujeme inštitút občianskej iniciatívy za nie príliš efektívny 
nástroj. Okrem toho je zaujímavé, že čl. 4 ods.1 nariadenia o OI priznáva organizátorom iba právo, 
nie povinnosť zabezpečiť preklad textu iniciatívy do ostatných úradných jazykov Únie. V drvivej 
väčšine doteraz začatých iniciatív bol jej text preložený iba do 2-3 jazykov prípadne nebol preložený 
do žiadneho ďalšieho úradného jazyka Únie. Zákonite sa tým stráca celoeurópsky rozmer iniciatívy 
a v prípade určitého nadsadenia by sme mohli povedať, že väčšina iniciatív prebieha „poza chrbát“ 
veľkej časti občanov Únie.  

„Až uplynutím dlhšieho časového obdobia bude možné určiť, nakoľko efektívny tento nástroj 
bude. Taktiež bude zaujímavé sledovať, či prispeje k utváraniu nadnárodnej politickej komunity, 
alebo, aplikujúc skôr skeptický pohľad, či zneužijú tento proces záujmové skupiny“641 
 B.)  

Konzultácie zakotvené v čl.11, ods. 3 ZEÚ predstavujú možnosť verejnosti vyjadriť sa 
k navrhovaným normatívnym právnym aktom Únie. Ich pripomienky teda majú zvýšiť legitimitu takto 
vydávaného aktu a zároveň aj fungovanie EK v tejto oblasti. Výhrady voči tejto procedúre možno 
zhrnúť do troch bodov: 1.) v skutočnosti sa konzultácii zúčastňuje len marginálna časť občanov, čo 
nezaručuje reprezentatívnosť potrebnú na účel legitimizácie, 2.) môže dochádzať k ovplyvňovaniu 
legislatívneho procesu silnými záujmovými skupinami a 3.) tieto konzultácie prebiehajú iba na 
začiatku legislatívneho procesu.642 
 Vo svetle uvedeného je možné označiť EK ako „najproblematickejšieho hráča“ 
v legislatívnom procese Únie. To vedie mnohých politikov či odborníkov k záverom spochybňujúcim 
demokratickú legitimitu EK643. Niektorí dokonca trochu prehnane konštatujú, že „EK je stelesnením 
všetkého zlého, čo je v EÚ a že je to vláda Únie, ktorá nie je nikomu zodpovedná.“644 Podľa nášho 
názoru by bolo vhodné, aj na stále sa rozširujúci rozsah právomocí prenesených na EÚ, pristúpiť aj 
k reforme EK, najmä v oblasti ustanovovania a zodpovednosti jej členov. 
 
2.4. Legitimita Rady (ministrov) 

Jednou z častých výčitiek voči legitimite RM je to, že nie je priamo zodpovedná žiadnej inej 
inštitúcii v EÚ.645 Jej legitimácia by mala byť odvodená z toho, že členovia Rady (ministri čl. štátov) 
sú priamo demokraticky zodpovední parlamentu alebo občanom toho ktorého čl. štátu. 
Mechanizmus tejto zodpovednosti je ale upravený vnútroštátnymi pravidlami, pričom „treba uznať, 
že vo väčšine prípadov je kontrola členov Rady národnými parlamentmi nedostatočná.“646 
V niektorých štátoch vznikajú dokonca pochybnosti, či je tento mechanizmus kontroly ústavne 
konformný.647 V prípade ak na túto otázku odpovieme negatívne, iba s veľkými obtiažami môžeme 
hovoriť, že Rada získava svoju legitimitu z tohto zdroja. Vzniknutú situáciu nemožno riešiť ani 
vytvorením zodpovednostného vzťahu medzi RM a EP, keďže „užšie naviazanie RM na EP nie je 
možné ako z praktických dôvodov, tak aj z dôvodu stretu legitimity.“648 V tejto súvislosti 
pripomíname, že v Rade sú zastúpení iba členovia vlád čl. štátov a teda národné opozície nemajú 
k dispozícii efektívne páky, na kontrolu chodu RM. 

                                                 
641 ASHIAGBOR D.,COUNTOURIS N.,LIANOS I., The European union after the treaty of lisabon, 
Cambridge, 2012, str. 141-142 
642 Bližšie k problematike a výhradám týkajúcich sa inštitútu konzultácii napr. ONDŘEJKOVÁ J. 
Demokracie podle Lisabonské smlouvy In. Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR str. 155-165 
643 Napr. ORBÁN V. In. [http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/242049-orban-europska-komisia-nema-
ziadnu-demokraticku-legitimitu], FOLLESDAL A., HIX S. In: Why there is a Democratic deficit in the 
EU: A response to Majone and Morvacsik 
644FARAGE N., vystúpenie v EP, dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=YWSYMpuCFaQ 
645 ZBÍRAL R., Institucionální rámec Evropské unie: Právně-politologický pohled; Praha,2007str. 80 
646 Tamtiež 
647 K tejto problematike napr. SVÁK J. Dopad deľby moci v EÚ na deľbu moci v SR: (systémové 
hľadisko) In: Ústavný poriadok Európskej únie a jeho vplyv na ústavu a zákony členských štátov: 
zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Bratislava, str. 114-119. 
648 ZBÍRAL R., cit. d., str. 81 
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 Výčitky týkajúce sa chodu RM môžu mať taktiež negatívny vplyv na hodnotenie legitimity 
Rady. Tento nedostatok legitimity je podľa kritikov spôsobený nízkou transparentnosťou jeho práce. 
Musíme však pripustiť, že určitá netransparentnosť rokovaní v RM je spôsobená samotnou povahou 
týchto rokovaní. Ako správne poukazuje Zbíral, mnohokrát sú predstavitelia vlád ochotní ustúpiť zo 
svojich pozícií „za zatvorenými dverami“, pričom pripustiť takýto kompromis priamo pred voličmi by 
bolo nepriechodné.649Zaujímavé riešenie priniesla do systému Lisabonská zmluva, ktorá rokovanie 
RM rozdelila na verejnú časť (prerokovávanie legislatívnych aktov), a neverejnú časť (iné 
rokovania). Dvojitý charakter RM650 však neumožňuje úplne stransparentniť a zjednodušiť procesy 
prebiehajúce v Rade. Na tento problém poukazuje aj Zbíral, ktorý po zmenách zavedených 
Lisabonskou zmluvou konštatuje, že nakoniec je novozavedený systém ešte komplikovanejší 
a menej efektívny ako systém pôvodný.651 
 Otázka reformy procesných postupov v RM v podobe ich zefektívnenia bude tým 
aktuálnejšia, čím viac právomocí bude na Úniu prenesených. Rovnako bude zvyšovať vyťaženosť 
Rady aj prípadné prijímanie nových čl. štátov, keďže dosahovanie nevyhnutného kompromisu bude 
neustále zložitejšie a časovo náročnejšie. 
 
3.      LEGITIMITA NORMATÍVNYCH PRÁVNYCH AKTOV ÚNIE 

V poslednej kapitole sa venujeme legitimite legislatívnych aktov, na ktorých sa podieľajú hore 
spomínané orgány Únie. V tejto kapitole sa obmedzíme iba na skúmanie normatívnych právnych 
aktov prijímaných v rámci tzv. riadneho legislatívneho postupu. Rozbor všetkých možných postupov 
a aktov, ktoré sú v Únii vydávané, je svojím rozsahom téma, ktorá je v rámci takejto práce 
nespracovateľná.  
 V prvom rade bude legitimita aktu odvodená od legitimity orgánu, ktorý participoval na jeho 
vytvorení. Vzhľadom na alternatívne zdroje legitimity „legislatívnych“ orgánov Únie a výhrady voči 
nim bude záležať predovšetkým na tom, či pozorovateľ zaujme skôr konzervatívny prístup 
a preferenciu tradičných pojmov a inštitútov konštitucionalistky alebo je ochotný stotožniť sa aj s 
neortodoxnými, novými pohľadmi na predkladanú problematiku. Myslíme si, že „správna strana 
sporu“ v tomto prípade neexistuje a záleží len od hodnôt, s akými sa pozorovateľ stotožňuje. Jeden 
záver je však spoločný pre oba prúdy. Legitimita právnych aktov Únie nie je konštituovaná 
analogicky k právnym aktom vydávaných na národnej úrovni, čo vyplýva z už spomínanej špecifickej 
povahy Únie. Charakteristickou črtou riadneho legislatívneho procesu je to, že akt prijatý v tomto 
procese je v rovnakej miere podporený legitimitou EP aj RM, keďže samotný legislatívny proces nie 
je vychýlený v prospech ani jedného z  orgánov.  

Analogicky k štruktúre predchádzajúcich kapitol najprv načrtneme základné argumenty 
podporujúce legitimitu normatívnych právnych aktov Únie a následne predstavíme výhrady, ktoré je 
možné voči tejto legitimite vzniesť. 
 Lisabonská zmluva posilnila postavenie národných parlamentov v rámci legislatívneho 
procesu, keď zaviedla možnosť kontroly zachovávania princípu subsidiarity a proporcionality. De 
facto je teda úlohou národných parlamentov aby zabezpečili, že legislatívou mimo rámca 
spomenutých princípov by čl. štáty nestratili postavenie „majstrov zmlúv.“ Možnosť parlamentu 
vysloviť odôvodnené stanovisko vo vzťahu k dodržiavaniu princípov subsidiarity a proporcionality 
potom predstavuje „systém včasného varovania.“652 Nevyslovením námietok národný parlament 
vlastne odobruje legislatívny návrh čo do spomenutých zásad a v tomto zmysle posilňuje mieru jeho 
legitimity. Výhrady, ktoré sa dajú voči tomuto systému vzniesť, možno formulovať do nasledujúcich 3 
bodov. 1.) Komisia má podľa čl. 7, ods.3 Protokolu č. 2 k Lisabonskej zmluve o uplatňovaní zásad 
proporcionality a subsidiarity(ďalej len protokol č. 2) povinnosť zaoberať sa takýmto odôvodneným 
stanoviskom iba v prípade, ak ho vyslovil určitý počet národných parlamentov.653 2.) Tento inštitút je 
formulovaný iba ako predbežný inštitút a nepokrýva situácie, ak dôjde k zmenám právneho aktu 
v následných čítaniach v EP alebo v RM. 3.) Aj napriek formulovaným výhradám v prípade, že to EK 

                                                 
649 Tamtiež. 
650 Jednak sa RM snaží z časti prezentovať ako fórum medzivládnej spolupráce, na druhej strane sú 
evidentné presahy supranacionality aj v tomto orgáne 
651 ZBÍRAL R., cit. d., str. 202-204 
652 Rozhodnutie ÚS SRN zo dňa 30.júna 2009, par. 37 
653 Systém hlasov národných parlamentov, alebo aj tzv. systém „žltých a červených kariet“ upravujú 
najmä čl. 5-7 protokolu č. 2 
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odôvodní, môže predložiť napadnutý legislatívny návrh EP a RM na prvé čítanie.654 Ako prostriedok 
ultima ratio slúži možnosť čl. štátu podať žalobu na SDÚ na zrušenie právneho aktu z dôvodu 
nedodržania zásad proporcionality a subsidiarity.  
 Za ďalší krok posilňujúci legitimitu normatívnych právnych aktov Únie považujeme už 
spomínanú novinku, že rokovania, prebiehajúce v RM, týkajúce sa návrhov a hlasovania 
o legislatívnych aktoch, prebiehajú verejne. Výhrady týkajúce sa verejnosti zasadnutí RM, ktoré sme 
vzniesli v predchádzajúcej kapitole, však naďalej trvajú. 

Poslednou otázkou, ktorej sa budeme venovať, je otázka transparentnosti a efektívnosti 
legislatívneho procesu. Občania budú vždy za legitímnejší považovať akt, ktorý bol prijatý 
s náležitou odbornosťou v procese, ktorý je prehľadný, jednoduchý a adresáti sú schopní ho aspoň 
v hrubých rysoch pochopiť. Máme pochybnosti o tom, či riadny legislatívny postup spĺňa hore 
uvedené parametre. V snahe zachovať rovnocenné postavenie EP a RM v rámci tohto postupu 
vytvorila únia pomerne komplikovaný proces, ktorý môže byť ukončený v rôznych štádiách s takmer 
akýmkoľvek výsledkom. Otázna je aj efektivita procesu, keď prijatie aktu v riadnom legislatívnom 
postupe v prvom čítaní trvalo v priemere 15,2 mesiaca za posledné volebné obdobie.655 Posúdenie 
toho, či je tento čas primeraný alebo nie, ponecháme na čitateľa.  

Podľa nášho názoru sa EÚ snaží v rámci legislatívneho procesu skĺbiť, resp. reflektovať príliš 
veľa cieľov, čo však paradoxne vedie k vytváraniu príliš zdĺhavých, zložitých a laickej verejnosti len 
ťažko pochopiteľných postupov. Možno, ak by EÚ „naháňala“ menej cieľov naraz, dosiahla by 
rozumnejšie nastavenie celého postupu. 

 
 
   ZÁVER  

V najvšeobecnejšej rovine slúži právo k tomu, aby bolo ochranou pred svojvoľným 
a tyranským zneužívaním donucovacej moci štátu.656 Preto je dôležité, podrobiť náležitému 
skúmaniu oprávnenosť právnych noriem a orgánov, ktoré ich vydávajú, či sa nespreneverili svojmu 
cieľu.  
 Ako je zrejmé aj z predkladanej práce, odpoveď na otázku, či je nejaký orgán legitímny, nie je 
jednoduchá. Odpoveď väčšinou nespočíva v lakonickom konštatovaní legitímny-nelegitímny. 
Myslíme si, že na hlavný problém, ktorý sa nesie celou našou prácou - či sú orgány Únie legitímne, 
neexistuje správna odpoveď, iba rôzne uhly pohľadu. V závislosti od zvolenej pozície na 
konzervatívno-liberálnej škále sa nám bude zdať EÚ viac či menej legitímna. Konštatovania z oboch 
koncov škály, teda že EÚ je plne demokraticky legitímna alebo, že nie je legitímna vôbec, však budú 
podľa nášho názoru najmenej zodpovedať realite. 
 Pri skúmaní legitimity Únie je potrebné mať na pamäti, že spôsob organizácie jej právomocí, 
zodpovednosti a moci nie je štruktúrovaný analogicky presne k modelu suverénneho štátu. Aj 
napriek svojej právnej subjektivite zostáva Únia výtvorom suverénnych štátov 657  a jej ďalšia 
existencia závisí iba od ich vôle naďalej pokračovať v nastavenom trende integrácie. Únia však nie 
je ani štandardnou medzinárodnou organizáciou. Z dôvodu svojej dvojjedinej povahy EÚ nemusí, 
a z objektívnych príčin ani nemôže, spĺňať všetky požiadavky legitimity kladené na suverénny 
demokratický štát. 

Mnoho argumentov legitimity Únie je založených práve na jej špecifickosti a obmedzenosti 
portfólia jej kompetencií. Podľa nášho názoru však ani zo špecifickosti EÚ nemôžeme robiť „svätý 
grál“, ktorý by bol univerzálnou odpoveďou na všetky problémy demokratickej legitimity Únie. Preto 
by mal byť využívaný iba v nevyhnutnej miere a v krajných prípadoch, kedy reálne nemožno, 
napríklad zavedením iných mechanizmov voľby, prijímania rozhodnutí atp., vyriešiť problém 
demokratického deficitu orgánov Únie. 

Vo viacerých pasážach práce sme tiež uviedli, že doteraz sa podľa nášho názoru 
nekonštituoval Európsky ľud v politickom zmysle. Tento fakt nepopierateľne limituje možnosti EÚ 

                                                 
654 Čl. 7 ods. 3 protokolu č. 2 
655 V druhom čítaní proces končil v priemere po 27 a v treťom čítaní v priemere po 43,9mesiacoch, 
štatistika dostupná na internete 
[http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/0081f4b3c7/Law-making-procedures-in-
detail.html]  
656 BURTON S. J., An introduction to law and legal reasoning, Boston 1985, s. 168 
657 Rozhodnutie ÚS SRN zo dňa 30. júna 2009, par. 278 
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v nadobúdaní plnej demokratickej legitimity. Reflektujúc túto skutočnosť si ale Únia vytvorila nové, 
alternatívne zdroje svojej legitimizácie. Preto hlavná úloha, ktorá v tomto smere stojí pred modernou 
konštitucionalistikou, spočíva v zohľadnení týchto nových skutočností a vypracovaní rámcov, do 
ktorých by Únia zapadla. Rovnako, ako sa konštitucionalistika prispôsobovala počas historického 
vývoja rôznym formám vlády, od absolutistických monarchií až po semiprezidiálne republiky, 
a rôznym formám štátov od unitárneho štátu po federáciu. 

My sa preto na Úniu pozeráme pragmatickým pohľadom v tom zmysle, že zatiaľ nebol 
vytvorený žiaden legitímnejší subjekt, ktorý by dokázal lepšie plniť úlohy objektívne plynúce 
z procesu globalizácie sveta. Nezabúdajme tiež, že proces integrácie čl. štátov ešte určite nie je 
ukončený a neustále debaty o legitimite EÚ a jej orgánov môžu slúžiť ako skvelý základ pre to, aby 
na konci tohto procesu stála plne legitímna Európska únia. 
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Abstrakt: Main topic of the paper is Right to be forgotten as one of the newest proposed legislation 

in terms of personal data protection in cyberspace. The pertinent right is review from point of 
potential enforceability and its effectiveness. First part of the paper deals with historical sources of 
the Right to be forgotten following the chapter focused on analysis of current and proposed 
legislation on the right. During the analysis possible issues regarding effective application will be 
discussed. Evaluation of relevant judicial decision of European Court of Justice in connection with 
web browsers is presented in the paper. Assessment of gained information and answer for the 
question presented in the headline constitute core of the final chapter of the paper. 
 
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa zameriava na charakteristiku práva byť zabudnutý ako jedného 

z budúcich nástrojov na ochranu súkromia z hľadiska možnosti jeho efektívnej aplikácie v prostredí 
internetu. V úvodnej časti sa práca zameriava na historické východiská predmetného inštitútu. 
Následne príspevok ponúka analýzu práva byť zabudnutý v súčasne platnej smernici na ochranu 
osobných údajov a v navrhovanom nariadení z dielne Európskej komisie, pričom poukážeme na 
možné aplikačné problémy. Pozornosť je venovaná aj judikatúre Súdneho dvora Európskej Únie 
z hľadiska vynútiteľnosti tohto práva v prípade internetových vyhľadávačov. V záverečnej časti 
práce sa nachádza zhodnotenie poznatkov ohľadom predmetného právneho inštitútu a posúdenie 
otázky, či sa jedná o efektívny prostriedok ochrany identity alebo nevynútiteľnú právnu úpravu. 
 
Kľúčové slová: right to be forgotten, cyberspace, personal data protection, identity 
 
Kľúčové slová: právo byť zabudnutý, kyberpriestor, ochrana osobných údajov, identita 

 
 
1 ÚVOD 

 Internet je nepochybne fenoménom súčasnej doby. Tento nástroj nie je privilégiom len 
mladšej generácie, ale jeho služby využívajú milióny ľudí po celom svete. Či sa nám to páči alebo 
nie, žijeme v digitálnom veku a internet ovplyvňuje obrovské množstvo aspektov nášho života. Časť 
svojej identity vkladáme a žijeme vo virtuálnom prostredí a takéto odhalenie osobnosti alebo 
citlivých informácií o nej prináša so sebou aj určitú mieru rizika. 
 Ochrana osobných údajov je nepochybne jednou z najprogresívnejších oblastí práva, ktorá 
vyžaduje flexibilitu z hľadiska dynamiky právnej úpravy so zreteľom na neustále sa meniace 
možnosti internetu. Táto požiadavka sa stala aj jedným z hnacích motorov pri koncipovaní návrhu 
nových záväzne právnych predpisov z dielne Európskej komisie. Práve návrh nariadenia na 
ochranu osobných údajov obsahuje po prvýkrát v histórii explicitné zakotvenie práva byť zabudnutý.  
 Predmetný právny inštitút má slúžiť jednotlivcom, ktorí sa domáhajú vymazania svojich 
osobných údajov z internetu za splnenia určitých podmienok vymedzených v ustanoveniach 
nariadenia. Samotná právna úprava tohto inštitútu so sebou prináša množstvo otázok, či už 
z hľadiska samotného zaradenia práva do systému právnych predpisov a predovšetkým z hľadiska 
jej efektívnej aplikácie. Nemožno opomenúť hlasy, ktoré deklarovali, že využívanie tohto inštitútu 
bude znamenať cenzúru virtuálneho obsahu a vo veľkom množstve prípadov bude potrebné vyriešiť 
už klasický spor medzi právom  na súkromie a právom na slobodu prejavu. Tento právny inštitút ale 
bude využívaný v intenciách prostredia, ktoré je svojou kvalitou veľmi špecifické. Z tohto hľadiska je 
preto nevyhnutné spomenúť aj faktory vyplývajúce z právnych vzťahov, ktoré sú prítomné 
v kyberpriestore.  
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 Predkladaná práca nemá ambíciu analyzovať a  vyriešiť všetky problematické aspekty, ktoré 
právo byť zabudnutý so sebou prináša. Cieľom tejto práce je charakterizovať predmetný právny 
inštitút z hľadiska jej efektívnej aplikácie a vynútiteľnosti, nakoľko tento aspekt nepochybne ovplyvní 
celkové využitie tohto práva. Ambíciou teda je poskytnúť odpoveď na otázku, či právo byť zabudnutý 
možno klasifikovať ako efektívny prostriedok ochrany identity alebo sa bude jednať o prakticky 
nevynútiteľnú právnu úpravu. 
 
2 VŠEOBECNE O PRÁVE BYŤ ZABUDNUTÝ 

 Právo byť zabudnutý sa v posledných rokoch stáva fenoménom diskusií medzi politikmi, 
zástupcami právnej vedy, odborníkmi na informačné technológie Vzhľadom na potenciálny zásah do 
života spoločnosti so sebou nesie aj určitý filozofický a sociologický aspekt. Búrlivú debatu rozpútal 
návrh nariadenia z dielne Európskej komisie o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov z roku 2012, ktorým bolo deklarované, že predmetné právo 
sa stane pevnou súčasťou právnych poriadkov členských štátov Európskej Únie.  
 Aj keď je právo byť zabudnutý pomerne mladým inštitútom oscilujúcim medzi právnou 
ochranou súkromia a právom na informačné sebaurčenie, nemožno opomenúť určité koncepcie, 
vzory a východiská, z ktorých tento nástroj čerpá.  
 
2.1 Historické východiská 

Právne východiska práva byť zabudnutý možno nájsť vo viacerých zmluvách 
medzinárodného významu a kvality. Jedným zo základov, z ktorých predmetný právny inštitút 
vychádza, je nepochybne právo na ochranu súkromia a právo na ochranu osobných údajov. Obe 
zastávajú svoje nezastupiteľné miesto v medzinárodných dokumentoch upravujúcich základné 
ľudské práva a slobody. Nakoľko právo byť zabudnutý má ambíciu byť súčasťou nariadenia 
Európskej Únie, na tomto mieste by sme radi upriamili pozornosť na platné unilaterálne právne 
dokumenty reflektujúce ochranu ľudských práv a slobôd v rámci európskeho právneho priestoru. 
V súvislosti s Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd je v rámci predmetnej 
diskusie dôležitý predovšetkým článok 8, ktorý zaručuje každému právo na rešpektovanie svojho 
súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie. Predmetný článok prevzala aj Charta 
základných práv Európskej Únie (čl. 7), ale z hľadiska práva byť zabudnutý si osobitnú pozornosť 
zasluhuje aj článok 8, ktorý poskytuje každému právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho 
týkajú a vytvára tak subkategóriu práva na ochranu súkromia. Ochrana osobných údajov je 
v súčasnosti jednou z najhorúcejších tém na pôde (nielen) európskych inštitúcií a z tohto dôvodu 
nemožno opomenúť plody kodifikačných prác v tejto oblasti. Z iniciatívy členských štátov Rady 
Európy bol v roku 1981 uzavretý Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaná 
osobných údajov658, ktorého účelom je zabezpečiť pre každého jednotlivca na území každej strany 
dohovoru rešpektovanie jeho práv a základných slobôd, najmä práva na súkromie pri 
automatizovanom spracovávaní osobných údajov o ňom, a to bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť 
alebo miesto pobytu. V rámci legislatívneho procesu inštitúcií Európskej Únie bola vydaná smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.659 V súčasnosti je možné pozorovať novelizačné snahy, 
ktoré sa týkajú vyššie spomenutej právnej úpravy. Z hľadiska ťažiskovej problematiky tejto práce je 
zaujímavé, že už táto právna úprava obsahuje vo svoje ranej a nedokonalej podobe právo byť 
zabudnutý. Porovnaniu súčasnej úpravy a návrhu novej budeme venovať pozornosť v ďalšej časti 
práce. 

Právny inštitút, ktorý je predmetom tejto práce nachádza svoje korene v dvoch 
myšlienkových koncepciách, ktorých aplikáciu možno pozorovať v právnych dejinách, ale aj v 
súčasných reáliách kontinentálneho právneho systému. V prvom prípade sa jedná o tzv. právo na 
zabudnutie (Right to oblivion)660, ktoré sa z historického hľadiska aplikovalo vo výnimočných 

                                                 
658 V Slovenskej republike prijatý zákonom 49/2001 Z.z. 
659 Časti tejto smernice boli do slovenského právneho poriadku prevzaté novelizáciami zákona 
o ochrane osobných údajov. 
660 V tejto súvislosti je potrebné poukázať na rozdielne používanie pojmov v predkladanej práci. 
Termínom „právo byť zabudnutý (Right to be forgotten)“ budeme označovať právnu úpravu, ktorá 
plynie z návrhu Európskej Komisie. Naopak pojmom „právo na zabudnutie (Right to oblivion)“ 
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prípadoch na zločincoch, ktorí si svoje tresty už odpykali a žiadali, aby sa na ich protiprávne konania 
„zabudlo“ a nespájali sa s nimi po zvyšok života. Tento inštitút mal svoje ratio v základných ľudských 
právach a slobodách, konkrétne sa opieral o právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, rešpektu 
a pod. Tento inštitút nachádza svoje právne vyjadrenie v súdnej praxi Švajčiarska,661 ale podobnú 
právnu úpravu pozná aj nemecký právny systém, opäť v relácií k identifikácií odpykaných trestných 
činoch. Vo Francúzsku je legislatívne zakotvenie práva na zabudnutie v prípravnej fáze.662 Rozdiel 
spočíva v tom, že právo na zabudnutie reflektuje zbytočnosť oživovania neželaných situácií 
v minulosti v dôsledku vzdialenosti časového okamihu ich odohrania, kým právo byť zabudnutý 
predstavuje nárok jednotlivca na to, aby jeho údaje boli vymazané a následne nemožnosť ich 
nahliadnutia tretími stranami.663 Právo byť zabudnutý je tak potrebné interpretovať extenzívnejšie 
a nie len vzhľadom na trestnú minulosť dotknutej osoby. 

Druhým základným pilierom moderného poňatia predmetného inštitútu je právo na 
vymazanie (Right to erasure). Podstatou tohto práva je pasívne sprístupnenie osobných údajov 

tretej strane a následná žiadosť o ich vymazanie.664  
Z vyššie uvedeného mnohí autori vyvodzujú záver, že navrhovaná právna úprava práva byť 

zabudnutý v rámci Európskej Únie bude mať výrazne bližšie k právu na vymazanie, aj keď nemožno 
opomenúť kritické hlasy, ktoré upozorňujú na možnosť kumulácie oboch myšlienkových koncepcií 
v jedinom právnom inštitúte.  

Na tomto mieste by sme radi upriamili pozornosť na postavenie práva byť zabudnutý 
vzhľadom na prístup verejnosti k informáciám. V určitom zmysle teda ide o vzťah práva byť 
zabudnutý ku právu na slobodu prejavu. V rámci angloamerickej koncepcie sa vykryštalizoval postoj 
determinovaný predovšetkým prvým dodatkom k Ústave Spojených štátov amerických, ktorý 
deklaruje prakticky neobmedzený rozsah slobody prejavu. Vzhľadom na tento prístup potenciálna 
aplikácia práva byť zabudnutý naráža na pevné mantinely najvyššej právnej sily. Na druhej strane je 
klasifikácia tohto inštitútu v rámci kontinentálneho právneho systému. V najvšeobecnejšej rovine 
môžeme právo byť zabudnutý zaradiť do komplexu práv tvoriacich ochranu súkromia. V slovenskej 
právnej vede sa objavil názor, že predmetný inštitút by sme mohli zaradiť ako lex specialis práva na 
informačné sebaurčenie.665 Právo na informačné sebaurčenie garantuje každému možnosť 
rozhodnutia o kvalite a kvantite osobných údajov, ktoré sa sprístupnia tretím stranám. Podľa 
Čentéša ho z hľadiska systematiky možno ešte diferencovať na právo na ochranu osobných údajov, 
právo na listové tajomstvo a ďalšie666. Právo byť zabudnutý z hľadiska európskeho práva bude tvoriť 
imanentnú súčasť nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe týchto údajov.  

Neslobodno ale opomenúť, že tento právny inštitút má slúžiť aj na ochranu osobnosti, cti 
a ľudskej dôstojnosti v súvislosti so sprístupnením osobných údajov v kyberpriestore. Tento fakt 
odznel aj z úst samotnej iniciátorky legislatívneho zakotvenia tohto inštitútu Viviane Reding, keď 
deklarovala nevyhnutné právo jednotlivcov na ich výsadu v podobe kontroly rozsahu odhalenia 
svojej identity vo virtuálnom priestore667 a primárne sa tak vzťahuje na konania jednotlivcov v rámci 
ich súkromných záležitostí (príspevky v diskusných fórach, pridávanie fotografií na internet, 

                                                                                                                                       
budeme označovať tento právny inštitút z historického hľadiska a ako klasifikáciu jedného 
z predchodcov práva byť zabudnutý. 
661 Swiss Federal Court, July 29, 1996, BGE 122 III 449. 
662 ROSEN, J. : The Right to be Forgotten In 64 Stanford Law Review Online 88, 89 (2012) 
663 WEBER, R. : The Right to be Forgotten. More than a Pandora´s box ?, 
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-2-2-2011/3084/jipitec%202%20-%20a%20-%20weber.pdf 
(dostupné 7.3.2015) 
664 Ambrose, M. - Ausloos, J. : The Right to Be Forgotten Across the Pond. In: Journal of Information 
Policy 3, 2013, s. 1-2 
665 ČIČKÁNOVÁ, D. : Procesnoprávne aspekty práva na informačné sebaurčenie a práva byť 
zabudnutý in Zborník z medzinárodnej právnickej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013, 
http://www.lawconference.sk/bpf/sprava/files/zborniky/Sekcia%20pr%C3%A1vnych%20dej%C3%A
Dn_%20Session%20of%20Legal%20History.pdf (dostupné 7.3.2014) 
666 ČENTÉŠ, J. : Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Praha, C.H. Beck, 2013, 
s. 27 
667 REDING, V. : The EU Data Protection Reform 2012: Making Europe the Standard Setter for 
Modern Data Protection Rules in the Digital Age (dostupné 7.3.2015) 

https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-2-2-2011/3084/jipitec%202%20-%20a%20-%20weber.pdf
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surfovanie po sociálnych sieťach a pod.). Z uvedených dôvodov by preto možno bolo vhodnejšie 
právo byť zabudnutý zaradiť ako lex specialis k právu na ochranu osobných údajov. 

 
2.2 Súčasné legislatívne zakotvenie práva byť zabudnutý a jeho nedostatky 

 Hneď na úvod tejto časti je potrebné poznamenať, že v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 95/46/EHS o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
týchto údajov nie je právo byť zabudnutý explicitne upravené. Nenachádzame v nej časť 
s označením predmetného právneho inštitútu. Napriek tomu ale možno konštatovať, že táto právna 
úprava obsahuje určité náznaky práva byť zabudnutý a jednotlivcom poskytuje minimálne základ 
práva na vymazanie.668 

Z dikcie článku 6 odseku 1 písmena e) vyplýva povinnosť členských štátov udržiavať osobné 
údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu osôb pracujúcich s údajmi počas obdobia, ktoré je 
nevyhnutné na účely, pre ktoré boli údaje zhromažďované, alebo pre ktoré sú ďalej spracovávané. 
Smernica ale neobsahuje legálnu definíciu časového úseku, ktorý sa považuje za nevyhnutný 
vzhľadom na účel uchovania osobných údajov. Špecifikom virtuálneho priestoru ale je, že dáta sa 
na internete uchovávajú zvyčajne bez časového obmedzenia (bez limitov) z komplexu rôznych 
dôvodov. 

Z aplikačného hľadiska tak možno rozdielne posudzovať situácie, ak ide o účel sprístupnenia 
agentúrnej správy (vzhľadom na slobodu prejavu) a osobné údaje zozbierané orgánmi verejnej 
správy a pod. Otázka teda znie: Na základe čoho sa bude posudzovať časové hľadisko pri 
uchovávaní osobných údajov ? Vzhľadom na potrebu citlivo posudzovať každý jeden prípad so 
svojimi osobitosťami je vhodné poznamenať, že odpoveď na túto otázku by mala precizovať súdna 
prax. Je ale legitímne očakávať, aby sa v typovo rovnakých prípadoch postupovali súdy rovnako 
a zvýšili tým mieru právnej istoty už v tak dosť komplikovaných právnych sporoch. 

Smernica navyše vôbec nerieši prípad, ak by tretia osoba s budúcim uchovávaním osobných 
údajov nesúhlasila alebo sa rozhodla svoje kladné stanovisko vziať späť.  

Z možnej interpretácie niektorých častí smernice v zmysle potenciálneho účinku práva byť 
zabudnutý je nutné zhodnotiť aj význam článku 12 v korelácií s článkom 14 predmetnej právnej 
úpravy. Podľa odseku b) článku 12 členské štáty zaručia osobe pracujúcej s údajmi právo získať od 
kontrolóra (prevádzkovateľa) ak je to vhodné úpravu, vymazanie alebo zablokovanie údajov, ktorých 
spracovanie nezodpovedá ustanoveniam tejto smernice, najmä z dôvodu neúplného alebo 
nepresného charakteru údajov. Článok 14 ďalej upravuje právo na vznesenie námietok osoby 
pracujúcej s údajmi, minimálne z dôvodu  verejného záujmu alebo legitímnych očakávaní kontrolóra. 
Smernica síce explicitne obsahuje právo na vymazanie, ale aplikovať ho môže iba osoba, ktorá 
s údajmi pracuje v prípade, ak sú dáta neúplné alebo nepresné (tento výpočet je iba 
demonštratívny). Na tomto mieste je vhodné pripomenúť, že sa nejedná o vzťahy 
súkromnoprávneho charakteru, vzhľadom na to, že smernica o  o ochrane fyzických osôb pri 
spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov sa neuplatňuje na spracovanie 
osobných údajov, ktoré fyzická osoba poskytla v rámci svojej súkromnej činnosti alebo činnosti 
týkajúcej sa domácnosti.  

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že v  smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 95/46/EHS o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
týchto údajov právo byť zabudnutý nie je upravené v taktom rozsahu a v takej kvalite, aby mohlo byť 
efektívne vynútiteľné a aplikovateľné. Nedostatky sú hlavne v prípadoch, ak dotknutá osoba odvolá 
súhlas na spracovanie svojich osobných údajov.. Na druhej strane je ale nutné dodať, že táto 
úprava obsahuje množstvo podstatných aspektov, z ktorých bude vychádzať aj explicitné zakotvenie 
práva byť zabudnutý v pripravovanej novelizácií európskej legislatívy v oblasti ochrany osobných 
údajov. Ako dôkaz môžeme uviesť rozhodnutie vo veci Google Spain v. Mario Costeja Gonzáles, 
v ktorom Súdny dvor Európskej Únie deklaroval dôležité princípy vymožiteľnosti budúcej právnej 
úpravy. 

2.3 Právo byť zabudnutý v navrhovanom nariadení Európskej komisie 

 Digitálny vek so sebou prináša množstvo nových výziev v rôznych oblastiach spoločenského 
života. Ľudské spoločenstvo sa dostalo do bodu, keď v mnohých prípadoch zdieľa svoje osobné 

                                                 
668 Toto stanovisko bolo potvrdené aj rozhodnutím Súdnym dvorom Európskej Únie v prípade 
Google Spain v. Maria Costeja Gonzáles. Predmetnému judikátu sa budeme venovať v ďalšej časti. 
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údaje s ostatnými prostredníctvom najväčšej a najrozšírenejšej siete informácií na svete – internetu. 
Tieto aktivity však so sebou prinášajú určitú mieru rizika a je preto potrebné a veľmi žiaduce, aby 
právo v úlohe regulátora spoločenských vzťahov flexibilne a dynamicky reagovalo na zmeny 
vzťahov v rámci spoločnosti. 
 Pôvodná smernica o ochrane osobných údajov bola prijatá v roku 1995. Za dvadsať rokov sa 
toho v rámci informačných technológií a spoločenských priorít veľa zmenilo. Návrhy Európskej 
komisie v oblasti ochrany osobných údajov preto prichádzajú v najvyšší čas. Jednou 
z navrhovaných zmien je aj priame zakotvenie práva byť zabudnutý v nariadení o ochrane fyzických 
osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Úspešná novelizácia 
a efektívna právna úprava práva byť zabudnutý je aj jednou z priorít podľa bývalej eurokomisárky 
pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo Viviane Reding, ktorá deklarovala, že každý ma mať 
právo, nie iba možnosť na odvolanie súhlasu týkajúceho sa sprístupňovania osobných údajov. 
Zjednodušene, každý kto si neželá, aby jeho osobné údaje boli ďalej uchovávané a sprístupňované 
a na ich uchovávanie niet legitímneho dôvodu, má právo na to, aby tieto dáta boli zo systému 
odstránené.669 Už z formy prameňa práva, v akom bude tento inštitút zakotvený možno konštatovať 
jeho dôležitosť z hľadiska aplikácie tohto práva jednotlivcami v členských štátoch Európskej Únie.670  
 Spomenuté právo je v návrhu nariadenia upravené v článku 17 pod názvom „Právo na 
zabudnutie a vymazanie“. Už na základe interpretácie ad rubrica možno konštatovať, že 
zákonodarca striktne rozlíšil medzi právom byť zabudnutý a právom na vymazanie a nadväzuje tak 
na historické východiská spomenuté v úvode tejto práce. Právo byť zabudnutý je upravené v odseku 
1 predmetného nariadenia, kým právu na vymazanie sú venované nasledujúce časti právnej úpravy. 

Na základe ustanovení článku 17 odseku 1 návrhu nariadenia o ochrane osobných údajov 
má dotknutá osoba právo vymôcť prostredníctvom kontrolóra odstránenie (vymazanie) svojich 
osobných údajov, ako aj to, aby sa prevádzkovateľ zdržal ďalšieho šírenia týchto údajov, ak sa na 
tieto údaje vzťahujú niektorý z dôvodov uvedených v návrhu nariadenia. Predmetné ustanovenie 
obsahuje aj dôraz na ochranu maloletých v súvislosti s osobnými údajmi, nakoľko osobitne 
zdôrazňuje potrebu vymazania takýchto údajov v prípade, ak boli sprístupnené dieťaťom. Návrh 
upravuje štyri konkrétne dôvody, pre ktoré má jednotlivec právo požadovať vymazanie svojich 
údajov a byť zabudnutý. Jedná sa o prípady, keď (i) údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa 
zhromažďovali, alebo inak spracúvali, (ii) odvolanie súhlasu dotknutej osoby na základe ktorého sa 
spracovávanie osobných údajov vykonáva, alebo ak uplynulo obdobie uchovávania, na ktoré bol 
daný súhlas, a ak nejestvuje iný právny základ pre spracovanie údajov, (iii) dotknutá osoba namieta 
proti spracovaniu osobných údajov, (iv) spracovanie údajov nie je v súlade s týmto nariadením z 
iných dôvodov. Tento výpočet je síce taxatívny, ale zároveň je nutné poukázať na možnosť 
extenzívneho výkladu posledného zo spomenutých dôvodov. 

Oproti pôvodnej právnej úprave v smernici 95/46/EHS badať väčší dôraz na efektívnu 
aplikáciu práva byť zabudnutý. Problematickým sa ale môže zdať ustanovenie deklarujúce 
špecifické postavenie žiadateľa o zabudnutie v prípade, ak osobné údaje sprístupnil v čase, keď bol 
ešte dieťaťom. Na tomto mieste je potrebné poznamenať, že toto ustanovenie vyplynulo hlavne zo 
spoločenských požiadaviek, ktoré sme mali tendenciu sledovať v ostatnom desaťročí. Mladí ľudia 
v mnohých prípadoch žijú svoj „druhý život“ prostredníctvom virtuálnej identity v kyberprierstoru 
a často na tento účel poskytujú svoje osobné údaje nie vždy overeným prevádzkovateľom. Z tohto 
dôvodu teda pramenila požiadavka špecifickejšej ochrany mladších generácií v prostredí internetu. 

Z dikcie tohto ustanovenia vyplýva, že takýto jednotlivci by mali mať privilegovanejšie 
postavenie v rámci aplikácie práva byť zabudnutý. Otázkou ale je, ako chce zodpovedná osoba, 
ktorá s osobnými údajmi pracuje toto postavenie zaručiť. Keďže mechanizmus samotného 
„zabudnutia“ resp. „vymazanie“ je v každom prípade rovnaký (vždy sa bude jednať o stiahnutie dát 
z jedného alebo viacerých zdrojov). Jednou z možností sa javí uprednostnenie žiadostí od 
jednotlivcov tohto druhu. Takáto aplikácia predmetných ustanovení by ale mohla mať katastrofálne 
následky pre efektívnosť celého inštitútu, nakoľko hrozí vytvorenie poradovníka, na ktorého čelo by 
sa automaticky dostávali osoby, ktoré osobné údaji sprístupnili v detskom veku. Druhým aspektom 
vhodným na diskusiu je dokázanie faktu, že údaje boli sprístupnené jednotlivcom, keď bol dieťa. Na 
jednej strane máme časový faktor a s ním súvisiace problémy, ale vzhľadom na aktuálny stav 

                                                 
669 REDING, V. : The EU Data Protection Reform 2012: Making Europe the Standard Setter for 
Modern Data Protection Rules in the Digital Age (dostupné 7.3.2015) 
670 Nariadenie je priamo uplatniteľné na základe článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie 
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informačných technológií by súčasný prevádzkovateľ mal vedieť určiť presný okamih poskytnutia 
osobných údajov. Druhou stranou mince je zisťovanie, či osoba, ktorá o zabudnutie žiada, je 
skutočne dotknutou stranou. Vzhľadom na fakt, že osobný počítač môže využívať aj viac osôb (pod 
rovnakým prístupovým označením v sieti) je v praxi dosť problematické zistiť konkrétnu osobu, ktorá 
osobné údaje poskytla. Navyše z dikcie predmetných ustanovení nevyplýva povinnosť 
prevádzkovateľa kontrolovať (overiť si), či potenciálna dotknutá osoba je naozaj relevantným 
subjektom pre uplatnenie práva byť zabudnutý. Paradoxne, overenie by mohlo prebiehať 
prostredníctvom poskytnutia ďalších osobných údajov dotknutej osoby, čo je ale vzhľadom na účel 
a funkciu návrhu nariadenia prinajmenšom znepokojivé. Zaujímavosťou je, že Európsky parlament 
vo svojom hlasovaní o predmetnej legislatíve ustanovenie deklarujúce špecifickú pozíciu detí 
vynechal a nahradil ho povinnosťou prevádzkovateľa vyžadovať odstránenie odkazov na webových 
priestoroch tretích strán, ktoré kopírujú osobné údaje dotknutej osoby. 

Čo sa týka dôvodov, na základe ktorých si dotknutá osoba môže uplatniť predmetné právo, 
možno konštatovať, že jediným úplne novým dôvodom sa javí byť odvolanie súhlasu dotknutej 
osoby, na základe ktorého sa spracovávanie osobných údajov vykonáva. Právna úprava tak 
subjektu dáva možnosť odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Reaguje tak na jednu 
z najdiskutovanejších záležitostí týkajúcich sa predmetného inštitútu v rámci starej smernice na 
ochranu osobných údajov. Opäť je ale nutné zdôrazniť, že v návrhu nariadenia chýba kontrolný 
mechanizmus celého procesu. Absencia bližšej úpravy odvolania súhlasu by ale mohla mať 
katastrofálne následky, ak vezmeme do úvahy potenciálnu škodu v prípade, ak súhlas odvolá iný 
subjekt ako dotknutá osoba. Bolo by preto vhodne, aby Európska komisia (alebo iná inštitúcia) 
v prípade účinnosti predmetného znenia vydala príručku (tzv. guidebook), ktorom by bol precízne 
vymedzený postup a práva a povinnosti subjektov pri aplikácií tohto inštitútu.  

Veľmi dôležitým a trefným sa zdá byť doplňujúci návrh Európskeho parlamentu, ktorý 
k predmetnému dôvodu pridáva aj určitý prvok vymožiteľnosti práva byť zabudnutý. Podľa neho 
v prípade ak súd alebo kompetentný úrad (v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu 
osobných údajov) vydá rozhodnutie, proti ktorému sa už nemožno použiť opravný prostriedok, 
osobné údaje dotknutej osoby musia byť bez odkladu vymazané. Tento doplňujúci návrh by mal 
prispieť k efektivite aplikácie predmetného inštitútu, aj vzhľadom na špecifickosť  jeho predmetu 
a priestoru, v ktorom by sa mal prevažne využívať je potrebné vziať na zreteľ aj faktor vhodnosti 
posúdenia zo strany justície, nakoľko pôjde o pomerne novú právnu úpravu a množstvo zásad jej 
aplikácie bude kreovať práve súdna moc svojimi rozhodnutiami. Z tohto dôvodu je vhodné, aby sa 
k takýmto prípadom pristupovalo veľmi citlivo a s náležitou starostlivosťou. 

Vášnivú diskusiu rozprúdil aj odsek 2 článku 17, ktorý upravuje situácie, ak prevádzkovateľ 
osobné údaje dotknutej osoby zverejnil na verejne prístupnom webovom sídle. Podľa predmetného 
článku je v prípade, ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje, musí podniknúť všetky primerané 
kroky súvisiace s údajmi na zverejnenie, za ktoré prevádzkovateľ nesie zodpovednosť, vrátane 
technických opatrení, s cieľom informovať tretie strany, ktoré spracúvajú tieto údaje, že dotknutá 
osoba ich žiada, aby odstránili všetky odkazy na tieto osobné údaje či ich kópiu alebo replikáciu. Ak 
prevádzkovateľ povolil tretej strane zverejnenie osobných údajov, tento prevádzkovateľ sa považuje 
za zodpovedného za zverejnenie. Toto znenie ale ponecháva výrazne široký priestor pre 
interpretáciu určitých pojmov. Prvým z problematických slovných spojení je „všetky primerané 
kroky“, ktoré je prevádzkovateľ povinný urobiť v prípade splnenia si informačnej povinnosti voči 
tretím stranám, ktoré s údajmi dotknutej osoby narábajú. Vynára sa otázka, na základe akého 
meradla sa bude v budúcnosti posudzovať vhodnosť opatrení zo strany prevádzkovateľa. To, čo sa 
môže javiť ako vhodný prostriedok informovania tretích strán jedného prevádzkovateľa, nemusí za 
vhodný prostriedok považovať druhý prevádzkovateľ. Stačí ak relevantný subjekt notifikuje tretie 
strany prostredníctvom mailovej komunikácie ? Alebo je vhodnejšie to urobiť prostredníctvom 
jednotného vzoru dokumentov ? Problematickým sa navyše javí aj adresovanie takýchto žiadostí, 
keďže správcovia webových stránok nie sú povinný uvádzať adresy trvalého pobytu, jediným 
vhodným prostriedkom komunikácie sa tak zdá byť internetová pošta. Je ale na zvážení, v akej 
frekvencií si správca webového sídla prezerá prijatú mailovú komunikáciu. Dôležitejším 
nedostatkom ale je, že navrhované nariadenie neobsahuje povinnosť tretej strany želané osobné 
údaje vymazať. Predmetná absencia tak môže byť obmedzením vynútiteľnosti práva byť zabudnutý.  

Ďalšou diskutabilnou časťou môže byť aj posledné ustanovenie článku 2, ktoré upravuje 
prenos zodpovednostného prvku v prípade, ak prevádzkovateľ povolil tretej strane zverejnenie 
osobných údajov. V tejto situácií sa za zodpovedného považuje samotný prevádzkovateľ. Z dikcie 
predmetného ustanovenia totiž explicitne nevyplýva, aké znaky by malo obsahovať „povolenie“ 
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prevádzkovateľa zverejniť osobné údaje dotknutej osoby prostredníctvom tretích strán. Predmetom 
diskusií je aj koncipovanie práv a povinností, ktoré  z takejto prenesenej zodpovednosti 
prevádzkovateľovi vzniknú.671  

Vzhľadom na to, že v prípade zverejnenia osobných údajov sa žiada čo najprecíznejšia 
právna úprava (keďže publikovanie takýchto informácií znamená značné odhalenie identity vo 
virtuálnom priestore), možno konštatovať, že predmetné slovné spojenia pôsobí vágnym dojmom 
a majú potenciál byť v rôznych sporoch vykladané variabilným spôsobom.672 

Návrh nariadenia na ochranu osobných údajov z dielne Európskej komisie obsahuje aj 
negatívnu enumeráciu dôvodov, v ktorých sa dotknutá osoba nemôže dožadovať efektívnej 
aplikácie práva byť zabudnutý. Podľa odseku 3 článku 17 návrhu nariadenia prevádzkovateľ vykoná 
vymazanie bezodkladne s výnimkou prípadu, keď uchovanie osobných údajov je potrebné (i) na 
uplatnenie práva na slobodu prejavu673; (ii) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia; 
(iii) na historické, štatistické a vedeckovýskumné účely v; (iv) na splnenie zákonnej povinnosti 
uchovávať osobné údaje v zmysle právnych predpisov Únie alebo právnych predpisov členského 
štátu, ktorým prevádzkovateľ podlieha; právne predpisy členských štátov musia spĺňať cieľ 
verejného záujmu, rešpektovať podstatu práva na ochranu osobných údajov a musia byť primerané 
sledovanému legitímnemu cieľu; (v) v prípadoch ak právna úprava zakotvuje povinnosť 
prevádzkovateľa iba obmedziť spracovanie osobných údajov.674 Tento výpočet je taxatívny 
a nemožno ho svojvoľne rozširovať. Pochopiteľne, najdiskutovanejším dôvodom obmedzenie 
inštitútu, ktorý je predmetom predkladanej práce je dlhodobý spor medzi právom na ochranu 
súkromia a právom na slobodu prejavu. Európsky súd pre ľudské práva ani Európsky súdny dvor 
zatiaľ nerozhodovali spor, v ktorom by bolo právo byť zabudnutý nárokované priamo v dôsledku 
rozporu medzi spomenutými základnými právami. Avšak ESĽP už vydal rozhodnutia v konaniach, 
ktoré môžu mať pre efektívnu aplikáciu práva byť zabudnutý fundamentálny význam. 

V prvom prípade sa jednalo o medializovaný prípad Caroline von Hannover v. Nemecká 
spolková republika.675 Sťažovateľka namietala porušenie práva na súkromie z dôvodu pravidelnej 
publikácie fotografií v celoštátnych printových médiách, ktoré zachytávali jej súkromný život. 
Európsky súd pre ľudské práva judikoval, že zverejnenie a ďalšie šírenie informácií súkromného 
charakteru by mali byť limitované záujmom dotknutej osoby nešíriť veľmi osobné alebo intímne 
informácie. V kontexte práva byť zabudnutý tak môže ísť o rozhodnutie značného významu, nakoľko 
osobné údaje nepochybne spadajú pod „informácie súkromného charakteru“ a preto dôležitým 
a rozdielovým aspektom v budúcej aplikačnej praxi bude súhlas samotnej dotknutej osoby, ktorá si 
právo byť zabudnutý bude nárokovať. 

Dôležitosť ale možno pripísať aj rozhodnutiu ESĽP vo veci A. v Nórsko676, v ktorej média 
označili sťažovateľa vo svojich článkoch za páchateľa trestného činu znásilnenia a vraždy na 
základe toho, že už raz podobný zločin bol odsúdený a žurnalisti zachytili, že ho v súvislosti 
s trestným činom vypočúvajú policajné zložky. I keď nešlo o priame označene sťažovateľa (noviny 
zverejnili adresu trvalého bydliska a popis predchádzajúcej trestnej činnosti), Európsky súd pre 
ľudské práva konštatoval porušenie práva na súkromie. Z tohto hľadiska tak právo byť zabudnutý 
otvára možnosti primárne pre skupinu bývalých trestancov. Znova ale bude záležať na aplikačnej 
praxi, čo bude považovať za informáciu hodnú verejného záujmu a čo za informáciu, ktorá už 
dôležitá nie je a môže byť z internetovej siete vymazaná.  

 

                                                 
671 AMBROSE, M. - AUSLOOS, J. : The Right to Be Forgotten Across the Pond. In: Journal of 
Information Policy 3, 2013, s. 1-2 
672 Zaujímavosťou je, že podľa niektorých autorov právo byť zabudnutý už reálne existuje v rámci 
národnej úpravy zákona o ochrane osobných údajov. V prípade platnosti nariadenia Európskej Únie 
by tak bolo zaujímavé sledovať ďalšie kroky zákonodarcu v súvislosti s úpravou rozličnej právnej 
úpravy. Bližšie pozri ANDRAŠKO, J. – DAŇKO, M. : Právo byť zabudnutý In. PIECHOWICZOVAM 
L. – MADLEŇÁKOVÁ, L. (eds). Autonomie jednotlivce. Praha: Leges (2014). 
673 Nariadenie splnomocňuje členské štáty na stanovenie odchýlok a výnimiek z tohto ustanovenie 
pre adekvátne zosúladenie práva na slobodu prejavu a práva byť zabudnutý.  
674 Článok 17 odsek 4 návrhu nariadenia o ochrane osobných údajov  
675 Caroline von Hannover v. Germany, June 24, 2004, No.  59320/00, Sect. 3, ECHR 2004-VI, 40 
EHRR 1. 
676 A. v. Nórsko, April 9, 2009, No. 28070/06, Sect. 1. 
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3 PRÁVO BYŤ ZABUDNUTÝ VO SVETLE ROZHODNUTIA C 131/12 GOOGLE SPAIN 

 Aj keď právo byť zabudnutý nie je v súčasnosti explicitne zakotvené v legislatíve upravujúcej 
ochranu osobných údajov, Súdny dvor Európskej Únie v máji roku 2014 vydal rozhodnutie677, ktoré 
možno označiť za prelomové v oblasti spracovania osobných údajov prostredníctvom internetových 
vyhľadávačov. Jedna z položených prejudiciálnych otázok sa týkala aj aplikácie práva byť 
zabudnutý, parciálne upraveného v súčasnosti platnej smernici 95/46/EHS. 

 V úvode tejto časti práce by bolo vhodné priblížiť skutkový stav spornej veci a prejudiciálne 
otázky položene interpretujúcemu orgánu. V roku 1998 uverejnili španielske noviny v tlačenej verzii 
správu o dražbe nehnuteľnosti v dôsledku výkonu záložného práva na vymoženie nedoplatkov na 
príspevkoch na sociálne zabezpečenie. Následne vydavateľ sprístupnil aj elektronickú verziu 
predmetného výtlačku. O 11 rokov neskôr sa pán Maria Costeja Gonzáles (ďalej len dotknutá 
osoba) obrátil na vydavateľa novín so žiadosťou o vymazanie údajov (článku) z webového sídla 
vydavateľa s tým, že exekučné konanie bolo už dávno skončené. Navyše, internetový vyhľadávať 
informácií Google po zadaní mena dotknutej osoby medzi výsledkami vyhľadávanie našiel aj 
predmetné články v elektronickej verzii novín, čo mohlo viesť k nevýhodnému postaveniu vo 
výberovom procese na pracovnú pozíciu či v súkromnom živote.    
 V roku 2010 sa pán Gonzáles obrátil so žiadosťou na spoločnosť Google Spain v ktorej 
žiadal, aby sa po zadaní jeho mena nezobrazovali novinové články o exekúcií majetku dotknutej 
osoby. Španielska pobočka následne posunula žiadosť na materskú spoločnosť Google Inc. 
Súčasne sa dotknutá osoba obrátila so  žiadosťou na Úrad pre ochranu údajov (Agencia Española 
de Protección de Datos - AEPD), v ktorej sa domáhala uloženia povinnosti vydavateľa novín upraviť 

alebo odstrániť uverejnenie jej osobných údajov a rovnakú povinnosť si nárokovala voči spoločnosti 
Google Spain resp. Google Inc. Riaditeľ AEPD žiadosti vyhovel, ale len v prípade nároku voči 
prevádzkovateľovi internetového vyhľadávača. Následne spomenuté spoločnosti podali žalobu na 
súd, ktorou sa domáhali zrušenia rozhodnutia AEPD.  
 Prejudiciálne otázky španielskeho súdu položené Súdnemu dvoru Európskej Únie sa týkali 
osobnej a miestnej pôsobnosti smernice na ochranu osobných údajov a výkladu článkov, v ktorých 
nachádzame čiastočné vymedzenie práva byť zabudnutý. V súvislosti s osobnou pôsobnosťou 
smernice súd rozhodol, že pod pojmom „spracovanie osobných údajov“ v zmysle predmetnej 
právnej úpravy je potrebné rozumieť aj činnosť vyhľadávača spočívajúca vo vyhľadávaní informácií, 
ktoré na internete zverejnili alebo umiestili tretie osoby, v ich automatickom indexovaní, dočasnom 
uschovaní a napokon v ich sprístupnení používateľom internetu v určitom preferenčnom poradí. 
Súčasne sa za poskytovateľ takýchto služieb považuje za prevádzkovateľa. V otázke miestnej 
pôsobnosti Súdny dvor Európskej Únie konštatoval, že spracovanie osobných údajov sa 
uskutočňuje v rámci činností prevádzkarne prevádzkovateľa tohto spracovania osobných údajov na 
území určitého členského štátu v zmysle smernice na ochranu osobných údajov, pokiaľ 
poskytovateľ vyhľadávača založí v členskom štáte pobočku alebo dcérsku spoločnosť určenú na 
zaručenie podpory a predaja reklamného priestoru ponúkaného týmto vyhľadávačom, ktorá 
zameriava svoju činnosť na obyvateľov tohto členského štátu. V praxi sa tak predmetná smernica 
môže aplikovať aj na dcérske spoločnosti poskytujúce služby v oblasti internetu, ktorých sídlo je 
v mimoeurópskom právnom priestore. 
 Najzaujímavejšou časťou rozhodnutia so zreteľom na predmet predkladanej práce je ale 
posúdenie aplikácie ustanovení smernice, ktoré parciálne upravujú inštitút práva byť zabudnutý. 
Jednotlivci domáhajúci sa tohto nároku získali týmto rozhodnutím dôležitý impulz, nakoľko z judikátu 
vyplýva povinnosť poskytovateľa vyhľadávača odstrániť zo zoznamu výsledkov, ktoré sa zobrazia 
v nadväznosti na vyhľadávanie uskutočnené na základe zadania mena určitej osoby, odkazy na 
webové stránky uverejnené tretími osobami, ktoré obsahujú informácie týkajúce sa uvedenej osoby, 
a to aj za predpokladu, že toto meno a tieto informácie nie sú ešte predtým alebo súčasne 
vymazané z týchto webových stránok, a to prípadne aj vtedy, ak je ich uverejnenie na uvedených 
stránkach ako také v súlade s právnymi predpismi. Súd toto rozhodnutie odôvodnil jednoduchosťou 
prístupu k osobným údajom prostredníctvom internetových vyhľadávačov678, pričom zdôraznil fakt, 
že internetový obsah je možné prakticky bez limitov kopírovať a preto je nutné, aby dotknuté osoby 
mali právo byť zabudnuté vo výsledkoch internetového vyhľadávača, nakoľko zobrazenie takéhoto 

                                                 
677 Rozsudok Súdneho dvora Európskej Únie vo veci C-131/12 
678 Článok 80 rozhodnutia C-131/12 
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výsledku vyhľadávanie predstavuje väčší zásah do súkromia osoby ako právo užívateľa internetu na 
prístup na konkrétnu webstránku s citlivým obsahom.679  
 V súvislosti s právom byť zabudnutý sa súd vyjadril aj k ďalším faktorom vymazávania 
osobných údajov z výsledkov internetových vyhľadávačov. V rozhodnutí uviedol, že v rámci 
posúdenia podmienok uplatnenia predmetných ustanovení smernice na ochranu osobných údajov 
treba najmä preskúmať, či má údajový subjekt právo na to, aby predmetná informácia týkajúca sa 
jeho osoby už nebola v súčasnosti prepojená s jeho menom prostredníctvom zoznamu výsledkov 
zobrazených v nadväznosti na vyhľadávanie uskutočnené na základe zadania jeho mena, pričom 
však predpokladom konštatovania existencie takéhoto práva nie je to, aby zahrnutie dotknutej 
informácie na zoznam výsledkov spôsobovalo tomuto údajovému subjektu ujmu. Ďalej ale dodal, že 
tieto práva v zásade prevažujú nielen nad hospodárskym záujmom poskytovateľa vyhľadávača, ale 
aj nad záujmom verejnosti na prístupe k uvedenej informácii v rámci vyhľadávania týkajúceho sa 
mena tohto subjektu. To však neplatí v prípade, ak sa z osobitných dôvodov, akým je úloha 
uvedenej osoby vo verejnom živote, zistí, že zásah do jej základných práv je odôvodnený 
prevažujúcim záujmom uvedenej verejnosti na prístupe k predmetnej informácii prostredníctvom 
takéhoto zahrnutia. 
 Zaujímavosťou je, že Súdny dvor Európskej Únie sa v prípade prejudiciálnych otázok, ktoré 
sa týkali práva byť zabudnutý neriadil návrhom generálneho advokáta. Ten vo svojom stanovisku680 
deklaroval negatívny postoj k otázke vymazania výsledkov o dotknutej osobe po zadaní jej mena do 
internetového vyhľadávača. Odôvodňuje to tým, že v súčasnej informačnej spoločnosti je právo 
vyhľadávať informácie zverejnené na internete prostredníctvom vyhľadávačov jedným 
z najdôležitejších spôsobov výkonu tohto základného práva. Toto právo bezpochyby zahŕňa právo 
vyhľadávať informácie týkajúce sa iných fyzických osôb, ktoré sú v zásade chránené právom na 
súkromný život, ako napríklad informácie týkajúce sa činnosti fyzickej osoby ako podnikateľa alebo 
politika zverejnené na internete. Právo používateľa internetu na informácie by bolo ohrozené, ak by 
jeho vyhľadávanie informácií o určitej fyzickej osobe neprinieslo výsledky vyhľadávania poskytujúce 
verný obraz o relevantných internetových stránkach, ale ich okresanú verziu.681 V tejto chvíli je 
možné len polemizovať prečo a z akých dôvodov sa súd návrhom generálneho advokáta neriadil. 
Neslobodno ale opomenúť obrovský záujem médií o danú problematiku a jej precizovanie po 
zverejnení predmetného stanoviska. Na druhej strane ale možno konštatovať, že ak by sa Súdny 
dvor Európskej Únie návrhu generálneho advokáta pridržal, právo byť zabudnutý by nebolo možné 
efektívne aplikovať a znamenalo by to obrovskú ranu pre vynútiteľnosť tejto právnej úpravy. 
 Na tomto mieste by bolo vhodné aspoň z časti posúdiť aplikačnú prax tohto rozhodnutia. Na 
základe predmetného judikátu spoločnosť Google Inc. pripravila pre jednotlivcov, ktorí chcú byť 
zabudnutí v rámci výsledkov internetového vyhľadávača Google formulár682, po ktorého vyplnení sa 
odošlú dáta na posúdenie spoločnosti. Prvou zaujímavosťou je, že po vyplnení  formuláru musí 
dotknutá osoba preukázať svoju totožnosť prostredníctvom identifikačného dokumentu, ktorý mu bol 
vydaní domovským štátom (občiansky preukaz, pas a pod.). Dostávame sa tak paradoxne do 
situácie, keď výmaz osobných údajov je podmienený poskytnutím ďalších údajov. Na jednej strane 
sa tak eliminuje možnosť, aby tretie osoby žiadali zabudnutie osobných údajov. Naopak ale môžu 
nastať komplikované situácie v prípade, keď si predmetné právo uplatní skupina osôb spomenuté 
v jednom článku, na ktorý vyhľadávač indexuje jeden výsledok. Je teda nutné, aby sa dokladom 
totožnosti preukázali všetky dotknuté osoby, alebo je postačujúce, ak tak urobí iba jedna ? A čo 
v prípade, ak jedna zo spomenutých osôb žiada zabudnutie a ostatné majú záujem na zotrvaní 
informácie na internete ?  
 Druhým bodom, ktorý sa javí ako podstatný zásah do predmetného práva pri vymazaní 
odkazu z internetového prehliadača je fakt, že ak sa právo byť zabudnutý úspešne uplatní, citlivé 
odkazy zmiznú iba z európskych mutácií vyhľadávača. Ak napríklad zadáme meno dotknutej osoby 
do vyhľadávača na doméne google.us, nástroj nám bude indexovať aj odkazy, ktoré sú 
v európskych mutáciách nástroja zabudnuté alebo vymazané. V praxi tak nepredstavuje veľký 
problém napriek využitiu tohto inštitútu pristupovať k osobným údajov, ktoré dotknutá osoba 
zverejnené na internete mať jednoducho nechce. 

                                                 
679 Článok 87 rozhodnutia C-131/12 
680 Návrhy generálneho advokáta vo veci C-131/12 
681 Článok 131 predmetného stanoviska 
682 https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch (dostupné 14.3.2015) 



 

197 

 Navyše, Google avizoval, že na stránkach, ktoré budú obsahovať zabudnutý  odkaz 
uvedenie oznámenie, že index je modifikovaný. To znamená, že ak zadáme meno dotknutej osoby 
do vyhľadávača v európskej mutácií internetového vyhľadávača, odkazy na citlivé stránky síce 
nevyhľadá, ale v spodnej časti stránky bude prítomné oznámenie o tom, že sa užívateľ nachádza na 
upravenom webovom priestore, na ktorý bolo aplikované právo byť zabudnutý. Účel predmetného 
inštitútu je tak splnený len z časti, nakoľko konkrétne informácie sa v indexe odkazov nachádzať 
nebudú, ale tretie strany budú vedieť, že dotknutá osoba mala záujem niektorý z nich skryť pred 
internetovou verejnosťou.683 
 Samotný návrh dotknutej osoby ale v tomto prípade smeroval proti prevádzkovateľovi 
internetového vyhľadávača. Jednotlivec sa tak domáhal vymazania odkazu, ktorý smeroval na 
stránku s jeho osobnými údajmi. Aj napriek úspešnosti uplatnenia práva byť zabudnutý je ale 
dôležité podotknúť, že webstránka obsahujúca osobné údaje dotknutej osoby ostala nezmenená 
a je možné ju v rámci internetovej siete naďalej nájsť, aj keď si to bude vyžadovať nepomerne viac 
snahy. 
 Z aplikačného hľadiska je zatiaľ problémom aj to, že ostatné internetové vyhľadávače 
(Yahoo, Bing ! a pod.) ešte nemajú vyvinutý mechanizmus na efektívnu aplikáciu práva byť 
zabudnutý. Bude zaujímavé sledovať, ako sa aplikačná prax popasuje s riešením načrtnutých 
problémov. Otázne je, akú úlohu v tomto procese zohrá národná či európska justícia 
prostredníctvom svojich rozhodnutí a interpretácií ustanovení upravujúcich tento právny inštitút.  

 
 

4 K NIEKTORÝM ASPEKTOM PRÁVA BYŤ ZABUDNUTÝ V SÚVISLOSTI 
 S EFEKTÍVNOU APLIKÁCIOU 

V predchádzajúcich častiach práce sme poskytli stručnú analýzu návrhu nariadenia, ktoré ako prvé 
explicitne zakotvuje právo byť zabudnutý. Súčasne sme sa snažili aspoň stručne načrtnúť problémy 
a prekážky, ktoré predmetná formulácia môže v aplikačnej praxi spôsobiť. Pozornosť sme venovali 
aj rozhodnutiu Súdneho dvora Európskej Únie vo veci Google Spain v. Mario Costeja Gonzáles, 
ktorá nepochybne znamenala prelom v súvislosti s ochranou osobných údajov dotknutej osoby 
a indexáciou výsledkov vyhľadávanie prostredníctvom internetových prehliadačov. Predtým, než 
prejdeme k samotnému klasifikovaniu inštitútu v súvislosti s otázkou položenou v záhlaví 
predkladanej práce, považujeme za nevyhnutné poukázať na určité aspekty prostredia, v ktorom sa 
tento právny inštitút bude aplikovať. 

 Jednou z charakteristických vlastností internetu je jeho rozmer. Predstavuje prakticky 
neobmedzený súbor dát, ktorý býva označovaný za digitálnu knižnicu generácií ľudského pokolenia. 
Jeho obsah možno nájsť z ktorejkoľvek časti sveta, jedinou podmienkou je internetové pripojenie. 
Berúc do úvahy vyššie uvedené si predstavme modelovú situáciu, ak sú zverejnené osobné údaje 
na webovom sídle domény .sk. Vzhľadom na túto všadeprítomnosť684 internetu môžu byť tieto údaje 
kopírované na tisícky ďalších serverov a stránok v zlomku sekundy. Návrh nariadenia o ochrane 
osobných údajov síce zakotvuje povinnosť prevádzkovateľa, proti ktorému je nárokované právo byť 
zabudnutý uplatnené informovať tretie strany o nároku dotknutej osoby, ale otázne naďalej ostáva 
vyvodenie zodpovednosti a vynútiteľnosť zabudnutia resp. výmazu osobných dát od tretích strán. 
Nehovoriac o tom, že pod pojem „tretia strana“ môže spadať aj tisíc ďalších prevádzkovateľov.  
 Z tohto pohľadu je tak možné konštatovať, že právo byť zabudnutý vzhľadom na súčasný 
stav vedy a informačných technológií nebude možné aplikovať vždy s úplnou efektívnosťou. Na 
druhej strane, ale ak má dotknutá osoba záujem na vymazaní osobných údajov iba z jedného 
konkrétneho zdroja, právo byť zabudnutý jej poskytuje dostatočne vynútiteľnú právnu ochranu.  
 Na tomto mieste si dovoľujeme ale poukázať na fakt, že obsah jednotlivých webových sídel 
podlieha neustálym zmenám. Podľa štúdie vypracovanej v Spojených štátoch amerických685 počas 
roka sa internetový obsah mení v takom rozsahu, že po uplynutí tejto doby obsahuje už iba 15 % 

                                                 
683 Pre viac informácii pozri SULLIVAN, D. : How Google´s New Righ to be Forgotten Works: An 
Explainer  
684 Z anglického originálu ubiquity. 
685 AMBROSE, M. - FRIESS, N. – VAN MATRE, J. : Seeking digital redemption: The future of 
forgivness in the internet age, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2154365 
(dostupné 14.3.2015) 
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údajov, ktoré obsahoval na začiatku merania. To ale samozrejme nevylučuje, že stránky, ktoré ostali 
nezmenené neobsahujú citlivé osobné údaje niektorých osôb, ktoré môžu mať záujem na ich 
vymazaní.  
 Ak zhrnieme všetky objektívne aspekty, ktoré ovplyvňujú použitie práva byť zabudnutý, 
musím konštatovať, že tento právny inštitút v dohľadnej dobe nebude možné aplikovať vo všetkých 
prípadoch úplne efektívne. Na druhej strane ale existuje potenciálny priestor na zlepšenie 
vymožiteľnosti daného inštitútu. 
 Pre zlepšenie vynútiteľnosti práva byť zabudnutý sú nevyhnutné opatrenia z troch strán. Na 
jednej strane tu máme zákonodarcu, ktorý má evidentne záujem takýmto spôsobom chrániť právo 
na súkromie v rámci internetu. Podľa názoru autora predkladanej práce je preto nevyhnutné zakotviť 
povinnosť a zodpovednosť tretích strán, po upozornení prevádzkovateľa týkajúceho sa výmazu 
osobných údajov dotknutej osoby, tieto citlivé údaje z internetu stiahnuť. Ďalej by bolo vhodné 
zakotviť akýsi záložný mechanizmus pre prípady, ak nie je možné kontaktovať správcu webového 
sídla, na ktorom sa nachádzajú osobné údaje. Za úvahu by stálo nárokovať si vymazanie týchto 
údajov prostredníctvom súdnej moci resp. kompetentných orgánov štátnej správy od 
prevádzkovateľa, ktorý doménový priestor poskytol. Je ale veľmi ťažké odhadnúť, ako by sa 
k danému návrhu postavili poskytovatelia domén.   
 Zákonodarca by mal taktiež zvážiť vydanie príručky pre prevádzkovateľov, v ktorej by boli 
uvedené odporúčanie pre plynulý proces vymazávanie osobných údajov z internetu. Takýto nástroj 
by určite prispel jednak k zvýšeniu právnej istoty v súvislosti s aplikačnou praxou predmetného 
inštitútu, ale súčasne by zakotvoval aj niektoré princípy tohto nástroja, keďže v niektorých častiach 
(na ktoré sme poukázali v predchádzajúcej časti práce) je text nariadenia vágny a ponecháva veľký 
priestor na rôznu interpretáciu.  

V druhom rade je potrebné vytýčiť určitú hranicu  v súvislosti s rozporom medzi právom na 
súkromie a právom na slobodu prejavu v priamej nadväznosti na použitie predmetného inštitútu v 
praxi . Tejto neľahkej úlohy by sa mala zhostiť súdna moc, ideálne na európskej úrovni. Je 
pochopiteľné, že posúdenie vyššie uvedeného sporu bude v každom prípade závislé od 
konkrétnych okolností, ale z hľadiska efektívnej aplikácie práva byť zabudnutý by bolo žiaduce 
vytýčiť minimálne určité princípy, na ktorých tento nástroj bude fungovať. 
 Ďalším subjektom, ktorý by mal participovať na zefektívnení právnej úpravy práva byť 
zabudnutý by mali byť samotní prevádzkovatelia webstránok. Už z návrhu predmetného nariadenia 
im vyplýva zodpovednosť prevádzkovateľov, ktorým dotknutá osoba priamo osobné údaje poskytla. 
Súčasne návrh nariadenia zakotvuje aj sankcie za ich porušenie. Tento inštitút ale stojí a padá na 
samotných prevádzkovateľov, preto je veľmi dôležité, aby sa k aplikácií tohto inštitútu postavili 
zodpovedne. 

Ďalším aspektom, ktorý zasluhuje úvahu je rola internetových vyhľadávačov. Je nepochybné, 
že pri vyhľadávaní informácií na internete zohrávajú dôležitú úlohu. Preto je opäť potrebné 
zdôrazniť, aby všetci prevádzkovatelia týchto nástrojov pristupovali k aplikácií tohto práva svedomito 
a rovnako. 

Sme toho názoru, že v prípade splnenia vyššie uvedených návrhov všetkých 
zainteresovaných subjektov, by právo byť zabudnutý bolo efektívnejším prostriedok ochrany identity, 
než ako ho v súčasnosti zakotvuje smernica na ochranu osobných údajov alebo návrh nariadenia. 
Nedostatky právnej úpravy ale bude možné vysledovať až v prípade účinnosti právnej úpravy. 
 
 
5 ZÁVER 

 Právo byť zabudnutý zakotvené v návrhu nariadenia Európskej komisie na ochranu 
osobných údajov zo sebou prináša množstvo rozporuplných ustanovení. Na obzore sa tak črtá veľký 
počet potenciálnych sporov ohľadom jeho interpretácie. Na niektoré nedostatky sme poukázali 
v tejto práci. 
 Bolo by veľmi odvážne, ba možno aj nesprávne označiť tento právny inštitút nálepkou 
„efektívny prostriedok ochrany identity“ alebo „nevynútiteľná právna úprava“. Účelom tohto nástroja 
je chrániť záujem jednotlivcov v súvislosti s poskytovaním osobných údajov prevádzkovateľom na 
internete a zverejnenia takýchto údajov bez aktívnej účasti dotknutých osôb. Z povahy priestoru, 
v ktorom sa toto právo aplikuje je ale jasné, že úplné vymazanie z celej siete nebude v dohľadnej 
dobe možné dosiahnuť. Ak ale tento nástroj budeme posudzovať v intenciách konkrétnych prípadov, 
je možné konštatovať, že pre niektorých jednotlivcov sa neželaný obsah stane naozaj zabudnutým, 
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kým pre ďalších, vzhľadom na všade prítomnosť a nekonečný rozmer internetu a replikáciu dát, 
stále ostanú na sieti neželané údaje. 
 Právna úprava tohto nástroja pravdepodobne nikdy nebude dokonalá a úplne vynútiteľná. To 
ale neznamená, aby sa zákonodarca v kooperácií so zainteresovanými subjektmi prestal snažiť o čo 
najefektívnejšie vynútiteľné legislatívne zakotvenie. Predkladaný príspevok ponúkol v záverečnej 
časti aj možné opatrenia na vylepšenie efektívnej aplikácie práva byť zabudnutý. Bude záležať 
predovšetkým na zákonodarcovi a prevádzkovateľoch ako sa k tomuto inštitútu postavia. V tomto 
prípade je tak alfou a omegou aplikácia v praxi. 

.  
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Abstract: The present Paper dwells upon the implications of the case Timor-Leste v. Australia on 

the public international law. In this Case the ICJ declared in an Order indicating provisional 
measures the existence of two rights of States: the right to conduct arbitrations or negotiations 
without interference by another State and the right of confidentiality in its communication with its 
legal advisers. The ICJ has also once again emphasised equality of Parties. 

It shall be argued that these rights constitute a set of rights, overall named for the purposes of this 
Paper, the Right to peaceful settlement of international disputes (Right) that may be comparable to 
the Right to fair trial, enjoyed by individuals. Also, in addition to the aforementioned aspects thereof 
more rights could be enshrined in the Right with relation to the ICJ. 

This Paper firstly examines the facts of the concerned Case in order to set a basis for further 
assessment. Then it turns to the sources from which the Right stems from - the principles of the UN 
Charter, whereas consideration is given also to the concept of justice in international law. Lastly the 
focus is put on aspects of the Right. 

Abstrakt: Tato práce se zabývá důsledky případu Východní Timor v. Austrálie na mezinárodní 

právo veřejné. V tomto případu MSD deklaroval v Rozhodnutí o určení zatímních opatření existenci 
dvou práv přiznaných státům: právo na vedení arbitráže a diplomatických jednání bez zásahování 
dalších států a právo na důvěrnost při komunikaci s právními zástupci. MSD taktéž znova zdůraznil 
rovnost stran před zákonem. 

Tezí práce je argument, že tato práva, spolu s předpokladem rovnosti Stran, vytváří katalog práv, 
všeobecně nazývaných pro účely této práce jako právo na mírové řešení mezinárodních sporů 

(Právo), jenž je srovnatelné s právem na spravedlivý proces, zaručeným jednotlivcům. K výše 
zmíněným aspektům tohoto Práva lze taktéž přiřadit vzhledem k MSD různá další práva. 

Tato práce nejprve zkoumá skutkové okolnosti dotčeného případu za účelem vytvoření základu pro 
další posuzování. Dále se zabývá prameny, ze kterých dané Právo vyvozujeme - principy zakotvené 

v Chartě Spojených národů, kdy pozornost je věnována taktéž všeobecnému konceptu 
spravedlnosti v mezinárodním právu. V neposlední řadě se práce zaměří na aspekty daného Práva. 
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1. INTRODUCTION 

 Some might argue that State possibly de facto gravely violating the sovereignty of smaller 
neighbour may be nothing new on the international scene. But the case currently pending before the 
International Court of Justice (hereinafter referred to as ICJ or the Court), Questions Relating to the 
Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v Australia) (“Timor-Leste v. 

Australia, Case”) may be considered one of the most controversial and complex disputes ever 
submitted. Judge Cançado Trinidade recalls that “once again shows that the factual context of 
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disputes lodged with an international tribunal like the ICJ may well cross the threshold of human 
imagination.”686  
 The main storyline of the Case at hand is that Australian officials seized documents and data 
in the business premises of a legal adviser of Timor-Leste and detained these for a certain period of 
time. The reasoning behind this act was that a former Australian intelligence officer disclosed 
classified information to the legal counsel. Australia therefore was acting in its national security 
interest, while it seized also numerous documents and data containing general litigation and 
negotiation strategies of Timor-Leste. Such strategies also should serve in the arbitration regarding 
maritime delimitation (“Arbitration”) between Australia and Timor-Leste (“Parties”). 

 In spite of the Parties reaching a diplomatic settlement and dismissed the case, thus the ICJ 
shall not rule thereupon, already the Order regarding the provisional measures of 3 March 2014 
(“Order”) is of tremendous importance for public international law and its overall perception. In this 
Order, ICJ emphasised a notion of certain procedural rights that may be attributed to a State, that in 
certain way create a an equivalent of a Right to fair trial of an individual. This shall be hereinafter be 
referred to as “Right to peaceful settlement of international disputes” (“Right”). 

 As shall be further elaborated upon hereunder, in the Order, the Court stated that “at least 
some of the rights for which Timor-Leste seeks protection - namely, the right to conduct arbitration 
proceedings or negotiations without interference by Australia, the right of confidentiality of and non-
interference in its communication with its legal advisers - are plausible.”687 The Court, however, did 
not provide an extensive description of the sources of such rights, except for the right to 
communicate with counsels and lawyers at the side of Timor-Leste, whereas it stated solely its 
possible link to the principle of sovereign equality of States and equality of the Parties before the 
law.688 

 The aim of this Paper is firstly to determine the existence, nature and scope of such Right,  
whereas special regards will be at certain point given to parallels between the Right and Right to fair 
trial of an individual. Secondly the outcome thereof shall indicate the plausibility of this Right and its 
impact on the possible ruling of the Court in the Case. For these purposes, it shall firstly review the 
main facts of the Case and political controversies related thereto. Henceforth this Paper shall 
elaborate on grounds upon which the Right could be based in order to determine its nature and 
scope. Thirdly the focus will be put on aspects of such Right set forth in the Order, as well as on a 
brief reflection of other possible rights that could apply in this regard. 

2.  FACTS OF THE CASE 

 2.1      Factual background of the case 

 The two Parties to the Case share long-lasting and enormously tight historical relations 
especially given their geographical location. In modern times, their proximity caused tensions among 
them with regards to the delimitation of their maritime borders in the Timor Sea with subsequent 
impact on the natural resources therein. The exploitation of natural resources is governed by three 
treaties signed among the Parties, namely the Timor Sea Treaty (2002), Sunrise International 
Unitization Agreement (2003) and the Treaty on Certain Maritime Arrangements in the Timor Sea 
(CMATS, 2007). The oil and gas deposits in the Timor sea are estimated to be worth $40 billion and 
the revenues thereof constitute greatest part of state income of Timor-Leste.689 

                                                 
686 Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. 
Australia), Request for the indication of provisional measures, Separate of Judge Cançado 

Trinidade, I.C.J. Reports 2014.  pp. 1, para. 1. 
687 Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. 
Australia), Request for the indication of provisional measures, Order, I.C.J. Reports 2014. pp. 7, 
para. 27 
688 Ibid 
689 ALLARD, T. ASIO raids office of lawyer Bernard Collaery over East Timor spy claim. In: The 
Sydney Morning Herald [online]. 2013-12-3 [Accessed 2015-8-1]. Available at: 
<http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/asio-raids-office-of-lawyer-bernard-collaery-
over-east-timor-spy-claim-20131203-2yoxq.html>. 

http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/asio-raids-office-of-lawyer-bernard-collaery-over-east-timor-spy-claim-20131203-2yoxq.html
http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/asio-raids-office-of-lawyer-bernard-collaery-over-east-timor-spy-claim-20131203-2yoxq.html
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 In 2013 officials of Timor-Leste and Mr. Bernard Collaery, a legal advisor of Timor-Leste 
publicly disclosed the ties with former officer of the Australian Secret Intelligence Service (ASIS), 
who provided testimony stating that Australia unlawfully spied on Timor-Leste while CMATS was 
being drafted back in 2004.690 Based on this allegation, Timor-Leste started an Arbitration against 
Australia with the Permanent Court of Arbitration, aiming at nullification of the CMATS and thus 
creating an opportunity to renegotiate terms of maritime delimitation pro futuro. 

 On 2 December 2013, Australian Attorney-General, Senator the Honourable George Brandis 
QC issued a search warrant, enabling it for Australian Secret Intelligence Organisation (ASIO) to 
examine and seize documents and data from the business premises of Bernard Collaery. Sen. 
Brandis explained was that the former officer could by means of the testimony endanger national 
security of Australia as well as other agents or their families.691 The execution of this warrant took 
place on 3 December 2013. Various documents, both in paper and electronic form, were seized. 
They are said to include confidential communication between Timor-Leste and Collaery, documents 
prepared by Collaery as well as the testimony of the former ASIS officer. Seized documents and 
data were from that time point in the custody of Sen. Brandis, who assured Timor-Leste that these 
shall not be used for any purpose of the exploitation of resources or related negotiations. 

 The proceedings before the Court begun with an Application filed with the Registry by the 
Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on 17 December 2013 with respect to the 
seizure of 3 December 2013 and subsequent detention. On the same day, Timor-Leste filed also a 
Request for the indication of provisional measures, whereas it asked the Court to grant that 
Australia: 1) Seals the documents and data and deliver these into the custody of the ICJ, 2) provides 
the Court and Timor-Leste with a list of documents or data including leaked information and a list of 
persons familiar with such information, 3) provides the Court and Timor-Leste with a list of copies, 4) 
Australia destroys such copies beyond recovery, 5) provides assurances of no further interception of 
communications of Timor-Leste and its legal advisers.692 

 After the public hearings, Australia requested that the Court 1) refuses the concerned 
Request for the indication of provisional measures, 2) stays the proceedings until the judgement in 
the Timor Sea Treaty Arbitration is rendered.693 This request was rejected. At the same time, Sen. 
Brandis gave other assurances in the Written undertaking of 21 January 2014, where he promises 
that the neither documents or data seized will be further used or examined until the judgement by 
him or any other person.694 

 2.2 Order of provisional measures 

 On 3 March 2014 the Court gave Order with respect to the Request, where it indicated 
provisional measures in accordance with the power vested in the Court by Article 41 (1) of the 
Statute of the International Court of Justice (Statute). 
 Concerning the jurisdiction the Court anticipated that the basis for jurisdiction could be 
founded. This decision constitutes a slight controversy by itself. Both Parties did make a Declaration 

                                                 
690 SHANAHAN, L. Aussie spies accused of bugging Timor cabinet. In: The Australian [online]. 
2013-5-29 [Accessed 2014-8-1]. Available at: <http://www.theaustralian.com.au/national-
affairs/foreign-affairs/aussie-spies-accused-of-bugging-timor-cabinet/story-fn59nm2j-
1226652599040>. 
691 HURST, D. Timor-Leste rejects ‘outrageous’ claim in Australian spying dispute. In: The Guardian 
[online]. 2014-1-23 [Accessed 2014-8-1]. Available at: 
<http://www.theguardian.com/world/2014/jan/23/timor-leste-rejects-outrageous-slur-australian-
spying-dispute>. 
692 Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. 
Australia), Request for the indication of provisional measures, Written submission by Timor-Leste, 
I.C.J. Reports 2013. pp. 4 para. 10. 
693 Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. 
Australia), Written Observations of Australia on Timor-Leste’s Request for Provisional Measures, 
I.C.J. Reports 2014. 
694 Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. 
Australia), Written undertaking by Senator the Hon George Brandis QC, Attorney-General of the 

Commonwealth of Australia dated 21 January 2014, I.C.J. Reports 2014. 

http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/foreign-affairs/aussie-spies-accused-of-bugging-timor-cabinet/story-fn59nm2j-1226652599040
http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/foreign-affairs/aussie-spies-accused-of-bugging-timor-cabinet/story-fn59nm2j-1226652599040
http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/foreign-affairs/aussie-spies-accused-of-bugging-timor-cabinet/story-fn59nm2j-1226652599040
http://www.theguardian.com/world/2014/jan/23/timor-leste-rejects-outrageous-slur-australian-spying-dispute
http://www.theguardian.com/world/2014/jan/23/timor-leste-rejects-outrageous-slur-australian-spying-dispute
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under Article 36 (2) of the Statute, nonetheless Australia did so with certain reservations thereto. In 
accordance with this reservation, the Declaration of Australia is not applicable to “any dispute in 
respect of which any other party to the dispute has accepted the compulsory jurisdiction of the Court 
only in relation to or for the purpose of the dispute; or where the acceptance of the Court's 
compulsory jurisdiction on behalf of any other party to the dispute was deposited less than 12 
months prior to the filing of the application bringing the dispute before the Court.”695 Thus the 
jurisdiction could be disputable, because Timor-Leste made a declaration accepting the jurisdiction 
as compulsory just one day before it filed the Application with the Court. To this account, over the 
course of oral pleadings, Australia added that it retains its “right to raise questions of jurisdiction and 
admissibility at the merits stage,”696 but these it will not raise them in relation to the Request. This, 
however, indicates that Australia might still challenge the jurisdiction on the basis of the 
aforementioned reservation in these proceedings. 

The Court held in the Order that following measures are indicated upon the Request of Timor-Leste: 

(1) Australia shall ensure that the content of the seized material is not in any way or at any 
time used by any person or persons to the disadvantage of Timor-Leste until the present 
case has been concluded; 

(2) Australia shall keep under seal the seized documents and electronic data and any 
copies thereof until further decision of the Court. 

(3)Australia shall not interfere in any way in communications between Timor-Leste and its 
legal advisers in connection with the pending Arbitration under the Timor Sea Treaty of 20 
May 2002 between Timor-Leste and Australia, with any future bilateral negotiations 
concerning maritime delimitation, or with any other related procedure between the two 
States, including the present case before the Court.697 

 In some of the added separate opinions, the provisional measures granted were considered 
to be obsolete with regards to the statements made by Sen. Brandis, whereas by these assurances 
bind Australia at the level of international law just as much as the Order. Furthermore the 
documents and data are still in the custody of Australia. In particular, Judge Cançado Trinidade 
expressed in his Separate opinion, that “the Court should have gone further and should have 
ordered […] to the effect of having the documents and data (containing information belonging to it) 
seized by Australia immediately sealed and delivered into the custody of the Court itself [.]”698 

 2.3 Political controversies 

 By means of granting the provisional measures the Court has put a spotlight on the issue of 
colliding sovereignty in an unprecedented scope. The provisional measure granted by the Court in 
the para. (3) as cited above, has been widely referred to as “spy ban.”699 Such an emphasis put by 
the principal judicial body of the United Nations contests the good faith in Australian undertakings 
and thus basically makes Australia seem to be a “bad global citizen” unlawfully depriving its poor 

                                                 
695 INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Declarations Recognising the Jurisdiction of the Court 
as Compulsory. In: International Court of Justice [online] [Accessed 2014-8-1]. Available at: 
<http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3> 
696 Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. 
Australia), Request for the indication of provisional measures, Order, I.C.J. Reports 2014. pp. 6, 
para. 20. 
697 Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. 
Australia), Request for the indication of provisional measures, Order, I.C.J. Reports 2014. pp. 15, 
para. 55. 
698 Questions relating to the Seizure and Detention of Certain Documents and Data (Timor-Leste v. 
Australia), Request for the indication of provisional measures, Separate opinion of Judge Cançado 

Trinidade, I.C.J. Reports 2014. pp. 1, para. 1. 
699 ALLARD, T. Australia ordered to cease spying on East Timor by International Court of Justice. In: 
The Sydney Morning Herald [online] 2014-3-4 [Accessed 2014-9-26]. Available at: 
<http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/australia-ordered-to-cease-spying-on-east-
timor-by-international-court-of-justice-20140303-hvfya.html> 

http://www.icj-cij.org/jurisdiction/index.php?p1=5&p2=1&p3=3
http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/australia-ordered-to-cease-spying-on-east-timor-by-international-court-of-justice-20140303-hvfya.html
http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/australia-ordered-to-cease-spying-on-east-timor-by-international-court-of-justice-20140303-hvfya.html
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neighbour of the rights that it unjustly cherishes for itself.700 From the domestic point of view, this 
case also brings shadows overhead of the liberals in Australia, since it is by far the greatest 
demonstration of then proposal of new ASIO laws, vesting considerable powers therein.701 
Henceforth it is a reflection of overall tendency in Australia to suppress harshly any issue that may 
to whichever extent pose a counter-interest to national security. 
 On the other hand, the victimisation of Timor-Leste is also not entirely well-founded. It has 
been stressed by numerous sources that Timor-Leste was trying to use the light shed to nullify a 
treaty that had been a thorn in its side for a long time.702 In this regard, Timor-Leste sought to 
renegotiate the settlement bilaterally several times. These circumstances could create an 
opportunity for such renegotiation, which Timor-Leste might be willing to leverage. It would be 
certainly harder to advocate the maintenance of such agreement, where drafting thereof has 
involved clandestine activities. This could would mean a significant substantial improvement of 
Timor-Leste both in the course of Arbitration as well as with regards to future maritime delimitation 
negotiations. Professor James Crawford, acting for Australia, has even mentioned that the 
application to the Court has been motivated by other factors than sole justice, rather with objective 
to shed a spotlight of publicity on the general talks as well as making a prejudicial comment on 
Australia.703 This, however, must be assessed in light of the fact that prof. Crawford represents one 
of the Parties. 

 Lastly it must be once again noted and stressed that the intelligence involvement has not 
happened solely on one side. The fact that a former intelligence officer may have disclosed 
classified information of whichever kind to another State adversary to Australia constitutes a serious 
disturbance. Especially in the world after WikiLeaks affair that triggered thorough debate on the 
legitimacy of spying. Not to mention that public acknowledgement of information from such source 
by State authorities as well as its usage as grounds for commencement of Arbitration most likely 
amounts to encouragement on the part of Timor-Leste704 meaning a serious breach of the good faith 
maxim on its part as well. 

3. THE PRINCIPLES GOVERNING THE RIGHT 

 As already outlined, there is no express corresponding provision under international law word 
by word stating that a State would be entitled to exercise the Right. Neither is there the right to 
conduct arbitration proceedings or right to communicate with its legal counsel without interference 
from any other Party. Regardless thereto, the range of sources from which the Right might be 
indirectly derived is wide. 

 3.1  Reciprocal character to the corresponding Obligation 

 The most convenient first basis for any Right of this kind shall be sole mirroring the 
obligation, whereas where all States in the international community are bound by the Article 2 (3) of 
the Charter “to settle their international disputes by peaceful means in such a manner that 
international peace and security, and justice, are not endangered” (“Obligation”). In assessing this 
source, it is essential to define the terms used in this Article. First of all, arbitration is one of the 

                                                 
700 LAMB, K. Timor-Leste v. Australia: what each country stands to lose. In: The Guardian [online]. 
2014-1-23 [Accessed 2014-9-26]. Available at: 
<http://www.theguardian.com/world/2014/jan/23/timor-leste-v-australia-analysis> 
701 ACKLAND, R. The Timor-Leste spying case is a taste of our future under Asio`s new powers. In: 
The Guardian [online]. 2014-9-10 [Accessed 2015-1-1]. Available at: 
<http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/10/the-timor-leste-spying-case-is-a-taste-of-
our-future-under-asios-new-powers>. 
702 MURPHY K. and L. TAYLOR. Timor-Leste spy case: `witness held, and lawyer`s office raided by 
ASIO`. In: The Guardian [online]. 2013-12-3 [Accessed 2014-8-1]. Available at: 
<http://www.theguardian.com/world/2013/dec/03/timor-leste-spy-witness-held-lawyers-office-raided-
asio>. 
703 GEARIN, M. Australia rejects East Timor`s demands to return documents seized in ASIO raid. In: 
ABC News [online]. 2014-1-22 [Accessed 2014-9-26]. Available at: 
<http://www.abc.net.au/news/2014-01-21/australia-responds-to-east-timor-case-at-the-
hague/5211912> 
704 Ibid 

http://www.theguardian.com/world/2014/jan/23/timor-leste-v-australia-analysis
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/10/the-timor-leste-spying-case-is-a-taste-of-our-future-under-asios-new-powers
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/sep/10/the-timor-leste-spying-case-is-a-taste-of-our-future-under-asios-new-powers
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/03/timor-leste-spy-witness-held-lawyers-office-raided-asio
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/03/timor-leste-spy-witness-held-lawyers-office-raided-asio
http://www.abc.net.au/news/2014-01-21/australia-responds-to-east-timor-case-at-the-hague/5211912
http://www.abc.net.au/news/2014-01-21/australia-responds-to-east-timor-case-at-the-hague/5211912
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means of pacific settlement of disputes identified in Article 33 (1). Thus the Case falls within the 
scope of the Obligation. The two Articles put together set forth the equal importance of both 
proceedings as well as result, i.e. that the process is lawful and the judgment should be just. Thus 
by wording of the first part of the Article 2 (3), the scope of the corresponding Right shall encompass 
both outlined aspects as well. 
 By the second part of the Article 2 (3) the widely defined scope of Right may be narrowed 
through the aims, why the disputes should actually be settled peacefully, i.e. peace, security and 
justice. The issue is whether the seizure and detention or regional dispute over maritime delimitation 
can challenge the values outlined in the rest of the article. As peace or security cannot be under 
current circumstances deemed to be endangered, the most relevant condition for the case at hand 
as set in the Article 2 (3) shall be justice. 

The Charter repeatedly sets forth the prominent position of justice in international law. It is included 
already in its Preamble, whereas it is the aim of the peoples of the United Nations “to establish 
conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources 
of international law can be maintained.” Justice is also incorporated within the scope of the 
Purposes and Principles of the United Nations declared in the Article 1 to the Charter.  Article 1 (1), 
after the maintenance of peace and security and suppression of aggression, it pronounces that the 
solemn purpose of the UN shall be “[…] to bring about by peaceful means, and in conformity with 
the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or 
situations which might lead to a breach of the peace.” Furthermore the notion of justice plays an 
important role in the other Articles of the Charter as outlined above as well. 

 Remarkably enough, in the Preamble the term “justice” is put before the sacred other 
principles of international law,705 which is extraordinary given the usual approach to the justice, 
when it is mainly considered to be certain moral corrective of the ascertainable legal sources.706 In 
relation to the peaceful settlement of international disputes, the doctrinal sources differ to a certain 
extent of the content of the term “justice”. Firstly, Bruno Simma argues that the core lies within the 
potentially achieved result of the undertakings in spirit of the peaceful settlement of disputes.707 On 
the other hand, Jean-Pierre Cot708 stresses that such justice is enshrined mainly in the freedom of 

action of the States, not in an objective to restrict this freedom for higher good.709 Also, his 
commentary states that even justice is always applied in defence of State’s own interest in the 
matter,710 reflecting the fact that justice cannot be determined to be an objective criterion with 
regards to the slightly politicised nature of undertakings within international law.  

 As for justice in the reasoning of the ICJ, the Court itself has repeatedly assessed that 
“[w]hatever the legal reasoning of a court of justice, its decisions must by definition be just, and 
therefore in that sense equitable.”711 As the Court noted in the Continental Shelf (Tunisia v. Libya 
Continental Shelf case: “[The Court] is bound to apply equitable principles as part of international 
law, and to balance up the various considerations which it regards as relevant in order to produce 
an equitable result. While it is clear that no rigid rules exist as to the exact weight to be attached to 

                                                 
705 This order of priorities has been used also in other sources of international law, for example in 
the 1982 Manila Declaration on the Peaceful Settlement of International Disputes, UN Document. 
A/RES/37/10(1982): Peaceful settlement of disputes between States (Annex). 68th plenary meeting, 
15 November 1982. 
706 FRANCIONI, F. Equity in International Law. In: WOLFRUM, Rüdiger. The Max Planck 
encyclopedia of public international law, Volume III. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, 2012. 
ISBN 978-0-19-929168-7. 
707 SIMMA, Bruno. The Charter of the United Nations: a commentary. 2nd ed. Oxford: Oxford 
University Press, 2002, lxiv, 895, XXXIII. ISBN 0-19-924449-9. pp. 111 para. 35. 
708 Jean-Pierre Cot is also sitting as a judge ad hoc in the Case upon nomination of Timor-Leste. 
709 COT, Jean-Pierre and Alain PELLET. La Charte des Nations Unies : commentaire article par 
article. 3e éd. Paris : Economica, 2005, XX, 1366. ISBN 2-7178-5057-0. pp. 433 
710 Ibid. pp. 434  
711 North Sea Continental Shelf, ICJ Reports (1969), pp. 3, 48 (para. 88). Continental Shelf  (Tunisia 
v. Libyan Arab Jamahiriya), ICJ Reports (1982), pp. 18, 60 (para. 71), Separate opinion of Judge 
Jiménez de Aréchaga, ibid., p. 106 (para. 25), Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya v. Malta), 

ICJ Reports (1985), pp. 13, 39 (para. 45). 
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each element in the case, this is very far from being an exercise of discretion or conciliation; nor is it 
an operation of distributive justice.”712 Thus it may be assumed that both proceedings and result 
thereof shall ultimately be covered by the notion of justice. 

 What is overall problematic about justice is the high level of subjectivity and its virtually 
absolute dependence on the distribution of facts. Since it is not an objective criterion, the 
victimisation of a poorer party as well as influential backgrounds of the Judges coming from various 
parts of the world may play an unfavourable role.713 For these reasons an entirely “just” solution is 
most likely entirely out of reach and the Right is usually limited to the sole probability of reaching the 
desired outcome for one State. It is mainly because a result, however justifiable, may always be 
deemed unjust to the defeated Party. 

 3.2 Sovereign equality of States 

 Article 2 (3) of the Charter is closely connected to the principle of sovereign equality of  
States,714 insofar as the impossibility of the usage of coercive measures the freedom of choice of 
means is granted to the States. The principle of sovereign equality of States, however, 
encompasses one very important aspect and that is the juridical equality of the States and their 
equality in general as well as before the law.715 
 The core of the concept lies in prioritisation of the equality of States before law over the sole 
sovereignty.716 This is also in general to a certain extent reflected in the power of the Security 
Council to assess the threats to the peace or aggression and decide on the appropriate measures 
under Article 39 of the Charter. This interconnectivity between principles and means can be drawn 
for example when a State endangers territorial sovereignty of another, i.e. commits an act of 
aggression. Such State is then not only in breach of fundamental maxim  of prohibition of the use of 
force set forth in the Article 2 (4) of the Charter which prohibits such use of force, but also in breach 
of respecting the sovereignty and thus the sovereign equality of States. For these reasons the 
Security Council may ultima ratio decide even on use of coercive measures including armed force 

and thus reach back the equilibrium in the international arena, both in terms of peace and security, 
but also in spirit of the sovereign equality of States. 

 For that matter, Malenovský further characterises the sovereign equality of States in a way 
that “subordinate sovereignty and tolerant reciprocity balance each other in international relations 
and unity of these contradictory tendencies create the dynamics of the principle of sovereign 
equality.”717 According to this description, the core of the maxim lies within the notion of reciprocity. 

Should this be reflected also within the concept of peaceful settlement of international disputes, it 
means simply a correspondent obligation to respect other State`s Obligation. This further 
corresponds to the reciprocal right of a State to have other States respecting its Obligation in this 
way and thus ipso facto its Right. 

 3.3 Good faith 

 In accordance with Article 2 (2) of the Charter, the States “shall [in pursuit of the Purposes 
stated in Article 1] fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the 
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713 More on the topic of assessment of outer influences on the ICJ, see DE FIGUEIREDO, M. F. P. 
and E. POSNER. Is the International Court of Justice Biased? John M. Olin Program in Law and 
Economics Working Paper No. 234, 2004. Online available at: 
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present Charter”. Interdependence between good faith and equity and justice is indisputable.718 By 

reference made in this Article the endeavour and process of settling the disputes towards peace, 
security and justice shall be governed by good faith principle. The Court upheld the bona fides 
principle in the Order that “The Court has no reason to believe that the written undertaking dated 21 
January 2014 will not be implemented by Australia. Once a State has made such a commitment 
concerning its conduct, its good faith in complying with that commitment is to be presumed.”719 
 What constitutes yet another controversy in this Case is the fact that it is not disputed by 
Australia that at least some of the seized documents are related to the Arbitration strategy as well as 
possible future negotiations on maritime delimitation, as Timor-Leste claims.720 Henceforth it may be 
well stated that Australia could assume that the rights of Timor-Leste, or at least its position in the 
ongoing dispute as well as future maritime delimitation negotiations would be endangered by means 
of seizure of such documents. Therefore the good faith in Australian undertakings shall be 
debatable. 

 It is held by doctrine that the good faith has a directive functions in determining the nature of 
situations where the organs of the UN, including the ICJ, are considering imposition of 
recommendatory or coercive measures.721 The Commentary to the Charter specifies this criterion in 
a manner that “good faith develops particular legal effects wherever States have a qualified 
relationship of confidence with one another, such as in the context of an arbitral […] procedure [.]”722 

The common objective of the countries in the Arbitration as of their mutual fulfilment of Obligation 
determines the nature of special obligations under such qualified relationship, such as increased 
responsibility of the maintenance of justice inter alia.  Markus Kotzur claims that “The closer the 
relationship between international actors becomes, the more important becomes mutual confidence 
in common endeavours to achieve common objectives.”723 Thus the way both parties have handled 
the undertakings relevant to the Case at hand as well as within their qualified arbitral relation shall 
be given weight in the potential judgement on the merits. 

4.      RIGHT TO FREE TRIAL OF STATES? 

 It would be daring to declare that the Right amounts to an exact equivalent of the Right to fair 
trial on a contextual basis of international community. Since there is no overarching sovereign 
authority in international law, the Right shall basically protect States of one another, given the 
horizontal nature of the system of governance under international law.724 With particular 
consideration given to the principle of the sovereign equality of States, we may assent that since all 
States are equal before law, they shall be de iure granted the same rights and privileges as well. 
Upon examination of the undertakings of the ICJ, it may be argued that there is a certain selection of 
procedural rights applies to each State in each proceedings brought before the Court as it has been 
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listed afore. The possibility to claim substantial rights is henceforth secured and maintained through 
respecting the particular procedural rights, just as it functions in the case of individual. 
Should the premise be accepted that the Right to a certain extent encompasses similar aspects as 
the right to fair trial, it may lead to more concrete guidelines on its aspects. As already mentioned, in 
the Order the Court states in particular the Right to conduct arbitration proceedings or negotiations 
without interference by other State and Right of confidentiality of and non-interference in its 
communications with its legal advisers. Furthermore the Court touched the equality of the Parties to 
a dispute. Lastly more rights may be derived from the sole common determinants of all Contentious 
cases presented to the Court. 

 4.1  Right to non-interference in peaceful settlement of disputes 

 The Right to demand that other States refrain from interfering the endeavour is by wording 
limited to the proceedings, without an explicit right to result. However, a judgement, decision, any 
other outcome or no outcome at all if the Parties wish so, constitute an inherent part in procedural 
sense. Thus it would be more precise to say that this right does not grant a specific outcome in 
substance, however procedurally relevant end mark of the proceedings without any interference 
from other Party is, indeed, granted. 
 Despite the formulation of “non-interference”, the peaceful settlement of international 
disputes in any of the forms recognised by the Charter should not be mistaken what is usually 
named the principle of non-interference. In accordance with Article 1 (7) of the Charter, this notion is 
solely related to domaine réservé, the domestic jurisdiction. Therefore the non-interference in this 

case refers rather to the sovereignty in spirit of the principle of sovereign equality of States in the 
international arena. 

 4.2    Right of confidentiality and non-interference in communications with legal advisers 

 The second right declared by the Court in the present proceedings could be thoroughly linked 
to the attorney-client privilege as stipulated in the domestic law. In general this privilege prohibits 
disclosure of confidential information of  from the legal counsellor to the court. This privilege exists in 
various jurisdictions worldwide, including Australian, which is particularly relevant to the Case. 
 Under international law, the roles of both legal advisers within the organisational structure of 
the State authorities (i.e. foreign ministries), with international organisations or the role of such 
advisors in the armed conflicts is at least somehow defined.725 Nonetheless there is no difference 
between legal position of a State and an individual before the Court in relation to legal counselling. 
In this notion, similar rights and obligations shall apply to legal advisers regardless to whether they 
are representing State or an individual. 

 The principal grounds of claims made by Timor-Leste in its application to the Court are “the 
property and other rights possessed by Timor-Leste in documents and data sent to, or held by, or 
received from, its legal representatives and legal advisers […]”726 Such documents would normally, 

if this was a case under domestic law of Australia, be covered fully by legal professional privilege. 
This privilege is governed by the 2001 Evidence Act. Under Articles 118 and 119, the legal advice 
clause, no evidence is going to be, upon the objection of the client, adduced in case such adduction 
would violate the confidentiality of communication or relevant documents. It does not speak of 
prohibition of seizure or inspection thereof, neither for the harm of client or attorney.727 This may be, 
however, assumed from the nature of the privilege in general. On the other hand, since Australia 
was aware that the seized documents contain confidential correspondence or writings, therefore it 
knew that these cannot be used before the court in prosecution of the former ASIO officer, it could 
be anticipated that the motivation for the seizure and detention lied elsewhere. Thus a significant 
bad light is shed on the fulfilment of obligations in good faith in the conduct of Australia. 
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Sen. Brandis affirmed the existence of the Privilege during the Oral proceedings. He, however, 
stated that such Privilege cannot be deemed to be absolute and that it “does not apply when the 
communication in question concerns the commission of a crime or fraud, constitutes a threat to 
national security or to the higher public interests of a State, or undermines the proper administration 
of justice.”728 

 In the Libananco Holding v Turkey case729, the International centre for Settlement of 

Investment Disputes pronounced itself on the waging of principles of attorney-client privilege. Here, 
Turkey was having persons associated with the claimant, Libananco Holding Co. Ltd, including its 
legal counsel, under surveillance due to criminal proceedings launched against this company. The 
International centre for Settlement of Investment disputes held that there were certain basic 
principles, such as basic procedural fairness, respect for confidentiality and legal privilege and right 
to seek a legal advice freely without any third Party intervention. Furthermore it held, that Turkey 
must not intercept communications between Claimant and its counsel or other persons of interest, 
regardless to ongoing criminal investigations. The Centre ordered that all records and copies must 
be destroyed in a period not longer than 30 days and, upon the responsibility of Turkey, assurances 
must be made that no leaks take place. This, of course, does not constitute a precedent for the 
ICJ.730 

 Regardless to Brandis’ national security claim, in the Case at hand, the Court stated a 
violation of right to the exercise of attorney-client privilege, specifying it in “right to the protection of 
its [Timor-Leste’s] communications with counsel relating to an arbitration or to negotiations, in 
particular to the protection of the correspondence between them, as well as to the protection of 
confidentiality of any documents and data prepared by counsel to advise that State in such a 
context.”731 Since all States are equal in rights and obligations before the law under the concept of 
the sovereign equality of States, this right thus shall enjoy universality. 

 4.3     Other enshrined rights 

 Let us now shortly focus on other possible rights that could be vested in the overall term of 
Right, especially in the Case. Firstly, the Parties are equal in terms of their rights as well as in the 
terms of their legal personality, which is fulfilled by respecting the sovereign equality of States and 
capacity, in term of égalité des armes, that is that not one Party would enjoy more tools within the 
same proceedings.732  
 Secondly, all States dispose of the same free choice of means of settling their international 
disputes, including the possibility to defend their interests through individual or joint submission to 
the Court. This right is limited in twofold direction. The submission requires reciprocity, i.e. that both 
Parties accept the jurisdiction of the Court in one way or another. Second limitation relates to the 
outcome, whereas should the lack of jurisdiction or inadmissibility be of the Case be founded, the 
Court may reject the jurisdiction and thus not give a judgement or any other decision in the matter. 

 Also it can be argued that the legally relevant expectations of Timor-Leste have been violated 
by Australia, since it seems to be beyond ordinary anticipation that business premises of legal 
counsellor of a State should be subjected to raid by intelligence service of another. No prior notice 
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has been given to Timor-Leste in this matter. Thus some extent of legal certainty could be 
anticipated as well. 

 What is curious is that the procedure of handling the evidence by the ICJ is regulated nor in 
the Statute, nor in the Rules of the Court, which is a conduct further following the overall liberal 
approach of the Court to procedural issues. In this regard, the Court shall and must respect that the 
Parties dispose of the proceedings and, despite its adjudicative powers, the Court cannot overrule 
States’ Parties’ consent. Furthermore in spirit of justice and good faith, it shall be presumed that no 
unlawfully obtained evidence shall be used in the proceedings. This lies yet again with the discretion 
of the judges and could serve - just as the other rights outlined - as subject of yet another and 
significantly longer debate. 

 

 
5.      CONCLUSION 

 The Right may be derived from various sources of international law, especially from the 
maxims enshrined in the Charter, namely from the Obligation, the principle of the sovereign equality 
of States as well as good faith maxim. From examination of these as well as the regular conduct of 
the Court, there are procedural rights as well as certain - and very debatable - substantial rights in 
preservation of justice, of States in relation to their conduct in spirit of the Right. 
 With regards to Timor-Leste v. Australia, it may be asked if the Court already implicitly 
outlined the future possible decision, if the case was not dismissed. The indication of provisional 
measures by itself did not grant relief on the merits by the Court, henceforth the potential decision in 
this case cannot be assessed beyond any reasonable doubt. On the other hand, since the ruling in 
this case was solely concerning the seized and detained documents and data and not about the 
arbitration, which shall be lawfully settled within the framework of the Arbitral Tribunal of the 
Permanent Court of Arbitration and the Court has stated that certain rights of Timor-Leste have 
been violated by the conduct of Australia, such declaration is likely to have an impact, since the 
case radiates around these rights. 

 Finally as already said, the Parties managed to settle the dispute amicably through other 
recognised means, including direct negotiations and behind-the-doors pre-negotiations of the 
Arbitration just the next door to ICJ in the Hague Peace palace.733 Regardless to the whether the 
Parties will reach consensus through judicial or non-judicial proceedings, the Rights mentioned in 
this Paper shall be maintained and cherished. Just as the Court stated in its judgment in the case of 
Aerial Incident of 10 August 1999 (Pakistan v. India): “The Court's lack of jurisdiction does not 
relieve States of their [Obligation]. The choice of those means admittedly rests with the parties 
under Article 33 of the United Nations Charter. They are nonetheless under an obligation to seek 
such a settlement, and to do so in good faith in accordance with Article 2, paragraph 2, of the 
Charter.”734 
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Tajná nahrávka jako důkaz v civilním řízení 735 
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Abstract: The thesis deal with possibility of applying illegal proof in the civil proceedings. At first 

there are analysed the decision of the Constitutional Court which is in these field groundbreaking 
because it was the first case, when illegal proof was admitted. Then there are analysed the 
provisions regarding these issues and there is drawn a comparison of current law and the law 
effective before the year 2014. 

 
Abstrakt: Práce pojednává o možnosti použít v civilním řízení nahrávku získanou nezákonným 

způsobem jako důkaz. Nejprve je podrobně analyzován ústavní nález, který je v této oblasti 
průlomový, neboť se jedná o první případ, kdy takto získaná nahrávka byla v civilním řízení jako 
důkaz připuštěna. Dále jsou podrobně rozebrána ustanovení, která se této problematiky týkají, a je 
provedena komparace současné úpravy s úpravou účinnou před rokem 2014. 

 
Key words: proof, proving, civil proceedings, privacy protection, proportionality test  

 
Klíčová slova: důkaz, dokazování, civilní řízení, ochrana soukromí, test proporcionality 

 

1          ÚVOD 
„Použitelnost záznamu rozhovoru pořízeného soukromou osobou bez vědomí nahrávané 

osoby jako důkazu v příslušném řízení je závislá na poměřování chráněných práv a zájmů, které se 
v této soukromé sféře střetávají. Zásah do práva na soukromí osoby, jejíž mluvený projev je 
zaznamenán, je ospravedlnitelný zájmem na ochraně slabší strany právního vztahu, jíž hrozí 
závažná újma (včetně např. ztráty zaměstnání). Opatření jediného nebo klíčového důkazu touto 
cestou je analogické k jednání za podmínek krajní nouze či dovolené svépomoci.“736 Takto zní 

právní věta nálezu Ústavního soudu se sp. zn. II. ÚS 1774/14, který vydal Ústavní soud v prosinci 
loňského roku. Veřejnost jej považuje za průlomový, neboť Ústavní soud vyhověl stížnosti 
zaměstnance, který se u soudu domáhal neplatnosti výpovědi dané zaměstnavatelem, ovšem 
k prokázání tvrzené skutečnosti měl pouze audionahrávku, která obsahovala rozhovor jeho 
nadřízeného a byla pořízena bez jeho souhlasu. Na tento nález Ústavního soudu navazuje také 
další rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2015 sp. zn. III. ÚS 47/15. Obdobný princip lze 
nalézt také v rozhodnutí Evropského soudního dvora ze dne 11. 12. 2014 o předběžné otázce ve 
věci C-212/13. 

Ústavní soud tímto nálezem rozšířil slabším stranám možnosti dokazování v civilním řízení. 
V práci bude podrobně rozebrán výše zmiňovaný nález Ústavního soudu, dále budou analyzovány 
ustanovení právních předpisů, kterých se předmětný nález dotýká. Zároveň bude provedena 
komparace dotčených ustanovení s ustanoveními, která jsou účinná od roku 2014, aby se dalo 
posoudit, zda bude možné předmětný nález aplikovat i na vztahy, jež se řídí právní úpravou, která 
se stala účinnou od roku 2014. 

Cílem práce bude podrobná analýza testu proporcionality, který je klíčovým prvkem 
v možnosti použití důkazního prostředku získaného nezákonným způsobem v řízení před civilními 
soudy. 

Při zpracování práce bude vycházeno především z právní úpravy platné před rokem 2014, 
platné pro rok 2015 a z knižních zdrojů. Dále bude používáno judikatury soudů České republiky. 

 

                                                 
735 Příspěvek byl zpracován v rámci projektu ZČU SGS-2014-050 „Účetní judikatura ve světle 
rekodifikace soukromého práva“, který je řešen na katedře finančního práva a národního 
hospodářství Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. 
736 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14 [SR 2/2015 str. 51a]. 
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2          NÁLEZ ÚS SP. ZN. II. ÚS 1774/14 
 

2.1     Popis skutkového stavu 

Celý spor začal podáním žaloby dne 30. 11. 2005 u Městského soudu v Brně. Žalobu podal 
pan Ing. Miroslav Kmoch (dále jen „stěžovatel“) proti svému bývalému zaměstnavateli společnosti 
KROHNE CZ, spol. s.r.o. (dále jen „zaměstnavatel“). Stěžovatel se domáhal určení neplatnosti 
výpovědi, neboť tvrdil, že skutečným důvodem výpovědi nebyla nadbytečnost a připravovaná 
organizační změna, jak uváděl zaměstnavatel, ale jím učiněná kritika zaměstnavatele zaslaná 
zahraničnímu vedení zaměstnavatele. Městský soud v Brně stěžovateli vyhověl a určil, že výpověď 
daná zaměstnavatelem je neplatná. Městský soud tak rozhodl na základě důkazu audionahrávkou 
rozhovoru mezi zaměstnavatelem a členem zahraničního vedení zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel proti rozsudku Městského soudu v Brně podal odvolání. Krajský soud v Brně 
rozsudek Městského soudu změnil tak, že návrh stěžovatele zamítl. Své rozhodnutí odůvodnil tím, 
že jediným podkladem pro rozhodnutí Městského soudu byla předmětná audionahrávka, která byla 
pořízena bez vědomí a bez souhlasu nahrávané osoby, a proto je jako důkazní prostředek 
nepřípustná. 

Stěžovatel rozhodnutí Krajského soudu v Brně napadl dovoláním, Nejvyšší soud rozhodnutí 
Krajského soudu v Brně zrušil a vrátil mu věc k dalšímu projednání. Krajský soud v Brně rozhodnutí 
Městského soudu opět zamítl. Stěžovatel podal znovu dovolání, nicméně tentokrát Nejvyšší soud 
dovolání zamítl. 

Stěžovatel podal ústavní stížnost, ve které podrobně rozvedl své argumenty, proč nesouhlasí 
s rozhodnutím odvolacího i dovolacího soudu. K prokázání toho, že důvodem výpovědi nebyla 
organizační změna či nadbytečnost, ale kritické zprávy, které stěžovatel zaslal zahraničnímu vedení, 
má stěžovatel pouze dvě audionahrávky. Dle něj by měly být připuštěny jako důkaz, neboť se týkají 
pracovních záležitostí, a proto na nich nahrané rozhovory nemají charakter osobní povahy. 
Stěžovatel zastával názor, že na základě výše popsaných skutečností došlo k porušení jeho práva 
na spravedlivý proces. 

Ústavní soud se v rámci přezkumu zabýval tím, zda obecné soudy oprávněně odmítly 
připustit jako důkaz předmětné audionahrávky. Audionahrávky potvrzovaly stěžovatelem tvrzené 
důvody výpovědi. První z nich byla pořízena při pracovní poradě zaměstnanců zaměstnavatele a 
druhá obsahuje rozhovor stěžovatele s představitelem zahraničního vedení zaměstnavatele. 737 

 
2.2      Rozhodnutí Ústavního soudu 

Jak již bylo zmiňováno výše, tento nález Ústavního soudu je považován za průlomový, neboť 
dosud civilní soudy v zásadě nepřipouštěly použití takovýchto záznamů jako důkazního prostředku 
bez souhlasu osoby, která byla účastníkem hovoru či nahrávky.738 V předmětném nálezu však 
Ústavní soud vyslovil názor, že v určitých případech nelze takovéto důkazy odmítat pouze proto, že 
se jedná o projev osobní povahy a že osoby vystupující v záznamu nedaly souhlas s jeho použitím. 
Základním kritériem, které se bude v daných případech aplikovat, je poměřování chráněných práv a 
zájmů, jež se zde střetávají. Jedná se o zájem na ochranu osobnosti toho, jehož projev je 
zachycován, a zájem na ochranu toho, kdo záznam pořizuje. K porovnání slouží test proporcionality. 

Test proporcionality se skládá ze tří kroků. V prvním kroku je posuzována způsobilost 
navrhovaného důkazu dosáhnout ochrany práva či zájmu. Poté se zkoumá jeho potřebnost, nešlo-li 
cíle dosáhnout šetrněji. V řízení nesmí být jiného přímého důkazu, kterého by bylo možné použít 
k prokázání tvrzených skutečností a který by se nedostával do střetu s právem na ochranu 
osobnosti. Nakonec se poměřuje újma, která použitím důkazu bude způsobena, s chráněným cílem. 
Způsobená újma nesmí být nepřiměřená vzhledem k chráněnému cíli.739 

Naprosto souhlasím s jednotlivými podmínkami testu proporcionality. Nejdříve by se dle 
mého názoru mělo zkoumat, zda danou skutečnost či tvrzení nelze prokázat šetrnějším způsobem. 
V případě, že by se taková možnost objevila, soud by už nemusel posuzovat další podmínky testu 
proporcionality a navrhovaný důkaz by mohl rovnou zamítnout, neboť by se daná skutečnost či 
tvrzení dalo prokázat i bez jeho použití. V případě, že by jiná možnost důkazu nebyla, měl by soud 
přezkoumat, zda je takový důkaz vůbec způsobilý danou skutečnost či tvrzení prokázat. Tuto 

                                                 
737 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14 [SR 2/2015 str. 51a]. 
738 Viz kapitola č. 3.2. 
739 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14 [SR 2/2015 str. 51a]. 
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podmínku bych zařadila až na druhé místo, neboť pokud by navrhovaný důkaz nesplňoval první 
podmínku, do práva na ochranu soukromí by u dotčených osob vůbec nedošlo. V případě, že první 
podmínku splní, bude se zkoumat druhá podmínka, kde už ale k jakémusi prolomení práv na 
ochranu osob dojít může. V tomto případě by se například všichni přítomní při provádění důkazu 
audionahrávkou dozvěděli obsah rozhovoru dotčených osob. Soud by až poté mohl dospět 
k názoru, že navrhovaný důkaz danou skutečnost či tvrzení neprokazuje, zamítl by jej a zásah do 
osobnostních práv dotčených osob by byl zbytečný. Přezkoumání nejprve první podmínky by tuto 
situaci mohlo eliminovat. Třetí podmínka je velmi podstatná. Bez ní by mohlo docházet k absurdním 
situacím, kdy provedením důkazu bude zasaženo do osobnostních práv, ovšem důkaz poslouží 
k ochraně práv, která mají daleko menší význam. V dalším odstavci je vyjádřen názor Ústavního 
soudu, který se dotýká opačné absurdity, a to že soudy nebraly ohled na závažnost práv, která měla 
být chráněna provedením předmětného důkazu, v poměru k právům osob, do nichž mělo být 
provedením důkazu zasaženo. 

Ústavní soud dále uvádí, že účastníci řízení očekávají, že soud zachová základní zásady, 
které prostupují daným právním odvětvím, v tomto případě pracovním právem. K tomu lze jako 
příklad uvést, že ustanovení § 1a odst. 1 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů, stanoví, že mezi základní zásady pracovněprávních vztahů patří mimo jiné 
zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance. K tomu Ústavní soud uvádí: „ V projednávané 
věci Ústavní soud považuje za zjevně absurdní, že by měl v naznačeném konfliktu chráněných 
zájmů převážit zájem na ochraně soukromí svědka N. V., který na skryté audionahrávce dle přepisu 
založeném ve spise nepronášel nic osobního, ale toliko informace mající zásadní význam z hlediska 
pracovněprávních vztahů stěžovatele. Přístup krajského soudu považuje Ústavní soud za projev 
krajního formalismu ve vztahu k důkazům předkládaným zaměstnancem, který usiluje o soudní 
ochranu proti svévoli zaměstnavatele.“740  

V tomto případě se jednalo o pracovní rozhovor. Na první pohled se tak může zdát, že se 
nejedná o projev osobní svobody, nicméně za ten je nutné považovat jakýkoli mluvený projev či jiné 
záznamy osobní povahy, jak je uvedeno v § 12 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník z roku 1964“). Stěžovatel 
k prokázání svých tvrzení neměl jinou možnost důkazu než předmětnou audionahrávku. Je zřejmé, 
že audionahrávka je způsobilá prokázat stěžovatelova tvrzení. První dvě podmínky jsou tedy 
splněny, nyní zvážení třetí podmínky, a to poměru střetu dvou protichůdných práv. Na jedné straně 
stojí zájem na ochraně soukromí zaměstnavatele, který je zakotven v čl. 10 usnesení předsednictva 
České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 
ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“). Ochrana soukromí je dále podrobněji 
upravena občanským zákoníkem z roku 1964, zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“). Na druhé straně je třeba posoudit 
důležitost zájmu stěžovatele, a to práva na spravedlivý proces, který vyplývá z čl. 36 odst. 1 Listiny. 
Převážení zájmů stěžovatele dovozuje Ústavní soud ze zásady ochrany slabší strany. Opatření 
důkazu tohoto typu přirovnává k jednání za podmínek krajní nouze či dovolené svépomoci. Apeluje 
ovšem na to, že je potřeba důsledně rozlišovat mezi tajným pořizováním audionahrávek, 
videozáznamů a důkazů podobného typu s úmyslem druhou stranu poškodit, které by se nemělo 
podporovat, a mezi tím, kdy je takovýto důkaz pořízen pro ochranu slabší strany či oběti trestného 
činu. 

V závěru svého rozhodnutí Ústavní soud uvádí, že obecné soudy porušily také čl. 4 odst. 4, 
který zakládá povinnost šetření podstaty a smyslu jednotlivých ustanovení o mezích základních práv 
a svobod. Tomuto ustanovení by soudy měly dát přednost před striktním formalismem, které u jejich 
předcházejících rozhodnutí převážilo.741 

 
3          VZTAH K JEDNOTLIVÝM USTANOVENÍM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1774/14 má právní základ v několika ustanoveních, 
která zakotvují právo na ochranu soukromí, právo na spravedlivý proces a nedotknutelnost osoby. 
Jedná se především o čl. 7 odst. 1 Listiny, čl. 10 Listiny, čl. 36 odst. 1 Listiny a dále ustanovení §§ 
11 a 12 občanského zákoníku z roku 1964, jejichž obsah byl obdobně převzat do ustanovení §§ 88 

                                                 
740 Ústavní soud, II. ÚS 1774/14, [Výběr ÚS 3105/2014]. 
741 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14 [SR 2/2015 str. 51a]. 
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a 90 občanského zákoníku. V této kapitole budou jednotlivá ustanovení Listiny a zákonů podrobně 
rozebrána a v následující kapitole budou srovnána s testem proporcionality použitým v předmětném 
nálezu Ústavního soudu. 

 
3.1     Právo na ochranu soukromí - čl. 7 odst. 1 a čl. 10 Listiny 

Čl. 7 odst. 1 Listiny 
„Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech 

stanovených zákonem.“ 
Čl. 10 Listiny 
„(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst 

a chráněno jeho jméno. 
(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 

a rodinného života. 
(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo 

jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ 
Právo na ochranu soukromí spolu s právem na autonomii vůle představuje obecnou klauzuli, 

která zajišťuje úplnou ochranu svobody i v případech, na které se nevztahují žádná speciální práva. 
Obě tato práva slouží jako subsidiární a doplňkové zajištění obecné svobody. Ve vztahu k ostatním 
základním právům plní tato práva komplementární funkci odvozenou ze samotné povahy ústavního 
státu.742 

Jelikož se jedná o jedno ze základních práv, je velmi obecně vymezeno v Listině, dále pak 
blíže rozvedeno zákony, nicméně vždy je třeba rozsah jeho ochrany posoudit v konkrétním případě. 
V Listině je zakotveno ve článku 10.  

Právo na ochranu soukromí je v různých zemích chráněno v odlišné míře. V zásadě platí, že 
větší míry ochrany požívá v západních zemích než ve východních, což vyplývá z historických 
souvislostí. Přesné hranice toho, co pod ochranu soukromí spadá, nejsou nikde vymezeny.  

Dříve soukromí požívalo ochrany především dle prostorového vymezení, bylo chráněno 
především obydlí, a dále se ochrana týkala sociálních vztahů, zejména manželství a rodiny. 
V dnešní době dochází k rozšiřování veřejné sféry na úkor soukromé, zároveň soukromé osoby 
často disponují pro soukromí nebezpečnými možnostmi, na to reaguje judikatura Ústavního soudu. 

Ačkoli je těžké přesně vymezit obsah práva na ochranu soukromí, někteří autoři jej rozčleňují 
do čtyř oblastí, a to na:  

- osobní soukromou sféru, 
- rodinný život a právo na uzavření manželství a založení rodiny, 
- soukromí v prostorové dimenzi – tj. nepřesně obydlí, a 
- soukromí jako důvěrnost komunikace.743 

Čl. 10 Listiny je rozdělen do tří odstavců, kde je blíže specifikováno, co se za soukromí 
považuje. Důležité je upozornit, že se nejedná o taxativní výčet, pod ochranu soukromí spadají i 
další práva, která jsou upravena v jiné části Listiny, např. ochrana obydlí či listovní tajemství. Může 
dojít také k tomu, že konkrétní podoba soukromí nebude spadat pod žádné ustanovení Listiny, a 
přesto bude požívat ochrany, neboť právo na ochranu soukromí je třeba chápat obecně v jeho 
komplexnosti. V prvním odstavci čl. 10 Listiny je chráněna lidská důstojnost, osobní čest, dobrá 
pověst a jméno.  

Ve vztahu k výše rozebíranému nálezu Ústavního soudu budou dále rozebrány poslední dva 
odstavce čl. 10 Listiny. Druhý odstavec obsahuje právo na ochranu před neoprávněným 
zasahováním do soukromého a rodinného života, třetí právo na ochranu před neoprávněným 
shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě. V těchto 
ustanoveních je zahrnuto také právo na ochranu před sledováním, hlídáním a pronásledováním, a 
to i na veřejně přístupných místech. Není ovšem vyloučena možnost prolomení ochrany práva na 
soukromí, a to po splnění odpovídajících ústavněprávních testů. Nejčastěji se tak stává u 
kamerového sledování veřejného prostoru či uchování údajů o DNA v databázi obviněných. Zároveň 
je možné právo na ochranu soukromí omezit na základě zákona. K tomuto omezení dochází u tzv. 

                                                 
742 POSPÍŠIL, I., LANGÁŠEK, T., ŠIMÍČEK, V., WAGNEROVA, E. a kol.: Listina základních práv a 
svobod. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6. 
743 POSPÍŠIL, I., LANGÁŠEK, T., ŠIMÍČEK, V., WAGNEROVA, E. a kol.: Listina základních práv a 
svobod. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6. 
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zákonné a úřední licence, které byly obsaženy v § 12 odst. 2 a 3 občanského zákoníku z roku 1964, 
nyní jsou obsaženy v §§ 88 a 90 občanského zákoníku. 

Názor na to, zda se jedná o opodstatněné omezení, bývá často velmi subjektivní. Subjektivní 
pohled lze spatřovat také v tom, že donedávna bylo v civilním řízení použití důkazu audionahrávkou 
bez souhlasu dotčené osoby nemyslitelné. Se změnou obsazení soudců Ústavního soudu a 
vývojem společnosti se ale pohled na důkazy tohoto typu začíná měnit. Dle soudkyně Elišky 
Wágnerové je při zásahu do soukromí nutno posoudit následující hlediska: 

- rozsah dopadu práva na soukromí, 
- nároky na omezující normy z pohledu principu právního státu, 
- identifikace účelů omezení práva na soukromí, 
- vzájemný vztah a ovlivňování mezi právem na soukromí, omezujícím zákonem a skutkovým 

stavem, 
- proporcionalita omezení práva na soukromí, a 
- efektivní soudní ochrana před neproporcionálními zásahy.744 

Určováním rozsahu dopadu práva na soukromí se má na mysli ověření materiálního obsahu 
takového práva. Dle článku 7 odst. 1 Listiny může být soukromí omezeno jen v případech, které 
stanoví zákon. Existují i případy, kdy výjimky stanoví přímo Listina, jako je tomu například u 
domovní prohlídky upravené v článku 12 odst. 2 Listiny. Jelikož je potřeba posoudit druh a intenzitu 
zásahu do soukromí a protože se jedná o velmi citlivou oblast, je nutné ověřit určitost a jasnost 
těchto právních norem omezujících soukromí, důvod, účel a hranice omezení soukromí.  

Identifikace účelů omezení práva na soukromí je nutná proto, že účel zásahu musí odpovídat 
účelům, pro které lze toto právo omezit. Jedná se o relativně složité posouzení, neboť právo na 
soukromí je upraveno poměrně roztříštěně. Dále mají soudy povinnost vždy odůvodňovat, proč lze 
daný skutkový stav subsumovat pod zákonnou úpravu, která dovoluje omezení práva na soukromí a 
proč v důsledku toho nedochází k nezákonnému porušování práva na soukromí. Princip 
proporcionality má zajišťovat, aby v každém konkrétním případě docházelo k omezení práva na 
soukromí jen v takovém rozsahu, v jakém je to nutné a možné spravedlivě požadovat, aby došlo 
ještě k naplnění účelu omezení. Poslední podmínkou je efektivní soudní ochrana, která musí 
nastoupit nejpozději bezprostředně po zásahu do práva na soukromí. Tato podmínka však nebývá 
často splněna, nejčastěji tomu tak je u trestního řízení, například při osobní prohlídce.745 

 
3.2      Ustanovení § 12 občanského zákoníku z roku 1964 

§ 12 – Záznamy osobní povahy 
„(1) Písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy 

týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny nebo použity jen 
s jejím svolením. 

(2) Svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky 
nebo obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona. 

(3) Podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy se mohou bez svolení 
fyzické osoby pořídit nebo použít přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro 
tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu 
s oprávněnými zájmy fyzické osoby.“ 

Ustanovení § 12 občanského zákoníku z roku 1964 chrání písemnosti osobní povahy, 
podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích 
projevů osobní povahy. Písemnostmi osobní povahy se mají na mysli písemnosti, které nejsou 
určeny veřejnosti. Nepatří mezi ně tedy obchodní korespondence, úřední spisy, smlouvy atd. 
Přestože dané ustanovení hovoří o písemnostech, pod tuto ochranu spadá i korespondence 
v elektronické podobě, a to i když není v tištěné formě. Podobizna znamená portrét fyzické osoby, 
na kterém je zachycena její podoba. Obrazový snímek či záznam se od podobizny liší v tom, že se 
nejedná o portrét, ale o jiný obraz, kde je zachycena podoba konkrétní fyzické osoby tak, že je daná 
osoba identifikovatelná, avšak se může jednat o zachycení pouze náhodné či dokonce jen okrajové. 

                                                 
744 POSPÍŠIL, I., LANGÁŠEK, T., ŠIMÍČEK, V., WAGNEROVA, E. a kol.: Listina základních práv a 
svobod. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6. 
745 POSPÍŠIL, I., LANGÁŠEK, T., ŠIMÍČEK, V., WAGNEROVA, E. a kol.: Listina základních práv a 
svobod. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6. 
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Zvukový záznam znamená jakýkoli záznam, kde je zachycen hlasový projev, např. záznam na 
magnetofonové pásce či zvukové kazetě. 

Dle prvního odstavce daného paragrafu je pořízení písemností osobní povahy, podobizen, 
obrazových snímků či obrazových a zvukových záznamů možné pouze se svolením dotčené fyzické 
osoby. Souhlas nemusí být písemný, může být dokonce učiněn konkludentně. Například pokud 
fyzická osoba vstoupí do prostoru, který je označen nápisem, že je střeženo kamerovým systémem, 
souhlasí s tím, že bude její pohyb zaznamenán. 

Dotčená osoba může již jednou dané svolení kdykoli odvolat. Dopředu se práva na odvolání 
nemůže nikdo vzdát. Problém nastává ve chvíli, kdy u soudu jeden z účastníků navrhne provedení 
důkazu, který zasahuje do práva na soukromí jiné osoby a tato osoba k tomu nedala souhlas či jej 
odvolala. Dosud se daly použít judikáty Nejvyššího soudu. V jednom z nich Nejvyšší soud stanovil, 
že takovýto nezákonný důkaz nelze provést, neboť by tím došlo k porušení práv fyzické či právnické 
osoby. V jiném rozhodnutí Nejvyšší soud připustil použití důkazu získaného v rozporu s obecně 
závaznými předpisy, avšak pouze v případě, že se jedná o záznam, kterým je zachycen projev při 
výkonu povolání, obchodní profesní či veřejné činnosti. Nejvyšší soud to odůvodnil tím, že 
v takovémto případě se nejedná o projev osobní povahy.746 

U tzv. zákonné licence není souhlasu dotčené fyzické osoby třeba. Tato výjimka je zakotvena 
ve druhém odstavci. Možnost použití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků či 
obrazových a zvukových záznamů bez souhlasu fyzické osoby je možné pouze, pokud tak stanoví 
zákon. Zákon může povolit použití písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků či 
zvukových záznamů, které již existují, či povolit jejich pořízení (to nelze u písemností osobní 
povahy). Takováto ustanovení by měla být dostatečně jasná, určitá a podrobná. V případě 
jakýchkoli nejasností se musí daná ustanovení vykládat restriktivně, jelikož se jedná o zásah do 
jednoho ze základních osobnostních práv. Výčet zákonných licencí lze nalézt i v jiných zákonech, 
než je občanský zákoník z roku 1964. Jedná se o výčet taxativní, nelze jej tedy rozšiřovat 
výkladem.747 

 
3.3      Ustanovení § 88 a § 90 občanského zákoníku 

§ 88 – Záznamy bez svolení 
„(1) Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo 

použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob. 
(2) Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo 

zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu nebo 
v případě, že někdo veřejně vystoupí v záležitosti veřejného zájmu.“ 

§ 90 – Přiměřenost zákonného zásahu 
„Zákonný důvod k zásahu do soukromí jiného nebo k použití jeho podobizny, písemnosti 

osobní povahy nebo zvukového či obrazového záznamu nesmí být využit nepřiměřeným způsobem 
v rozporu s oprávněnými zájmy člověka.“ 

Při srovnání § 12 odst. 2 občanského zákoníku z roku 1964 a § 88 občanského zákoníku lze 
dovodit, že od roku 2014 zákon rozšiřuje možnosti zásahu do práva na soukromí. Nyní lze do práva 
na soukromí zasáhnout nejen na základě zákonné licence, ale i v případě ochrany jiných práv nebo 
právem chráněných zájmů. K takovému zásahu dochází nejčastěji v řízení před orgánem veřejné 
moci. Zákonodárce oproti předchozí úpravě v souvislosti se zásahem do práva na soukromí více 
zohledňuje právo na spravedlivý proces. Zásah do práva na soukromí nepovoluje neomezeně. 
Může k němu dojít pouze, pokud se uplatňuje jiné právo či právem chráněný zájem při soudním, 
správním či jiném úředním řízení. Orgán veřejné moci v daném případě vždy posoudí, zda je zásah 
do práva na soukromí oprávněný. 

Povinnost orgánu veřejné moci přezkoumat oprávněnost zásahu lze spatřovat v ustanovení 
§ 90 občanského zákoníku, které klade důraz na přiměřenost mezi zásahem do práva na soukromí 
a účelem, který je tímto zásahem sledován. Zákon tak stanovuje spíše právní princip, než podrobný 
postup, jak lze soukromí omezit. K takovému přezkoumání je vhodné použití výše rozebíraného 

                                                 
746 Srov. rozsudek NS ze dne 11.5.2005 sp. zn. 30 Cdo 64/2004 [PR 17/2005 str. 647] a rozsudek 
NS ze dne 7.3.2014 sp. zn. 21 Cdo 1334/2013 [Výběr NS 1061/2014]. 
747 ŠVESTKA, J., SPÁČIL J., ŠKÁROVÁ M., HULMÁK M. a kol.: Občanský zákoník I, II. 2. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2009, 2321 s. ISBN 978-80-7400-108-6. 
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testu proporcionality. Přitom je stále potřeba zachovávat výjimečnost takového zásahu do práva na 
soukromí a v pochybnostech je nutno veškerá omezení vykládat restriktivně. 748 

Další možností, jak může dojít k zásahu do práva na soukromí, je tzv. úřední licence, která je 
zakotvena v § 88 odst. 2. Oproti úpravě dle občanského zákoníku z roku 1964 došlo k drobným 
změnám. Již samotné znění je odlišné, neboť dřívější úprava výslovně nedovolovala pořízení 
podobizen a záznamů. Toto oprávnění bylo dovozováno výkladem. Zásah do práva na soukromí je 
možný pouze v případech a v mezích dovolených zákonem k úřednímu účelu, nebo pokud někdo 
veřejně vystoupí ve veřejném zájmu. Možnost veřejného vystoupení ve veřejném zájmu osobou 
odlišnou od orgánu veřejné moci, kterým dojde k zásahu do práva na soukromí, dané ustanovení 
zavádí do právního řádu nově. Rozšiřuje tak okruh subjektů, které mohou do práva na soukromí 
zasáhnout z orgánů veřejné moci i na další osoby, nicméně věcný rozsah omezení práva na 
soukromí zůstává pořád stejný. Pojmy veřejné vystoupení a vystoupení ve veřejném zájmu nejsou 
nikde přesně definovány, a tak bude záležet na dalším vývoji, jak bude tato výjimka vykládána a 
v praxi používána.749 750 

 
4          POROVNÁNÍ NÁLEZU ÚSTAVNÍHO SOUDU S LITERATUROU 

Pro srovnání teoretického výkladu a závěru Ústavního soudu v nálezu sp. zn. II. ÚS 1774/14 
zvolím porovnání postupu testu proporcionality a postupu dle soudkyně Elišky Wágnerové, který byl 
popsán v kapitole č. 3.1. Eliška Wágnerová při zásahu do práva na soukromí zohledňuje celkem 7 
hledisek, Ústavní soud zkoumal pouze tři. To ale neznamená, že do nich nezahrnul všech 7 
hledisek či dokonce nezohlednil nějaké hledisko další. 

Prvním hlediskem dle Elišky Wágnerové je rozsah dopadu práva na soukromí. Přestože 
tento postup v předmětném nálezu Ústavního soudu popsán není, je zřejmé, že aby soud mohl 
v konkrétním případě provést test proporcionality, musí zároveň zjistit, v jaké míře dojde k zásahu 
do práva na soukromí. 

Podmínka posouzení určitosti a jasnosti omezujících norem dle mého názoru v tomto 
případě splněna není. Před rokem 2014 pro daný skutkový stav omezující normy žádné nebyly. 
Pouze Ústavní soud stanovil postup, tzv. test proporcionality, který by se dal považovat za náhradu 
požadované právní normy. Judikatura obecných soudů v tomto ohledu byla roztříštěná a převažoval 
názor, že důkazní prostředky získané nezákonným způsobem použít nelze. Jelikož u právních 
norem, které omezují základní práva a svobody, je kladen veliký důraz na jejich určitost a jasnot, 
roztříštěná judikatura toto hledisko nesplňuje. V ustanovení §§ 80 a 90 občanského zákoníku již je 
toto pravidlo zakotveno. Nicméně si troufám tvrdit, že i toto ustanovení, ačkoli možnost použití 
důkazního prostředku získaného nezákonným způsobem povoluje, není dostatečně určité, co se 
týče vymezení důvodů a podmínek, kdy lze takto učinit. Jelikož se ale jedná o zásah do jednoho ze 
základních práv, které je vymezeno velice obecně a široce, nelze ani po zákonodárci požadovat, 
aby jeho omezení bylo vymezeno příliš široce. 

Další podmínkou je, že účel zásahu do práva na soukromí musí odpovídat účelům, pro které 
lze právo na soukromí omezit. Tato podmínka by se dala podřadit pod třetí podmínku testu 
proporcionality, ve které Ústavní soud poměřuje újmu, která bude použitím důkazu způsobena, 
s chráněným zájmem. Způsobená újma nesmí být nepřiměřená vzhledem k chráněnému cíli. I toto 
vymezení je velmi obecné a bude vždy záležet na konkrétních okolnostech. 

Podmínka odůvodnění, proč lze daný skutkový stav subsumovat pod zákonnou úpravu, která 
dovoluje omezení práva na soukromí a proč v důsledku toho nedochází k nezákonnému porušování 
práva na soukromí v testu proporcionality nalézt nejspíše nelze. Vyplývá ovšem ze základních 
principů řízení před soudem, neboť soudy musí vždy své rozhodnutí odůvodnit a daný skutkový stav 
podřadit pod právní normy. 

Princip proporcionality dle Elišky Wágnerové lze podřadit pod druhou a třetí podmínku testu 
proporcionality. Druhá podmínka zajišťuje to, aby v každém konkrétním případě docházelo 
k omezení práva na soukromí jen v takovém rozsahu, v jakém je to nutné a zároveň možné 

                                                 
748 Nonnemann, František. Právní úprava ochrany osobnosti v novém občanském zákoníku a její 
vztah k ochraně osobních údajů. Právní rozhledy. Praha: C. H. Beck, 2012, 13-14/2012, s. 505. 
749 LAVICKÝ, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání. Praha: C. 

H. Beck, 2014, 2400 s. ISBN 978-80-7400-529-9. 
750 MELZER, F., TÉGL, P. a kol.: Občanský zákoník I. svazek § 1-117 Obecná ustanovení. 1. 

vydání. Praha: Leges, 2013, 720 s. ISBN 978-80-87576-73-1. 
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spravedlivě požadovat, aby došlo ještě k naplnění účelu omezení. Třetí podmínka, jak již bylo 
popsáno výše, poměřuje újmu, která bude použitím důkazu způsobena, s chráněným zájmem. 

Posledním hlediskem je efektivní soudní ochrana před neproporcionálními zásahy, která 
musí nastoupit nejpozději bezprostředně po zásahu do práva na soukromí. V případě řízení před 
soudem nastupuje téměř okamžitě, neboť soud rozhoduje o tom, zda se daný důkazní prostředek 
použije či ne, a tím rozhoduje i o tom, jestli dojde či nedojde k zásahu do práva na soukromí.751 752 

 
 

5          ZÁVĚR 

V práci byl proveden podrobný rozbor možnosti použití důkazních prostředků získaných 
nezákonným způsobem v civilním řízení. Dále byl popsán postup při uplatňování testu 
proporcionality, který je zakotven v nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1774/14.  

Ačkoli zastávám názor, že každý trestný čin či protiprávní jednání by mělo být potrestáno, při 
hlubším zamyšlení jsem dospěla k názoru, že někdy k potrestání nebude moci dojít, a to z důvodu, 
že protiprávní jednání či trestný čin nebude možné dostatečně prokázat, protože klíčový důkazní 
prostředek byl získán nezákonným způsobem. V některých případech bude muset převážit zásada 
ochrany soukromí před právem na spravedlivý proces a spravedlivým potrestáním či rozhodnutím 
soudu. Neznamená to však, že pokud dojde k zamítnutí použití důkazního prostředku, jímž by došlo 
k zásahu do práva na soukromí jiné osoby, automaticky to povede k nespravedlivému rozhodnutí či 
k porušení základního práva na spravedlivý proces. Dosud ve většině případů převáželo právo na 
ochranu soukromí nad právem na spravedlivý proces. Ústavní soud předmětným nálezem možnost 
použití důkazů získaných nezákonným způsobem oproti dosavadní praxi značně rozšířil. Nicméně i 
tak stále dbá na ochranu soukromí a nedotknutelnost osob. V každém konkrétním případě mají totiž 
soudy povinnost pečlivě zkoumat, zda je důkaz, jehož provedením by došlo k zásahu do soukromí 
jiných osob, možné použít bez souhlasu těchto osob.  

Jak již bylo zmíněno výše, soudy musí zkoumat, zda není možnost dané tvrzení prokázat 
jiným způsobem. Dále soudy srovnávají újmu, která by byla použitím navrhovaného důkazu 
způsobena, a újmu na chráněném zájmu účastníka, který použití předmětného důkazu navrhuje. 
Ústavní soud dále zdůrazňuje slabší postavení strany řízení (zaměstnance). Zastává názor, že aby 
bylo dodrženo právo na spravedlivý proces, musí soudy zásadu ochrany slabší strany dodržovat 
nejen v právu hmotném, ale i procesním. Kdyby totiž slabší strana nebyla chráněna i z hlediska 
procesního postavení, ochrana slabší strany v hmotném právu by pak pozbývala na významu, 
neboť slabší strana by se jen výjimečně mohla domoci uplatnění nároků hmotného práva. Dle čl. 36 
odst. 1 Listiny má účastník právo očekávat, že soud bude postupovat dle základních zásad, kterými 
se daná právní oblast vyznačuje. Při zvážení konkrétní situace, kdy se zaměstnanec snaží prokázat, 
že skutečným důvodem výpovědi nebyla jeho nadbytečnost, ale subjektivní postoj zaměstnavatele 
k zaměstnanci, si lze jen těžko představit možnost jiného důkazu, který by byl způsobilý toto tvrzení 
prokázat. Tento závěr by se dal vztáhnout například i na spotřebitele, který také požívá ochrany jako 
slabší strana. 

Ve výše popsaném sporu dokonce audionahrávka neobsahovala projevy osobní povahy, 
neboť se jednalo o rozhovory, ke kterým docházelo při výkonu povolání, při obchodní či jiné veřejné 
činnosti. Ústavní soud však upozornil, že i kdyby audionahrávka projevy osobní povahy obsahovala, 
v tomto případě by splňovala veškeré podmínky k tomu, aby mohla být použita jako důkazní 
prostředek. Zaměstnanec si audionahrávku nepořídil se záměrem dotčenou osobu nějak poškodit, 
ale chránit jedno ze svých základních práv, což se v tomto případě dá přirovnat k jednání za 
podmínek krajní nouze či dovolené svépomoci (možnost získání jiného důkazu neměl). 

Ústavní soud tímto nálezem přiblížil možnost použití důkazních prostředků získaných 
nezákonným způsobem v civilním řízení jejich použití v řízení trestním, kde je jejich používání 
pojímáno relativně široce. Nyní lze tento vývoj spatřit nejen v rozhodování Ústavního soudu, ale i 
v samotné právní úpravě. Občanský zákoník ve své podstatě tuto možnost zakotvuje v § 88 odst. 1.  

Během posledního roku vývoj v tomto ohledu značně pokročil. Ze svého pohledu mohu říci, 
že to vidím jako pozitivní krok. Často se totiž stávalo, že jedna strana (dokonce i bez zákazu použití 
důkazu tohoto typu by byla v silnějším postavení) pravidla nemožnosti použití důkazu získaného 

                                                 
751 Nález Ústavního soudu ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. II. ÚS 1774/14 [SR 2/2015 str. 51a]. 
752 POSPÍŠIL, I., LANGÁŠEK, T., ŠIMÍČEK, V., WAGNEROVA, E. a kol.: Listina základních práv a 
svobod. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2012, 931 s. ISBN 978-80-7357-750-6. 

http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/katalog?_filter_refine_5=112
http://obchod.wolterskluwer.cz/cz/katalog?_filter_refine_5=438
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nezákonným způsobem zneužívala. Ústavní soud tímto rozhodnutím takovéto případy omezí a 
zároveň povinností provést test proporcionality zamezí, aby došlo ke zneužívání možnosti použití 
takovýchto důkazů ze strany druhé. 
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Abstract: The Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (Business 

Corporation Act) introduces new legal concept with regard to the regulation of the limited-liability 
company and the joint-stock company – an objection against a resolution of a general meeting. This 
legal concept provides that the member’s right to sue in the court of law for invalidity of a resolution 
of a general meeting is limited by an obligation to raise an objection against the resolution during the 
general meeting. The Czech legal order did contain similar provision in the past that was applicable 
to a cooperative. However, the Business Corporation Act abandoned this legal concept in relation to 
the cooperative on the grounds of it being „unnecessarily formalistic“. Notwithstanding the alleged 
formalistic nature of the legal concept, it was reintroduced by the very same Act into the provisions 
regulating the capital companies. The aim of this paper is to elaborate on the questions arising in 
relation to the reintroduction of the legal concept of objection and to provide general outline for their 
solution. Integral part of this paper is dedicated to the applicability of the existing case law of the 
Czech courts on the objection provisions relating to the cooperative to the new provisions governing 
the capital companies. This paper is the author’s first work dealing with this issue and its main 
purpose is to outline the essential questions that will be addressed in detail in the author’s master’s 
thesis. 
 
Abstrakt: Zákon o obchodních korporacích zavádí v právní úpravě společnosti s ručením 

omezeným a akciové společnosti nový institut – protest proti usnesení valné hromady. Právo 
společníka domáhat se vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady je tak omezeno povinností 
vznést proti takovému usnesení na valné hromadě protest. Obsahově podobný institut české právo 
znalo v podobě námitky proti usnesení členské schůze v právní úpravě družstev. Nová úprava však 
námitku u družstev opouští, a to s odůvodněním, že jde o zbytečný formalismus. Paradoxně však 
podobný institut zavádí u kapitálových společností. Cílem práce je zamyslet se nad některými 
otázkami spjatými s protestem a nastínit jejich řešení, přičemž nedílnou součástí práce je otázka 
použitelnosti dosavadní judikatury k námitce na současnou právní úpravu.  Práce je prvním 
autorčiným vhledem do této problematiky, přičemž představuje základní nastínění otázek, které 
autorka využije pro psaní diplomové práce.  
 
Key words: 

objection against resolution of general meeting, objection against resolution of membership meeting, 
general meeting  
 
Klíčová slova: 

protest proti usnesení valné hromady, námitka proti usnesení členské schůze, valná hromada 
 
 

     ÚVOD 

Pro svoji práci jsem si zvolila téma týkající se napadení platnosti usnesení valné hromady, 
konkrétně institut protestu společníka (akcionáře)753, který je nezbytným předpokladem aktivní 
legitimace754 společníka v budoucím soudním řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné 
hromady.  

Zvolené téma shledávám zajímavým především z toho důvodu, že se jedná o nově zavedený 
institut v právní úpravě společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Ve skutečnosti však 

                                                 
753Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) zavádí institut protestu jak u 
úpravy neplatnosti usnesení valné hromady společnosti s ručením omezeným, tak i u akciové 
společnosti. Vzhledem k přehlednosti budu dále v textu používat pouze pojem „protest společníka“.  
754 Blíže k tomu viz kapitolu 1.5. 
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protest společníka není něčím, co by dosavadní české právo neznalo. V obchodním zákoníku755 
existoval institut svým obsahem podobný dnešnímu protestu, a to v právní úpravě družstva. 
Konkrétně se jednalo o námitku člena družstva proti usnesení členské schůze zakotvenou 
ustanovením § 241 odst. 1 ObchZ. Zákon o obchodních korporacích však námitku proti usnesení 
členské schůze opouští jako zbytečný formalismus. Na druhou stranu však podobný institut zavádí u 
kapitálových společností.  

Téma práce považuji za velmi aktuální, neboť odborná diskuze nad nově zavedenými 
instituty nové právní úpravy neutichá, ba naopak. Nejen na akademické půdě vyvstávají stále nové 
otázky a problémy praktické použitelnosti nově zavedených institutů, možnosti aplikace dosavadní 
judikatury na novou právní úpravu a další. Cílem práce je představit několik problémů či otázek 
spjatých s institutem protestu a pokusit se nastínit jejich řešení. 

Tato práce je rozdělena na dvě části. V první části se budu zabývat teoretickými východisky 
zvoleného tématu. Zaměřím se na rozbor platné a účinné právní úpravy protestu a na otázky a 
problémy, které z ní plynou. Budu se věnovat také významu protestu z hlediska civilního procesu a 
právní teorie. Rovněž se pokusím o stručné srovnání úpravy v ObchZ a ZOK. Druhá část práce již 
nebude teoretická, nýbrž bude spočívat v rozboru vybraných rozhodnutí Nejvyššího soudu 
vztahujících se k námitce člena družstva proti usnesení členské schůze. Účelem druhé části práce 
bude posouzení, do jaké míry je možné dosavadní judikaturu aplikovat na nově zavedený institut 
protestu společníka s přihlédnutím k odchylkám mezi těmito dvěma instituty. 

Závěrem považuji za vhodné zdůraznit, že práce obsahuje pouze několik základních úvah 
nad problémy, které se k nově zavedenému institutu pojí, přičemž představuje základ pro budoucí 
diplomovou práci, v níž se budu jednotlivým otázkám věnovat podrobněji a komplexněji. 

 
1.             PRÁVNÍ ÚPRAVA PROTESTU V ZÁKONĚ O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 
1.1.     Protest společníka proti usnesení valné hromady 

 Povinnost společníka podat protest proti usnesení valné hromady jako podmínka jeho aktivní 
legitimace v případě budoucího návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady soudem je 
zakotvena v § 192 odst. 2 ZOK. Ten stanovuje, že se společník nemůže dovolávat neplatnosti 
usnesení valné hromady, nebyl-li proti usnesení podán protest. Podání protestu není nutné, jestliže 
nebyl společník na valné hromadě přítomen nebo jestliže důvody pro neplatnost usnesení valné 
hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. Z logiky věci se prokázání toho, zda byl 
protest podán, nevyžaduje, jestliže podaný protest nebyl zapsán chybou zapisovatele či předsedy 
valné hromady.  

V případě sporu, zda protest byl podán, zakotvuje zákon v § 192 odst. 3 domněnku, že 
protest podán byl.756 Zákonodárce v předmětném ustanovení použil formulaci „má se za to“, která 
(dle výkladových pravidel obsažených v důvodové zprávě k NOZ757) značí, že se jedná o 
vyvratitelnou právní domněnku758. Otázkou zůstává závaznost takového pravidla, neboť je vtěleno 
pouze do důvodové zprávy, nikoli do závazného právního předpisu. Na druhou stranu není důvod 
nepovažovat výše zmíněnou domněnku za vyvratitelnou. Zákonodárce zvolil určitou formulaci 
vysvětlenou v důvodové zprávě a tím dal najevo svůj úmysl zakotvit domněnku podání protestu jako 
vyvratitelnou.   

Společník je povinen požádat o zapsání obsahu protestu do zápisu z jednání valné hromady, 
a to podle § 189 odst. 1 písm. f) ZOK. Zapsání obsahu protestu je stěžejní z toho důvodu, že 

                                                 
755 Dále jen „ObchZ“. 
756 „Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.“  
§ 192 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v účinném znění. In: beck-online 
[právní informační systém]. C.H.Beck [cit. 2.3. 2015]. 
757 Výkladová pravidla důvodové zprávy k NOZ je dle mého názoru možné vztáhnout i na výklad 
ustanovení ZOK. Tyto dva zákony mají společná teoretická východiska, oba byly zákonodárcem 
přijaty v krátkém časovém rozmezí a důvodová zpráva k ZOK v tomto směru neobsahuje žádná 
zvláštní výkladová pravidla, kterými by se odchýlila od výkladových pravidel k NOZ. 
758 „Výrazem ‘má se za to, že’ se označuje vyvratitelná právní domněnka, připouštějící důkaz 
opaku.“   
Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. s. 24. [online, cit. 2.3.2015]. 
Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-konsolidovana-
verze.pdf 
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v pozdějším soudním řízení může společník napadnout usnesení valné hromady pouze z důvodů, 
které uplatnil v protestu759. Na společníka jsou tedy v tomto ohledu kladeny velmi vysoké nároky, 
neboť již při podání protestu musí zhodnotit, v čem dle jeho názoru spočívají důvody neplatnosti 
usnesení valné hromady, což vyžaduje nejen znalost právní úpravy, ale také interních předpisů 
společnosti. 

Důvodová zpráva se důvodům zavedení povinnosti podat protest příliš nevěnuje. Uvádí 
pouze, že „ten (protest – pozn. autorky) sice není něčím úplně novým, ale dává se mu jiný 
obsah,“760 a že je projevem zásady vigilantibus iura scripta sunt, přičemž vnáší předvídatelnost do 
vztahů, neboť po podání protestu lze očekávat, že společník napadne platnost daného usnesení 
valné hromady u soudu. Považuji za zajímavé a hodné pozornosti, že důvodová zpráva se na jednu 
stranu vyjadřuje o protestu (resp. námitce) u neplatnosti usnesení členské schůze družstva jako o 
zbytečném život omezujícím formalismu, na straně druhé však takový formalismus zavádí u 
kapitálových společností.  

Tento zdánlivý rozpor v důvodové zprávě je možné vysvětlit rozdílnou povahou družstev a 
kapitálových společností. Zatímco u družstev lze skutečně institut protestu považovat za zbytečný 
formalismus, u kapitálových společností jeho zavedení naopak shledávám účelným a vhodným. 
Družstva totiž obvykle jejich budoucí členové zakládají s jiným úmyslem, než pouze za účelem 
zisku. Primárně mají sloužit k ochraně a prosazování zájmů svých členů. Podnikání družstev není 
vyloučeno, taková úloha družstva je však až na druhém místě. Naopak v kapitálových 
společnostech jde společníkům především o zisk. Jsou to subjekty zakládané typicky za účelem 
podnikání, což se samozřejmě projeví nejen ve struktuře a povaze vztahů mezi společníky, ale také 
v zákonných nárocích na rozhodovací procesy společností. U kapitálových společností tedy strpíme 
formalistický institut protestu, neboť tím, že klade vyšší nároky na společníka hodlajícího napadnout 
platnost usnesení valného hromady, chrání do určité míry společnost před společníky-kverulanty, 
jejichž jednání je vedeno snahou nabourat rozhodovací procesy všemi možnými způsoby. 
Z opačného úhlu pohledu lze na povinnost vznést protest nahlížet jako na oslabení společníkova 
postavení, proto je nutné při výkladu a aplikaci ustanovení § 192 odst. 2 ZOK dbát zvýšené ochrany 
práv společníka.  

Institut protestu představuje nejen realizaci zásady vigilantibus iura scripta sunt v podobě 
vyšší požadavků kladených na společníky, má také funkci varovnou. Jeho vznesení dává signál 
společnosti, že má očekávat v budoucnosti soudní řízení. J. Pokorná v komentáři Wolters Kluwer 
hovoří o dvojí funkci protestu, a to motivační vzhledem ke společníkům, které nutí k bdělejšímu 
chování a k většímu zájmu o informace, a ochrannou vůči společnosti, která díky vznesení protestu 

může očekávat soudní řízení a naopak.      
 

1.2.      Protest jako právní jednání 

 Rozbor protestu z hlediska právně-teoretického, tedy nahlížení na protest jako na právní 
jednání společníka, je důležité zejména pro zdůvodnění požadavků, které jsou na protest kladeny, 
resp. které dosavadní judikatura použitelná i na právní úpravu protestu kladla na námitku u 
družstev761. Jestliže je protest právním jednáním, pak musí být především určitý, aby vyvolal kýžené 
právní následky. 
 Občanský zákoník762 upravuje právní jednání v § 545, přičemž nepodává jeho definici a ani 
se o to dle slov důvodové zprávy nesnaží763. To však neznamená, že by se na pojmu právního 
jednání, dřívější terminologií právního úkonu, něco změnilo. Pojmové znaky právního jednání 
jakožto subjektivní právní skutečnosti lze dovodit z literatury: „Právní jednání je projevem vůle, který 
je zaměřen na vyvolání určitých právních následků, které právní řád s takovým projevem vůle 

                                                 
759Více viz podkapitolu 2.2 
760Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích). s. 45. [online, cit. 22.12.2014]. Dostupné z:  
http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-k-ZOK.pdf 
761 Viz kapitolu 2.1. 
762 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění. (dále jen „občanský zákoník“). 
763 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. s. 136. [online, cit. 
2.3.2015]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/Duvodova-zprava-NOZ-
konsolidovana-verze.pdf 
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spojuje.“764 Z této definice vyplývá, že protest společníka je právním jednáním – jedná se o projev 

vůle společníka, který chce vyvolat právní následky spojené s podáním protestu, tedy jeho vůle 
směřuje ke vzniku práva napadnout usnesení valné hromady soudní cestou.  

Aby bylo právní jednání platné, musí splňovat určité náležitosti, přičemž jsou rozlišovány 
náležitosti subjektu, náležitosti vůle, náležitosti projevu vůle a náležitosti předmětu právního 
jednání765. S nedostatky v pojmových znacích právního jednání je spojena jeho nicotnost, kdežto 
nesplnění některé z náležitostí vyvolává neplatnost právního jednání. V tomto směru považuji za 
vhodné zaměřit se na judikatorně dovozený požadavek určitosti a srozumitelnosti námitky (protestu) 
z pohledu teorie právního jednání. Způsobuje neurčitost či nesrozumitelnost protestu jeho 
neplatnost nebo jeho nicotnost? Z pohledu právní teorie patří určitost a srozumitelnost mezi 
náležitosti projevu vůle766, tedy její nedostatek by znamenal neplatnost právního jednání. Občanský 
zákoník však s neurčitostí a nesrozumitelností právního jednání spojuje jeho nicotnost767. V případě 
neurčitosti či nesrozumitelnosti podaného protestu nebude tedy protest vůbec považován za právní 
jednání, nýbrž půjde o non negotium.  

Ze závěru, že protest je právním jednáním společníka, a ze zásady bezformálnosti právního 
jednání rovněž vyplývá, že protest lze podat v jakékoliv formě, neboť zákon pro něj žádnou speciální 
formu nevyžaduje. Společník však vždy musí pamatovat na to, aby požádal o zaznamenání protestu 
do zápisu z jednání valné hromady768.    

 
1.3.     Otázka výkladu ustanovení § 192 odst. 2 ZOK 

Považuji za vhodné se blíže zaměřit se na výklad (především jazykový) ustanovení § 192 
odst. 2 ZOK. Vzhledem k tomu, že zákonodárce použil trpný rod769, nelze tedy dovodit, že je 
zákonem vyžadováno, aby se neplatnosti dovolával pouze ten společník, který podal protest770.  

P. Šuk v komentáři (C. H. Beck) v tomto směru uvádí následující: „Máme za to, že se 
společník může v návrhu podle § 191 dovolat nejen důvodů, které uplatnil v protestu on sám, ale 
také důvodů uplatněných ostatními osobami vyjmenovanými v § 189 odst. 1 písm. f).“771 
Zákonodárcem zvolenou dikci tedy P. Šuk považuje za možnost rozšíření důvodů k napadení 
usnesení valné hromady i na ty důvody, které ve svém protestu uplatnili jiní společníci772. L. 
Josková ve svém článku jde ještě dál a tvrdí, že z dikce předmětného ustanovení vyplývá, že 
k aktivní legitimaci společníka k podání návrhu na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady 
postačí, aby kterýkoliv jiný společník podal protest, aniž by se muselo nutně jednat o společníka 
žalujícího. Konkrétně k tomu uvádí: „...zákonodárce se vědomě rozhodl pro posílení postavení 
společníků.“773 Své tvrzení odůvodňuje L. Josková tím, že původní návrh zákona předložený 

Poslanecké sněmovně vázal oprávnění společníka napadnout usnesení na podání protestu tímto 
společníkem, ke změně došlo teprve během jeho projednávání na půdě parlamentu. 

L. Josková na podporu svého závěru zdůrazňuje, že převážit by měla především varovná 
funkce protestu. Tedy společnost je upozorněna na možné soudní řízení podáním protestu a je již 

                                                 
764 HANDLAR, J. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vyd. Praha: 
C.H.Beck. 2014. s. 1940. 
765 Viz více HANDLAR, J. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654). Komentář. 1. vyd. 
Praha: C.H.Beck. 2014. s. 1944. 
766 Srov. KNAPP, V. Teorie práva. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 1995. s. 142.  
767 Viz § 553 občanského zákoníku. 
768 Viz kapitolu 1.1. 
769 „... nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest.“ 
770 Pokud by to zákon vyžadoval, mělo by předmětné ustanovení znít správně takto: „Neplatnosti 
usnesení valné hromady se společník nemůže dovolávat, nepodal-li...“. 
771 ŠUK, P. A KOL. ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH. KOMENTÁŘ. 1. VYD. PRAHA: C. 
H. BECK. 2013. S. 377. 
772 Podobně se na tento výkladový problém dívá i J. Pokornáv komentáři Wolters Kluwer. Přestože 
v komentáři k protestu u společnosti s ručením omezením pouze nastiňuje, že jde o zajímavou 
otázku, v komentáři k protestu u akciové společnosti již výklad řeší a přiklání se k tomu, že akcionář 
napadající usnesení valné hromady může využít protestu vzneseného jiným akcionářem. 
773 JOSKOVÁ, Lucie. Napadení usnesení valné hromady společníkem podle zákona o obchodních 
korporacích. Obchodněprávní revue. č. 2/2013. s. 41 In: beck-online [právní informační systém]. C. 

H. Beck [cit. 22.12.2014]. 



 

226 

nedůležité, který společník skutečně soudní řízení zahájí. Dobrou poznámkou je také to, že 
málokterý společník hodlající napadnout usnesení valné hromady bude spoléhat na to, že protest 
podá některý z ostatních společníků. Vzneseného protestu však mohou později využít společníci, 
kteří v době konání valné hromady neuvažovali o napadení přijatého usnesení, avšak později se pro 
tuto cestu rozhodnou, ať už z vážných důvodů či jen ze snahy uškodit společnosti vedením 
soudního řízení. Diskuze o důsledcích výkladu § 192 odst. 2 ZOK  tedy má dle mého názoru smysl, 
neboť se zde na ocitá na jedné straně vah snaha šetřit práva společníků oslabená samotným 
zavedením institutu protestu a na straně druhé ochrana společnost před těmi společníky, kteří 
využijí všech možností, jak komplikovat fungování společnosti.  

Nabízí se otázka, jakým způsobem budou ustanovení vykládat soudy a kudy povede linie 
rozlišující stále přípustný výklad (možnost uplatnit v soudním řízení i jiné důvody, které byly 
obsahem protestu jiného společníka, jak ji prezentují autoři komentáře či dokonce možnost podat 
návrh na vyslovení neplatnosti, i když žalující společník protest nepodal, avšak byl podán jiným 
společníkem). V tomto případě odpověď nelze hledat ani v dosavadní judikatuře vztahující se 
k námitce člena družstva proti usnesení členské schůze, neboť v případě dikce ustanovení § 242 
ObchZ zákonodárce zvolil rod činný: „Návrh soudu může člen podat, požádal-li o zaprotokolování 
námitky...“774 Lze uzavřít, že doktrína se v tomto ohledu vesměs shoduje na výkladu § 192 odst. 2 

ZOK ve prospěch společníka, konečné slovo však bude náležet soudům, především tedy 
Nejvyššímu soudu jakožto sjednocovateli judikatury.  

Co se týče úpravy protestu u akciové společnosti, je upraven v ustanovení § 424 odst. 1 ZOK 
shodně jako protest společníka u společnosti s ručením omezením. Nepovažuji tedy za nutné se 
úpravě protestu akcionáře samostatně věnovat, neboť z ní plynou důsledky a problémy shodné 
s výše rozebranou úpravou protestu společníka.  

 
1.4.      Protest při rozhodování per rollam 

 Zákonem ani komentářovou literaturou neřešenou, avšak důležitou otázkou, je vznesení 
protestu při rozhodování per rollam, tedy při rozhodování valné hromady mimo její zasedání s 
pomocí technických prostředků. Vzhledem k tomu, že rozhodování per rollam má svá specifika, je 
nutné zabývat se v tomto případě otázkou formy protestu a především otázkou časového okamžiku 
vznesení protestu. 
 Rozhodování per rollam je upraveno v ustanoveních § 175 až § 177 ZOK, přičemž z dikce 
zákona vyplývá, že je pro návrh rozhodnutí vyžadována písemná forma, jestliže společenská 
smlouva neurčí jiný způsob, resp. jinou formu. Forma, jakou má být vznesen protest při rozhodování 
per rollam, není v zákoně řešena. Z nároků kladených zákonem na formu návrhu rozhodnutí a také 
z praktického hlediska se přikláním k tomu, že v případě rozhodování per rollam by měl mít protest 
písemnou formu, už jen kvůli případnému dokazování, zda byl vznesen. Lze jen doporučit, aby 
společnost upravila tuto otázku ve společenské smlouvě a předešla tak možným komplikacím. 
 Mnohem zajímavějším problémem je časový okamžik, kdy by měl být protest vznesen při 
rozhodování per rollam. Obecná úprava protestu nezakotvuje žádnou dodatečnou lhůtu pro 
vznesení protestu po konání valné hromady, protest je tedy z časového hlediska možné vznést 
pouze během konání valné hromady. Klíčovou se tedy jeví otázka, dokdy je nutné vznést protest při 
rozhodování mimo valnou hromadu. Jestliže bychom dovodili, že společník má povinnost vznést 
protest již v v okamžiku, kdy reaguje na jemu zaslaný návrh usnesení, pak by takový závěr vedl 
k absurdním důsledkům. Společník by měl povinnost vznést protest proti usnesení, o kterém ještě 
neví, zda bude přijato. Neměl by ani šanci seznámit se s případnými důvody svědčícími pro 
neplatnost v budoucnu přijatého usnesení. 

Klonila bych se tedy spíše k tomu, že společník má možnost (a povinnost) vznést protest 
v určité lhůtě poté, co mu bylo oznámeno přijaté rozhodnutí dle § 177 ZOK, kdy už má větší 
možnosti zhodnotit případné důvody neplatnosti přijatého usnesení, které je nezbytné v protestu 
uplatnit. Zde je ovšem problematická otázka, jak dlouhá by měla být tato lhůta, aby byla přiměřená 
pro společnost i společníka. Zákon žádnou z těchto otázek nereflektuje a řešení tedy není 
jednoznačné. Dle mého názoru by lhůta pro vznesení protestu po oznámení přijatého rozhodnutí 
společníkovi neměla být delší než jeden měsíc, neboť takové časové rozmezí dává dostatečný 
prostor společníkovi na rozmyšlenou, zda podá protest a jaké důvody v něm uplatní, a zároveň 

                                                 
774 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: beck-online [právní 

informační systém]. C. H. Beck. [cit. 2. 3. 2015]. 



 

227 

nevnáší dlouhou nejistotu do postavení společnosti, tudíž varovná funkce protestu zůstane 
zachována. Konečné a závazné stanovisko k těmto otázkám bude záležet na judikatuře. Do té doby 
je opět na společnostech, aby sporné a zákonem neřešené problémy podání protestu při 
rozhodování per rollam upravily ve svých společenských smlouvách, zvláště chtějí-li tohoto způsobu 
rozhodování v praxi využívat. 

 
1.5.     Protest z hlediska civilního procesu 

 Podání protestu a jeho důsledky hrají významnou roli ve sféře procesního práva. V úvodu 
této práce zaznělo, že podání protestu je nezbytným předpokladem aktivní legitimace společníka 
v budoucím soudním řízení o neplatnosti usnesení valné hromady. Je vhodné se tomuto tvrzení 
blíže věnovat, neboť není tak jednoznačné, jak by se na první pohled mohlo zdát. 
 Z pohledu civilního procesu je v tomto ohledu stěžejní požadavek tzv. věcné legitimace 
účastníka775, který sice nepatří mezi procesní podmínky nezbytné k meritornímu projednání věci 
soudem, neubírá to však na jejím významu v celém procesu. A. Winterová k tomu uvádí: „Aby 
účastník řízení jakožto žalobce uspěl ve věci samé (jde-li o sporné řízení, aby spor vyhrál), musí být 
on sám i jeho odpůrce (žalovaný) věcně legitimován.“776 Naplnění požadavku věcné legitimace, a to 
jak aktivní (na straně žalobce), tak pasivní (na straně žalovaného) je tedy předpokladem pro úspěch 
v řízení.  
 Podmínka podání protestu s věcnou legitimací úzce souvisí, avšak není jejím jediným 
předpokladem. Jak je uvedeno výše, věcná legitimace účastníka je předpokladem pro jeho úspěch 
v soudním řízení. Z povahy věci plyne, že v případě řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné 
hromady se považuje za úspěch společníka, jestliže soud v rozhodnutí vysloví neplatnost usnesení 
valné hromady. Je zřejmé, že jestliže společník napadne usnesení valné hromady soudní cestou, 
aniž by byl dříve vznesen protest, bude jeho návrh soudem zamítnut. Z toho lze usoudit, že podání 
protestu je vskutku nezbytným předpokladem aktivní věcné legitimace společníka. Avšak samotné 
podání protestu nepostačí k naplnění požadavku aktivní věcné legitimace společníka, neboť pouhý 
fakt, že byl vznesen protest, nepovede k úspěchu společníka v soudním řízení, resp. nepovede 
k vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady. Musí zde přistoupit další okolnosti vyplývající 
z hmotného práva, tedy soud musí napadené usnesení shledat neplatným. I přes fakt, že protest byl 
vznesen, může být návrh společníka na vyslovení neplatnosti usnesení soudem zamítnut. 
V každém případě platí, že v případě absence podání protestu bude návrh společníka soudem 
zamítnut vždy.     
 Lze tedy uzavřít, že vznesení protestu je nezbytným předpokladem k naplnění věcné 
legitimace společníka v budoucím soudním řízení, není však předpokladem jediným. V tomto směru 
má protest v civilním procesu velký význam, není ale jedinou podmínkou úspěšnosti žalujícího 
společníka. 
       
1.6.     Stará a nová právní úprava – v čem je rozdíl? 

 Výše citovaná důvodová zpráva777, která uvádí, že institut protestu není v českém 
obchodním právu novinkou, má na mysli ustanovení § 188 odst. 2 písm. f) ObchZ, které pracu je 
s pojmem protestu v rámci požadavků na zápis z jednání valné hromady. Ovšem ObchZ s podáním 
či nepodáním protestu nespojoval žádné právní účinky, protest nebyl podmínkou pro aktivní 
legitimaci společníka napadajícího platnost usnesení valné hromady, tudíž je zřejmé, že jeho funkce 
byla v režimu staré právní úpravy nulová778. Z materiálního hlediska lze tedy říci, že stará právní 
úprava institut protestu u kapitálových společností neznala.  
 Současnému protestu v úpravě kapitálových společností se více podobá dnes již neúčinný 
institut námitky, kterou ObchZ vyžadoval jako podmínku pro možnost napadení usnesení členské 
schůze družstva u soudu. Ustanovení § 242 odst. 1 ObchZ vyžadovalo, aby člen družstva požádal o 
zaprotokolování námitky na členské schůzi, která usnesení přijala. Rozdílně od současné úpravy 

                                                 
775 Podmínkami řízení na straně účastníka, tedy způsobilostí být účastníkem řízení a procesní 
způsobilostí, se nebudu zabývat, neboť na jejich splnění nemá podání protestu žádný vliv.  
776 WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde. 2011. s. 137. 
777 Viz kapitolu 1.1. 
778 Viz více JOSKOVÁ, Lucie. Napadení usnesení valné hromady společníkem podle zákona o 
obchodních korporacích. Obchodněprávní revue. č. 2/2013. s. 41 In: beck-online [právní informační 

systém]. C. H. Beck [cit. 22.12.2014]. 
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protestu bylo členovi družstva umožněno, aby námitku oznámil představenstvu do jednoho měsíce 
od konání členské schůze779. Právě z podobnosti obou institutů – „staré“ námitky a „nového“ 
protestu - budu čerpat v následující kapitole této práce, kde se pokusím zhodnotit aplikovatelnost 
vybrané judikatury vztahující se k námitce člena družstva proti usnesení členské schůze na novou 
právní úpravu protestu společníka proti usnesení valné hromady. 
 Je zřejmé, že tvůrci ZOK se co se týče zavedení a úpravy protestu ve velké míře inspirovali 
německým obchodním právem, které zná institut protestu již od roku 1884, kdy byl zaveden do 
právní úpravy akciové společnosti. Pro (nejen soudní) praxi budou tedy při aplikaci české právní 
úpravy velmi důležité a prakticky využitelné poznatky německé doktríny a judikatury, která se během 
více než stovky let existence protestu v německém obchodním právu již vytříbila a ustálila. V tomto 
ohledu plně odkazuji na článek L. Joskové, v němž hodnotí a srovnává českou a německou úpravu 
protestu. 
 
2               JUDIKATURA  K  NÁMITCE  ČLENA  DRUŽSTVA  A  JEJÍ  APLIKOVATELNOST  NA      
                 ÚPRAVU PROTESTU 

 Judikatura Nejvyššího soudu týkající se institutu námitky u družstev nám v současnosti může 
posloužit jako ukazatel toho, co očekávat v rozhodovací praxi soudů při řešení budoucích sporů 
vyplývajících z právní úpravy protestu. V následujících podkapitolách se tedy budu zabývat tím, jaké 
požadavky a závěry zformulovala judikatura, co se týče námitky člena družstva, a pokusím se 
odhadnout, nakolik bude dosavadní rozhodovací praxe aplikovatelná na právní úpravu protestu v 
ZOK. 
 
2.1.      Určitost námitky 

 Základním předpokladem toho, aby námitka jakožto právní úkon vyvolala kýžené právní 
účinky, je její určitost a srozumitelnost. K tomu se Nejvyšší soud vyjádřil například v usnesení ze 
dne 10. května 2011, sp. zn. 29 Cdo 65/2010. V řešeném případě člen družstva (navrhovatel) 
vznesl námitku proti usnesení členské schůze o schválení účetní uzávěrky. Námitku odůvodnil mimo 
jiné tím, že účetní uzávěrka „neodpovídá požadavkům předpisů“780. Soudy obou stupňů posuzovaly 
námitku v celém jejím rozsahu, včetně výše uvedeného důvodu. Nejvyšší soud však k dovolání 
družstva uzavřel, že námitka je v té části, kde navrhovatel tvrdí nesoulad účetní uzávěrky 
s předpisy, neurčitá. Soudy tedy měly dle názoru Nejvyššího soudu posoudit návrh pouze v rozsahu 
námitky, která je určitá, nikoli v celém jejím rozsahu. Rozebírané rozhodnutí Nejvyššího soudu se 
vztahuje, jak vidno, i k rozsahu soudního přezkumu napadeného usnesení členské schůze, kterému 
bude věnována následující podkapitola. 

V dalším zajímavém rozhodnutí781 byla řešena situace, kdy navrhovatelky na jednání členské 
schůze „vznesly připomínky, které nebylo slyšet protože mluvily jedna přes druhou, takže nebylo 
srozumitelné, o co jde, a jejich připomínky nemohly být zapsány. Byly vyzvány, aby je přišly 
nadiktovat do zápisu, což odmítly.“782 Ze zápisu z jednání členské schůze tedy vyplývalo, že 

navrhovatelky nesouhlasily s přijatým usnesením, avšak nebylo z něj možné zjistit, zda šlo o 
konkrétní námitky, popřípadě jaký byl jejich obsah. Nejvyšší soud uzavřel, že aktivní legitimaci 
navrhovatelek nelze v tomto případě posoudit pouze na základě zápisu z jednání členské schůze a 
uložil soudu prvního stupně, aby se zaměřil na zjištění dalších skutečností rozhodných pro 
posouzení toho, zda námitky navrhovatelek byly určité a zda jim tedy svědčí aktivní legitimace. 

                                                 
779 Případně do jednoho měsíce od doby, kdy se o konání členské schůze dozvěděl, jestliže nebyla 
svolána řádně. Objektivní lhůta pro oznámení námitky v tomto případě byla stanovena na 1 rok.  
780 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. května 2011, sp. zn. 29 Cdo 65/2010. Nejvyšší soud 
[online]. Nejvyšší soud, © 2010 [cit. 29. 12. 2014]. Dostupné z:  
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/941ED6FCEA4B77E2C1257A4E0067
99B2?openDocument&Highlight=0 
781 Jde o usnesení ze dne 25. ledna 2012, sp. zn. 29 Cdo 241/2011. 
782 Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. ledna 2012, sp. zn. 29 Cdo 241/2011. Nejvyšší soud 
[online]. Nejvyšší soud, © 2010 [cit. 29. 12. 2014]. Dostupné z: 
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F350554B9AFF0E23C1257B57003D
09AA?openDocument&Highlight=0 
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 Co se týče právní úpravy protestu, je rovněž vyžadována jeho určitost, což vyplývá jak 
z povahy věci783, tak i z komentářové literatury784. Dosavadní judikaturu vztahující se k určitosti 
námitky proto považuji za použitelnou i na institut protestu.   
 
2.2.     Obsah námitky a rozsah soudního přezkumu usnesení členské schůze 

 Důvody, které uplatnil člen družstva v námitce, tedy obsah námitky, jsou velmi důležité. 
V soudním řízení totiž navrhovatel nemá možnost uplatnit jiné důvody než ty, jež byly obsahem 
zaprotokolované námitky. Soud je tedy vázán rozsahem námitky, a to nejen z hlediska uplatněných 
důvodů, ale také z hlediska toho, co konkrétně námitka napadá. Jestliže navrhovatel vznesl námitku 
směřující proti konkrétnímu usnesení členské schůze, pak v následujícím soudním řízení není 
možné, aby napadl i jiná usnesení, na které námitkou nemířil. 
 Stěžejní je v tomto ohledu rozsudek Nejvyššího soudu, z něhož vyplývá, že soudy jsou 
oprávněny přezkoumávat neplatnost usnesení členské schůze pouze v rozsahu vznesené námitky a 
případných navazujících tvrzení družstva785. Z tohoto závěru vycházel Nejvyšší soud také v dalších 
svých rozhodnutích786, přičemž uzavřel, že odvolací soud překročil meze přezkumné činnosti, když 
napadené usnesení členské schůze přezkoumal i z důvodů, které navrhovatelka neuplatnila 
v námitce (ani v návrhu na zahájení řízení). 

Důležité jsou rovněž závěry níže popsaného případu787. Navrhovatel vznesením námitky 
poukazoval na svolání členské schůze neoprávněnou osobou a také na to, že členská schůze 
nebyla usnášeníschopná. Odvolací soud argumentoval judikaturou Nejvyššího soudu týkající se 
vázanosti soudu rozsahem vznesené námitky a uzavřel, že námitka navrhovatele se nijak 
nevztahuje ke konkrétním usnesením přijatým na jednání členské schůze, resp. že určitá usnesení 
členské schůze nelze přezkoumat z důvodu nepodání konkrétních námitek proti nim. Takové právní 
posouzení pochopitelně v dovolacím řízení označil Nejvyšší soud za chybné. Z povahy námitek totiž 
vyplývalo, že se týkají všech usnesení přijatých na onom jednání členské schůze, neboť námitky 
mířily obecně proti platnosti svolání schůze a její schopnosti se usnášet. Namítané vady tedy 
nepochybně byly způsobilé ovlivnit a zasáhnout všechna usnesení přijatá na jednání členské 
schůze. 
 Ve vztahu k výše rozebranému rozhodnutí považuji za vhodné se pozastavit nad otázkou, 
zda dle judikatury námitka musí napadat pouze konkrétní usnesení členské schůze. Výše 
rozebírané rozhodnutí totiž dle mého názoru otevírá cestu k možnosti vznést tzv. paušální 
protest788, jehož podstatou je napadení všech usnesení, která na daném jednání valná hromada 
přijme, a to předem, aniž by k přijetí konkrétních usnesení při vznesení protestu již došlo. Výše 
uvedený judikát toto připouští za předpokladu, že námitka poukazuje na absenci základních 
zákonných požadavků na to, aby členská schůze mohla vůbec konkrétní usnesení přijmout. Z toho 
lze dovodit, že se vznesená námitka týká i konkrétních přijatých usnesení. Mám za to, že totéž lze 

                                                 
783 Jde totiž o právní jednání – k tomu blíže viz kapitolu 1.2. 
784 Viz ŠUK, P. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 2013. 
s. 378. 
785 Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5. listopadu 2002, sp. zn. 29 Odo 41/2002, 
Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, © 2010 [cit. 29. 12. 2014]. Dostupné z: 
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/772758AE83538A8DC1257A4E0069
6F4E?openDocument&Highlight=0, 
786 Například: Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 
2281/2013, Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, © 2010 [cit. 29. 12. 2014]. Dostupné z: 
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/7EC504B41E276656C1257C040043
827B?openDocument&Highlight=0, 
787 Vycházím z Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. dubna 2014, sp. zn. 29 Cdo 
1068/2014, Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, © 2010 [cit. 29. 12. 2014]. Dostupné z: 
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/E3B527F0F8B5B184C1257CCF0020
4CFB?openDocument&Highlight=0, 
788 Paušálním protestem, který je typický pro německou právní úpravu protestu, se zabývá ve svém 
článku L. Josková.  
Viz JOSKOVÁ, Lucie. Napadení usnesení valné hromady společníkem podle zákona o obchodních 
korporacích. Obchodněprávní revue. č. 2/2013. s. 41 In: beck-online [právní informační systém]. C. 

H. Beck [cit. 22.12.2014]. 
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vztáhnout i na úpravu protestu dle ZOK. Vznesený protest (námitka) tedy nemusí napadat přímo 
konkrétní přijatá usnesení, jak je v některých judikátech uváděno789, respektive postačuje, pokud lze 
napadení konkrétních usnesení z obsahu paušálního protestu dovodit.  
 Pro právní úpravu protestu rovněž platí, že důvody, které společník uplatnil při vznesení 
protestu, představují jednak limity jeho aktivní legitimace v budoucím soudním řízení, tak i limity 
soudu v jeho přezkumné činnosti. Judikatura zakotvující možnost namítat v návrhu na zahájení 
soudního řízení pouze důvody, které navrhovatel uplatnil v námitce, a povinnost soudu přezkoumat 
napadené usnesení pouze v rozsahu námitek a navazujících tvrzení družstva, je dle mého názoru 
aplikovatelná i na právní úpravu přezkumu neplatnosti usnesení valné hromady kapitálových 
společností v režimu nové právní úpravy. Ke stejným závěrům stran rozsahu soudního přezkumu 
napadeného usnesení valné hromady se kloní i P. Šuk v komentáři (C.H.Beck) a také odkazuje na 
dosavadní judikaturu k výkladu § 242 ObchZ790. 
 
2.3. Včasnost námitky 

 Požadavek na včasné vznesení námitky je rovněž klíčový pro budoucí aktivní legitimaci 
navrhovatele. Dle § 242 odst. 1 ObchZ mohl člen družstva vznést námitku přímo při konání členské 
schůze nebo ji oznámit představenstvu do jednoho měsíce od konání členské schůze. V tomto 
ohledu se právní úprava protestu v ZOK výrazně liší od námitky dle ObchZ, neboť z ustanovení § 
192 odst. 2 ZOK vyplývá, že protest je možno vznést pouze v průběhu konání valné hromady. 
Zákon žádnou dodatečnou lhůtu pro vznesení protestu nepřipouští.  
 K požadavku uplatnit námitku včas se váže rozhodnutí791, v němž Nejvyšší soud řešil povahu 
zákonné měsíční lhůty pro oznámení námitky představenstvu a další podmínky, za nichž je námitka 
vznesena včas. Navrhovatelé se zúčastnili jednání členské schůze, ale námitky odeslali 
předsedkyni představenstva až jeden den před koncem měsíční lhůty pro jejich oznámení. Nejvyšší 
soud shledal lhůtu pro oznámení námitky za hmotněprávní a uzavřel, že do konce této lhůty musí 
námitky přijít do sféry dispozice družstva, nestačí je pouze ve lhůtě odeslat prostřednictvím držitele 
poštovní licence. Zmeškání lhůty znamená prekluzi, tedy zánik práva člena družstva vznést námitku.  

Vzhledem k právní úpravě protestu, která neumožňuje vznést protest v žádné dodatečné 
lhůtě a jinak než na valné hromadě, se výše zmíněný judikát na protest v režimu ZOK neaplikuje, 
neboť u protestu podobné otázky ohledně povahy lhůty a následků jejího nedodržení z logiky věci 
nevzniknou. To, že protest musí být vznesen pouze v průběhu konání valné hromady, vyplývá ze 
zákona792. Může se však objevit otázka, ve kterém okamžiku během konání valné hromady musí být 
protest vznesen. Zda je to možné tak učinit již před přijetím napadeného usnesení, těsně po jeho 
přijetí či zda může být napadeno určité přijaté usnesení až po projednání dalších bodů na programu 
valné hromady. Těmto otázkám se věnovala L. Josková a dospěla k následujícímu závěru: „... 
protest je možno vznést kdykoliv během trvání valné hromady, a to jak před přijetím daného 
usnesení, tak po jeho přijetí (a to i po projednání dalších bodů valné hromady).“793 S názorem L. 
Joskové souhlasím, opačný právní názor bych považovala za formalistický a zbytečně omezující 
práva společníka, jehož postavení je již samotnou právní úpravou protestu oslabeno. Nezbývá než 
doufat, že se k výše uvedenému závěru přikloní ve své rozhodovací praxi i soudy. 
 

                                                 
789 Viz Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 10. května 2011, sp. zn. 29 Cdo 
65/2010, Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, © 2010 [cit. 29. 12. 2014]. Dostupné z: 

http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/941ED6FCEA4B77E2C1257A4E0067
99B2?openDocument&Highlight=0 
790 Viz ŠUK, P. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck. 2013. 
s. 377. 
791 Jedná se o Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2012, sp. zn. 29 Cdo 272/2011, 
Nejvyšší soud [online]. Nejvyšší soud, © 2010 [cit. 29. 12. 2014]. Dostupné z: 
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/103AD57807EDB714C1257A4E0065
50E0?openDocument&Highlight=0 
792 Především to lze dovodit z toho, že protest musí být zaznamenán v zápise z valné hromady a že 
o jeho zapsání musí protestující na valné hromadě požádat – viz § 189 odst. 1 písm. f) ZOK. 
793 JOSKOVÁ, Lucie. Napadení usnesení valné hromady společníkem podle zákona o obchodních 
korporacích. Obchodněprávní revue. č. 2/2013. s. 41 In: beck-online [právní informační systém]. C. 

H. Beck [cit. 22.12.2014]. 
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3              ZÁVĚR 

 Ve své práci jsem se zabývala právní úpravou protestu jako předpokladu aktivní legitimace 
společníka k napadení usnesení valné hromady před soudem. V teoretické části práce jsem 
poukázala na možný výkladový problém ustanovení § 192 odst. 2 ZOK a na postoje k jeho řešení 
prezentované v odborné literatuře a také na problémy spojené s vznesením protestu při 
rozhodování per rollam. Dále jsem se pokusila nahlédnout na protest také z pohledu civilního práva 
procesního a z pohledu právní teorie. Nakonec jsem ve zkratce shrnula, v čem se liší stará a nová 
právní úprava námitky (protestu). Základním zdrojem, ze kterého jsem při psaní teoretické části 
čerpala, byl článek L. Joskové a také oba komentáře, které dosud k ZOK byly vydány. 

Ve druhé části práce věnované judikatuře Nejvyššího soudu týkající se námitky člena 
družstva proti usnesení členské schůze dle ObchZ jsem se pokusila odhadnout, nakolik bude tato 
judikatura použitelná i na úpravu institutu protestu v režimu ZOK. Zaměřila jsem se na judikaturu 
vztahující se k základním požadavkům na námitku – k její určitosti, jejímu obsahu (resp. 
odůvodnění) a její včasnosti. Ve většině případů jsem dospěla k závěru, že judikatura bude 
použitelná i na protest dle ZOK, neboť i na něj klade právní úprava podobné požadavky co do 
určitosti a odůvodnění. Co se týče včasnosti podání protestu, nebude možné některá rozhodnutí 
aplikovat, přičemž tento závěr vychází z rozdílné právní úpravy námitky a protestu. Při psaní druhé 
části práce jsem čerpala především z rozhodnutí Nejvyššího soudu a také z komentářové literatury, 
která na aplikovatelnost některých rozhodnutí rovněž poukazuje.  
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ČISTĚ MAJETKOVÁ ÚJMA / REINER VERMÖGENSSCHADEN / 
PURE ECONOMIC LOSS A JEJÍ NÁHRADA V NOVÉM CIVILNÍM 
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Abstrakt: The research paper at hand is dedicated to the notion of pure economic loss, which has 

been introduced into the Czech legal order by section 2910 of the new Civil Code. Even though the 
topic is being widely discussed in other jurisdictions, it was neither the case of the Czech legal 
jurisprudence nor practice for so long as the former Civil Code adopted in 1964 was in force. 
However, this approach will have to be revised in view of the recodification that brings a significant 
change to the Czech legal order consisting, inter alia, in the limitation of the possibility to claim 
compensation for pure economic loss within the tort law. The paper aims at defining the notion of 
pure economic loss, outlining the rationale behind the limitation of compensation thereof and putting 
this concept into the wider context of the Czech tort law. The main focus is given to the section 2910 
of the Civil Code and its relation to the provisions providing for the contractual liability (section 2913 
of the Civil Code). In respective chapters, the emphasis is put on the importance of pure economic 
loss and its compensation in commercial law relationships which is further illustrated on several 
practical examples. By way of comparison with German and Austrian tort law, which served as a 
primary sources of inspiration for the Czech legislative drafters, notably section 823 BGB, and thus 
having regard to their utmost importance when interpreting those provisions of the new legislation 
related to the contractual and tort liability, the present paper points out to the cardinal shortfalls 
identifiable in the new legislation of the law of torts that had arisen in the process of unduly 
transposing the relevant German provision governing this area of law. The author reflects the 
outcomes of the foregoing comparative analysis and suggests possible solutions that might be 
helpful for the purpose of interpreting the most problematic parts of the new legislation in the field of 
tortious liability. 
 
Abstrakt: Práce se věnuje institutu čistě majetkové újmy, který do českého právního prostředí 

zavádí § 2910 nového občanského zákoníku. Byť se v zahraničí jedná o velmi diskutované téma, 
nebyla jeho problematika za účinnosti občanského zákoníku z roku 1964 v české teorii ani praxi 
řešena. To se však s ohledem na rekodifikaci, která do českého právního řádu přináší zásadní 
změnu v podobě omezení náhrady prosté ekonomické škody, bude muset změnit. Práce si klade za 
cíl prostou majetkovou škodu definovat, nastínit smysl omezení její náhrady a zasadit tento institut 
do širšího kontextu českého deliktního práva. Největší pozornost je přitom věnována deliktní klauzuli 
§ 2910 OZ a jejímu vztahu k odpovědnosti smluvní (§ 2913 OZ). V jednotlivých kapitolách je kladen 
důraz na význam čistě majetkové škody v obchodně právních vztazích a na praktických případech 
demonstrována důležitost její náhrady pro tuto oblast práva. Na srovnání s německým a rakouským 
deliktním právem, jež budou mít s ohledem na inspirační zdroj občanského zákoníku (§ 823 BGB) 
při výkladu nové úpravy smluvní a mimosmluvní odpovědnosti stěžejní význam, práce poukazuje na 
zásadní nedostatky v nové deliktní úpravě, jež při adaptaci německého ustanovení o mimosmluvní 
náhradě škody vznikly. Postřehy z komparativní studie autorka posléze promítá do výkladu 
nejproblematičtějších pasáží nové úpravy odpovědnostních vztahů z hlediska náhrady prosté 
ekonomické škody a s jejich pomocí představuje možná řešení, která mohou při výkladu sporných 
ustanovení pomoci. 
 
Kľúčové slová: pure economic loss, compensation for economic loss, tort law, contractual liability, 

liability out of tort, liability out of negligence, culpa in contrahendo, czech new civil code 
 
Kľúčové slová: čistě majetková škoda, náhrada čistě majetkové škody, deliktní právo, smluvní 

a mimosmluvní odpovědnost, culpa in contrahendo, nový občanský zákoník 
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1      ÚVOD 

V předkládané práci bych se ráda zabývala problematikou tzv. čistě majetkové újmy, kterou 
do českého právního prostředí přináší ustanovení § 2910 OZ. Uvedené téma mě zaujalo hned 
z několika hledisek.  

Předně je pozoruhodná dlouhodobá rezistence české právní vědy vůči tomuto zajímavému 
teoretickému problému. Zatímco v mnoha tradičních zahraničních právních řádech patří prostá 
ekonomická škoda k jedné z nejdiskutovanějších otázek, česká judikatura i doktrína se jí poměrně 
dlouho a úspěšně vyhýbá. Jak však vyplyne z výkladu, do budoucna je třeba s uvedenou kategorií 
škod počítat. A nejedná se pouze o otázku ryze teoretickou. Právě naopak. Problematika prosté 
majetkové škody má zejména pro podnikatelské prostředí nemalé praktické dopady, na něž musí 
české subjekty při své obchodní činnosti pro futuro pamatovat. S tím souvisí konečně i třetí aspekt, 
který mě ke zvolení tématu vedl. Český zákonodárce totiž formulací § 2910 OZ zavádí do českého 
právního řádu zajímavé a inovativní řešení, které při pozorném čtení nemá z komparativního 
hlediska obdoby. Toto novátorství pak nutně spíše než odpovědi přináší mnoho neznámých. 

První část práce se vypořádává s teoretickými pojmy a východisky, které jsou důležité pro 
pochopení institutu prosté ekonomické újmy. Následuje stručný náhled do německé a rakouské 
právní úpravy, který se posléze promítne při výkladu předmětných ustanovení občanského 
zákoníku. Za pomoci komparativní výkladové metody pak předkládaná práce názorně ilustruje, že 
formulace § 2910 OZ zvolená zákonodárcem se odchyluje od tradičního pojetí čistě majetkové 
újmy, jak je zná německé a rakouské právo. Cílem práce je zejména tyto odchylky identifikovat a za 
pomoci zahraničního srovnání navrhnout, jak by nedokonalou transpozicí této koncepce mohly 
české soudy ve své rozhodovací praxi překlenout. 

2      POJEM ČISTĚ MAJETKOVÉ ÚJMY 
Pokud jde o vymezení kategorie čistě majetkové újmy794 (pure economic loss, reiner 

Vermögensschaden), nepanuje v zahraniční literatuře jednoznačná shoda.795 Von Bar796 rozlišuje 

dva základní možné přístupy. První přístup, typický pro právními řády common law, definuje prostou 
ekonomickou újmu jako jakoukoliv škodu, která vznikne nezávisle na zásahu do života a zdraví 
poškozeného či nezávisle na poškození či zničení jeho věci. Druhý přístup převažující 
v germánském právním prostředí797 charakterizuje prostou majetkovou škodu jako škodu 
způsobenou bez zásahu do absolutního práva nebo jiného právem chráněného zájmu poškozeného 
(legally protected interest, Rechtsgutprinzip). Podstatou „čisté“ ekonomické újmy je tedy skutečnost, 
že poškozenému se sníží hodnota jeho majetku, aniž by došlo k narušení jeho zdravotního stavu, 
poškození jeho798 vlastnictví nebo zásahu do jeho jiných právem chráněných statků.  

V této souvislosti je tak nutné prostou ekonomickou újmu odlišit od tzv. následné 
ekonomické újmy (consequential economic loss, Vermögensfolgeschaden), jež lze přirovnat k nám 

známému ušlému zisku (§ 2952 OZ). Tato škoda je rovněž představovaná majetkovými ztrátami, ty 
však nastaly v souvislosti se zásahem do absolutního práva. Uvedené odlišení lze demonstrovat na 
následujícím příkladu. Podnikatel A a podnikatel B provozují taxislužbu. Vozidlo podnikatele A je 
poškozeno při dopravní nehodě, kterou zavinil řidič protijedoucího vozu. Kolize automobilů zapříčiní 
v jedné z nejrušnějších pražských ulic zácpu, v níž na několik hodin uvízne i vůz podnikatele B. 
Podnikatel A ani podnikatel B nemohou v důsledku nehody pokračovat ve své podnikatelské 
činnosti a přijdou tak o výdělek v hodnotě několik tisíc korun. Ušlý zisk, který vedle škody na vozidle 
utrpěl podnikatel A, když nemohl vozit zákazníky, představuje následnou ekonomickou újmu, neboť 

                                                 
794 S ohledem na neprobádanost tématu se v českém právním prostředí dosud neustálil jednotný 
pojem pro uvedenou kategorii škody. Terminologicky lze vycházet z označení reiner 
Vermögensschaden používaného v germánské právní kultuře a pracovat tak s pojmem čistá či 
prostá majetková škoda nebo se inspirovat anglickou terminologií (pure economic loss) a používat 
označení čistá ekonomická újma. V práci používám všechna zmíněná spojení promiscue. 
795 Srov. Boom, H. W. a kol.: Pure Economic Loss (Tort and Insurance Law), Springer Wien, Vídeň, 
2004, s. 2. 
796 Viz Von Bar, Ch.: Gemeineuropäisches Deliktrecht, Díl 2, C.H. Beck, Mnichov, 1999, s. 31. 
797 Srov. např. Kötz, H., Wagner, G.: Deliktsrecht, Vahlen, Mnichov, 2013 s. 47. 
798 K porušení absolutních statků při vzniku čisté ekonomické újmy dojít může, toto poškození se 
však v takovém případě projevuje výlučně ve sféře třetí osoby. K tomu blíže srov. Boom, H. W. a 
kol. op.cit. v pozn. 2, s. 3. 
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vznikl následkem zásahu do jeho absolutního práva (poškození automobilu). Podnikatel B naproti 
tomu pouze uvízl v zácpě, aniž by došlo k poškození jeho vlastnictví. Finanční částka, kterou by od 
potenciálních klientů taxislužby byl býval obdržel, tak představuje čistou majetkovou škodu. 

Jelikož se prostá majetková škoda projevuje jen v ekonomické sféře poškozeného, bude její 
relevance patrná zejména v obchodněprávních vztazích. Čistou ekonomickou škodu tak utrpí 

akcionář, který si pořídí akcie, jejichž hodnota byla kvůli nepřesným informacím v prospektu 
nadsazená a následně klesne, nebo banka, která spoléhaje na nesprávnou výroční zprávu auditora 
poskytne zápůjčku akciové společnosti, jež se následně ukáže jako nesolventní. Stejně tak utrpí 
čistou ekonomickou újmu podnikatel, jehož továrna nemůže díky výpadku proudu dočasně vyrábět 
obráběcí stroje, obchodník, kterému partner včas nedodal látky a on tak nemůže plnit své závazky, 
či soutěžitel, jemuž poklesnou následkem vstupu nového konkurenta na trh zisky. 

3      TZV. PRAVIDLO VYLOUČENÍ (EXCLUSIONARY RULE) 

Zatímco odpověď na otázku, zda nahrazovat prostou ekonomickou škodu v rámci smluvního 
práva, je ve všech relevantních právních řádech799 bez výjimky kladná.800 To, zda přiznávat náhradu 
čisté ekonomické újmy v právu deliktním, zůstává předmětem dlouhotrvajících sporů.  

Ve velké části států se vyvinulo tzv. pravidlo vyloučení (exclusionary rule)801, podle něhož 

se při nedbalostně způsobených protiprávních činech prostá majetková škoda nenahrazuje. Jak 
shrnuje H. Koziol,802 důvodů pro vyloučení její náhrady je několik. Hlavním argumentem je obava 
před nekonečným množstvím právních sporů (tzv. floodgates argument, Uferlosigkeit)803, který 
spojuje snahu zabránit zahlcení justice soudními spory, snahu ochránit škůdce před neomezeným 
počtem potenciálních žalob a konečně skutečnost, aby nedocházelo k neúměrnému omezení 
svobody účastníků právních vztahů.804 Dalším argumentem pro pravidlo vyloučení je složitá 
předvídatelnost prosté ekonomické škody805 plynoucí ze špatné rozpoznatelnosti majetkových 
poměrů poškozeného. Nemalý vliv má i hodnota právem chráněných zájmů ve společnosti - život, 
zdraví a svoboda jedince požívají bezesporu nejvyšší ochrany. Vysokou ochranu pak tradičně 
právní řád poskytuje i vlastnictví. Naproti tomu finanční zájmy jednotlivce jsou na pomyslném 
hodnotovém žebříčku na spodních pozicích.806 Konečně nelze opomíjet, že prostá ekonomická 
škoda je v některých případech žádoucí (kupř. již výše zmíněná situace vstupu nového konkurenta 
na trh).807 

Tato argumentace však není zcela uspokojivá, neboť i ve státech, které přijaly exclusionary 
rule, se vyvinulo několik výjimek, kdy se prostá ekonomická újma nahrazuje.808 S jiným vysvětlením 
pravidla vyloučení proto přichází zastánci teorie Law & Economics,809 podle nichž primárním 

                                                 
799 Pro účely této práce jsou zohledňovány právní řády států Evropské Unie a USA. 
800 Viz Koziol, H.: Recovery for economic loss in theEuropean Union in Arizona Law Review 48 
(2006), s. 871. 
801 Srov. tamtéž nebo Bussani, M., Palmer, V., Parisi, F.: Liability for Pure Financial Loss in Europe: 
An Economic Restatement in American Journal of Comparative Law, 51, 2003, s. 123. 
802 Koziol op.cit. v pozn. 7, s. 875 an. 
803 Americký soudce Cardozo tuto ideu vyjádřil následovně: „liability in an indeterminate amount for 
an indeterminate time to an intederminate class“. Viz Ultramares Corporation v. Touche, 174 N.E. 
441 (1932). 
804 Zde se projevuje preventivní funkce deliktního práva. Pokud by každý čelil potenciální hrozbě 
neomezené odpovědnosti za nedbalostní způsobení prosté ekonomické škody, byla by většina 
činností příliš riskantní na to, aby je lidé vykonávali. Následkem by bylo omezení svobody jednání.  
805 Přílišná ochrana zájmů, které nejsou zřejmé a nemají jasné hranice, by opět vedla k omezení 
svobody jednání jednotlivců, neboť by učinila téměř všechny činnosti příliš riskantními. Srov. Koziol 
op.cit. v pozn. 7, s. 877. 
806 Uvedený aspekt byl i východiskem při tvorbě Principů evropského deliktního práva (čl. 2:102 
PETL). 
807 Srov. Kötz, H., Wagner, G. op. cit. v pozn. 4, s. 47. 
808 Příkladem je informace nebo rada třetí osobě s cílem přimět jí k určitému jednání, úmyslné 
způsobení škody či již výše zmíněná existence smluvního, ale i jiného speciálního vztahu (v 
anglické judikatuře je tato podmínka označovaní proximity – srov. Hedley Byrne & Co Ltd v Heller & 
Partners Ltd [1964] AC 465) mezi škůdcem a poškozeným. 
809 Srov. Bussani, M., Palmer, V., Parisi, F. op. cit. v pozn. 8, s. 131 a násl. 
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úkolem deliktního práva není nahradit veškerou újmu jednotlivce, nýbrž pouze tu újmu, kterou 
z protiprávního jednání škůdce utrpěla společnost (tzv. sociální škoda, social cost). Příkladem čisté 
ekonomické újmy, která se podle právně-ekonomického nazírání hradit nebude, je škoda, která 
vznikla výrobci čokolády tím, že nemohl při výpadku elektrického proudu vyrábět. Společnost škodu 
neutrpí, neboť na trhu je dostatek jiných výrobců čokolády, kteří poptávku uspokojí. 

4               NÁHRADA ČISTÉ MAJETKOVÉ ÚJMY V EVROPSKÉM PROSTORU 

Zajímavým fenoménem na poli náhrady prosté majetkové újmy v mimosmluvních vztazích je 
skutečnost, že na rozdíl od jiných oblastí deliktního práva nelze v komparativních studiích najít 
tradiční pojítko mezi zeměmi kontinentální právní kultury a státy common law.810 Autoři rozsáhlé 
komparativní studie Bussani a Palmer811 proto přichází s alternativním rozdělením na státy liberální, 
pragmatické a konzervativní. 

Státy liberální, mezi něž se řadí Francie, Belgie, Španělsko či Itálie, vycházely při tvorbě 
deliktního práva ze zásady neminem ledere - kdokoliv způsobí škodu, musí ji nahradit.812 Jejich 

civilní kodexy obsahují generální deliktní klauzuli, při jejímž naplnění813 vznikne poškozenému nárok 
na náhradu újmy bez ohledu na to, jaký statek byl zasažen. Tyto státy tak pracují s jednotnou 
kategorií újmy a nerozlišují prostou ekonomickou újmu jako zvláštní druh škody. Srovnávací studie 
ukazují, že i díky této skutečnosti přistupují k náhradě prosté ekonomické újmy velmi velkoryse. 
Jediný způsob, jak v extrémních případech korigovat nespravedlivé výsledky tohoto systému, je 
případné ex post vyloučení odpovědnosti soudním rozhodnutím např. z důvodu přetržení kauzálního 
nexu.814 

Státy pragmatické, zahrnující Anglii, Skotsko a Nizozemsko, přistupují k náhradě prosté 

ekonomické újmy výrazně zdrženlivěji. Princip vyloučení se v nich prosadil díky soudní praxi.815 Tyto 
státy tak náhradu čistě majetkové škody a priori plně nevylučují, ale ponechávají na soudcích, aby 
ad hoc posoudily, které zájmy mají v konkrétním případě převážit. Případná odpovědnost se pak 
dovozuje z porušení tzv. povinnosti péče (duty of care), jež je však soudy shledávána relativně 
zřídka. Prakticky uvažující soudci operují s výše zmíněným floodgates argumentem a odpovědnost 
za prostou ekonomickou škodu dovozují pouze tam, kde je počet poškozených určitým způsobem 
dopředu omezen.816 

I státy konzervativní (Německo, Rakousko, Švýcarsko či Portugalsko) se staví k náhradě 

prosté ekonomické škody v rámci deliktního práva odmítavě. Na rozdíl od pragmatického přístupu 
common law judikatury však omezují náhradu prosté ekonomické újmy již a priori tím, že vznik 
jakékoliv mimokontraktní odpovědnosti zásadně podmiňují zasažením absolutních práv. Za 
průkopníka v této kategorii lze označit Německo. Řešení, se kterým přišlo v § 823 odst. 1 BGB, pak 
již jen ostatní zástupci této skupiny legislativně či judikatorně přejaly.817 Případné nespravedlnosti 
řeší uvedené systémy prostřednictvím dalších deliktních podstat a především velkorysým výkladem 
smluvní odpovědnosti.818 

Přijetím nového civilního kodexu odmítla Česká republika generální deliktní klauzuli, čímž 
opustila poklidné vody liberálního pojetí § 420 OZ1964 a zařadila se po boku Německa mezi 
konzervativní státy. Radikální obrat nevyžaduje jen přepsání komentářové literatury, ale přináší i 
nemalé praktické obtíže. V další části své práce proto přiblížím systematiku německého a 

                                                 
810 Srov. Bussani, M., Palmer, V., Parisi, F. op. cit. v pozn. 8, s. 113. 
811 Bussani, M. a kol.: Pure Economic Loss in Europe, Cambridge: University Press, Cambridge, 
2003. 
812 Ibid. s. 121. 
813 Např. Čl. 1382 ve spojení s čl. 1383 francouzského Code civile pro vznik odpovědnosti škůdce 
vyžaduje zavinění (faute), škodu (dommage) a příčinnou souvislost (lied de caulasité). 
814 Francie pracuje s kategorií přímé a jisté (direct et certain) škody - Bussani, M. a kol. op. cit. 
v pozn. 18, s. 129. 
815 V Anglii např. Spartan Steel & Alloys Ltd v Martin & Co (Contractors) Ltd [1973] 1 QB 27 (CA). 
816 V Anglii poprvé Hedley Byrne& Co Ltd v Heller & Partners Ltd [1964] AC 465, kde mezi 
žalobcem a žalovaným existoval speciální vztah (special relationship). 
817 Bussani, M. a kol. op. cit. v pozn. 18, s. 125. 
818 K tomu srov. níže podkapitolu 5.4. Tento přístup příznačně nepřichází v úvahu ve Francii, kde 
platí při vymáhání nároků z odpovědnosti smluvní a deliktní zásada non cummul. 
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rakouského deliktního práva včetně jejich kladů a záporů a získané poznatky posléze využiji při 
výkladu ustanovení, jež do českého prostředí zavádí občanský zákoník. 

 
5              NĚMECKÝ ÚTĚK KE SMLUVNÍMU PRÁVU 

Německý BGB na rozdíl např. od francouzského Code Civil vychází v úpravě deliktní 
odpovědnosti ze tří „malých“ generálních klauzulí,819 kterými jsou: 

 § 823 odst. 1 BGB (zásah do absolutního práva nebo právem chráněného statku), 

 § 823 odst. 2 BGB (porušení ochranné normy) a  

 § 826 BGB (úmyslné porušení dobrých mravů).  

Náhrada prosté ekonomické újmy je v německém deliktním právu značně omezená, v rámci 
první generální klauzule se nepřipouští (podkapitola 5.1.) a připadá v úvahu pouze při porušení 
ochranné normy nebo úmyslném porušení dobrých mravů (podkapitoly 5.2. a 5.3.). I proto se 
judikatura německých soudů, hledaje rovnováhu mezi nástrahami obecného připuštění náhrady 
čistě majetkové újmy a právem poškozeného na vyrovnání, uchýlila k alternativnímu řešení 
(podkapitola 5.4.). 

 
5.1      § 823 odst. 1 BGB: zásah do subjektivních práv poškozeného 

Podle § 823 odst. 1 BGB820 lze požadovat náhradu škody po každém, kdo vlastním 
zaviněním protiprávně zasáhl do právem chráněného zájmu (život, tělo, zdraví a svoboda ve smyslu 
svobody pohybu), vlastnického nebo jiného práva.821 Obecně přijímané schéma vzniku 
odpovědnosti tedy vyžaduje jednání či opomenutí (Tun oder Unterlassen), zásah do právem 
chráněného statku (Rechtsgutverletzung), příčinnou souvislost (haftungsbegründende Kausalität), 
zavinění (Verschulden), protiprávnost (Rechtswidrigkeit) a škodu (Schaden), která vznikla v příčinné 
souvislosti se zasažením absolutního statku (haftungserfüllende Kausalität).822 V následujícím 
výkladu se zaměřím na dva aspekty, které budou později při výkladu § 2910 OZ relevantní, a sice 
zásah do právem chráněného statku a protiprávnost. 

Stěžejním principem německého deliktního práva, který se v jeho základním ustanovení 
zrcadlí, je ochrana právem chráněných statků. Tím, že zákonodárce podmínil náhradu škody 

zasažením těchto hodnot, zásadně vyloučil náhradu čisté majetkové újmy.823 Přesto se vyskytly 
případy, kdy německý soudce přiznal poškozenému náhradu škody i v rámci tohoto ustanovení, byť 
se de facto jednalo o čistě ekonomickou škodu.824 Relativní práva nejsou v rámci tohoto ustanovení 
chráněna, některým z nich se nicméně prostřednictvím oprávněné držby jako jiného absolutního 

práva ve smyslu § 823 odst. 1 BGB ochrany dostává (nájemce pozemku, kupující v případě výhrady 
vlastnického práva).825 

Z našeho pohledu zajímavé je pojetí protiprávnosti jako podmínky pro vznik odpovědnosti 

podle uvedeného ustanovení. Německá právní věda totiž tradičně vycházela z tzv. protiprávnosti 
v účinku (Erfolgsunrecht), kterou je třeba odlišit od tzv. protiprávnosti v jednání (Handlungsunrecht) 

platné u nás.826 Podle prvně uvedené teorie se jednání škůdce stává protiprávním zásahem do 
právem chráněného zájmu poškozeného. V rámci takto indikované protiprávnosti se škůdce zprostí 
odpovědnosti pouze tehdy, prokáže-li, že mu svědčí některý z důvodů vylučujících protiprávnost. 
Jinými slovy, pokud škůdce zasáhne do absolutního práva, splní všechny ostatní znaky první 

                                                 
819 Medicus, D., Lorenz, S.: Schuldrecht II, BesondererTeil, 17. vydání, C.H.BECK, Mnichov, 2014, 
s. 454. 
820 § 823 odst. 1 BGB: Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die 
Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem 
anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
821 V rámci § 823 odst. 1 BGB je nutné odlišovat právem chráněné zájmy (život, tělo, zdraví a 
svobodu ve smyslu svobody pohybu) a absolutní práva (vlastnictví a jiná práva). Srov. Kötz, H., 
Wagner, G. op. cit. v pozn. 4, s. 62 a 67. 
822 Srov. Looschelders, D.: Schuldrecht, Besonderer Teil, 9. vydání, Vahlen, Mnichov, 2014, s. 422-
423. 
823 Srov. Kötz, H., Wagner, G. op. cit. v pozn. 4, s. 46. 
824 Blíže viz podkapitolu 5.4. 
825 Schilcher, B., Holzer, W.: Der schadenersatzrechtliche Schutz des Traditionserwerbers bei 
Doppelveräußerung von Liegenschaften in JuristischeBlätter, Sešit 17, 1974, s. 452-453. 
826 Srov. Medicus, D., Lorenz, S. op. cit. v pozn. 26, s. 455-456. Blíže k tomu viz podkapitolu 7.1. 
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deliktní klauzule a zároveň nekoná např. v krajní nouzi, jedná protiprávně. Nutno dodat, že dříve 
převažující teorie Erfolgsunrecht je dnes podle většinového názoru omezena jen na tzv. přímé 
poškození absolutního práva při konání škůdce.827 V případě zasažení absolutního práva 
nekonáním nebo toliko zprostředkovaně je pro určení protiprávnosti navíc třeba, aby škůdce porušil 
povinnost (Verkehrspflicht).828 

 
5.2      § 823 odst. 2 BGB: porušení objektivní normy 

Funkcí § 823 odst. 2 BGB v německém deliktním právu je jednak „posunutí“ ochrany 
absolutních statků do stádia jejich ohrožení, neboť odpovědnost zakládá již samotné porušení 
ochranné normy a nikoliv až zásah do absolutních práv, především však rozšíření této ochrany i na 
statky, jež nejsou pokryty v odstavci prvém – tedy i na čistou majetkovou škodu.829 Podmínkami pro 
vznik odpovědnosti podle § 823 odst. 2 BGB jsou existence ochranné normy (Schutzgesetz), 
porušení této normy a zavinění na straně škůdce.830 

Kategorie ochranné normy se neomezuje pouze na zákony, nýbrž na jakoukoliv abstraktní 
právní normu.831 Judikatura však vyžaduje, aby ochranný účel normy (Schutzzweck), vyplývající 
z vůle zákonodárce nebo z jejího obsahu,832 svědčil konkrétní osobě či alespoň skupině osob a 
norma jako taková byla, s ohledem na výsledek její aplikace v rámci systému mimosmluvní 
odpovědnosti, do tohoto systému přenositelná.833 Ochrannou normou tak nebude norma sloužící 
pouze obecným zájmům. Nejčastěji hledá judikatura ochranné normy v předpisech práva 
trestního,834 lze se s nimi však setkat i v BGB, evropském právu,835 či předpisech práva obchodního. 
Za normu s ochranným účelem BGH označil např. ochranu držby,836 zákaz nadměrných imisí na cizí 
pozemek,837 zápůrčí žalobu na ochranu vlastnictví,838 ochranu zástavního věřitele v případě 
zastavení nemovitosti,839 povinnost podat insolvenční návrh,840 povinnost člena představenstva či 
dozorčí rady akciové společnosti podávat akcionářům a věřitelům správné údaje a podstatné 
informace nezamlčovat,841 vydírání,842 úplatkářství843 či podvod844. Mezi ochranné normy se naproti 
tomu neřadí trestný čin padělání listiny, neboť ochrana majetku je v něm vyjádřena natolik nejasně a 
obecně, že přímý účel ochrany majetkových zájmů poškozeného nelze dovodit.845 Pro jejich 
obecnost rovněž zásadně nelze za ochranné normy označit práva obsažená v německé Ústavě 

                                                 
827 Habersack, M. a kol.: MüKo zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB, Svazek 5: Schuldrecht, 
Besonderer Teil III §§ 705-853, Partnerschaftsgesellschaftsgesetz, Produkthaftungsgesetz, 6. 
vydání, C. H. BECK, Mnichov, 2013, s. 1817. 
828Verkehrspflicht však podle většiny literatury není nic jiného než objektivní povinnost pečlivosti 
(Sorgpfaltspflicht). Zatímco v rámci nedbalosti se zkoumá tzv. vnitřní pečlivost (innere Sorgfalt) 
škůdce ex ante – měl a mohl by rozumný člověk na místě a v čase škodné události rozpoznat 
škodlivost svého jednání? V rámci protiprávnosti se zkoumá tzv. vnější pečlivost (äußereSorgfalt), 
při níž se soudce ptá ex post, zda škůdce objektivně dodržel všechny standarty chování - blíže 
Medicus, D., Lorenz, S. op. cit. v pozn. 26, s. 404. 
829 Looschelders, D. op. cit. v pozn. 29, s. 445.  
830 § 823 odst. 2: Die gleiche Verpflichtung trifft denjenigen, welcher gegen ein den Schutz eines 
anderen bezweckendes Gesetz verstößt. Ist nach dem Inhalt des Gesetzes ein Verstoß gegen 
dieses auch ohne Verschulden möglich, so tritt die Ersatzpflicht nur im Falle des Verschuldens ein. 
831 Nezahrnuje tak např. soudní či správní rozhodnutí. Srov. čl. 2 EGBGB. 
832 Srov. Kötz, H., Wagner, G. op. cit. v pozn. 4, s. 98. 
833 Rozhodnutí BGH ze dne 8. 6.1976 sp.zn.VI ZR 50/75. 
834 Srov. Looschelders, D. op. cit. v pozn. 29, s. 446. 
835 Rozhodnutí BGH ze dne 28. 6. 2011 sp.zn. KZR 75/10 o čl. 101 SFEU. 
836 § 858 BGB, rozhodnutí BGH ze dne 7.3. 1956 sp.zn. V ZR 106/54. 
837 § 906 BGB, rozhodnutí RG ze dne 13. 6. 1906 sp.zn. V 589/05. 
838 § 1004 BGB, rozhodnutí BGH ze dne 16. 3. 1988 sp.zn. VIII ZR 184/87. 
839 §§ 1133-1135 BGB, rozhodnutí BGH ze dne 28.10. 1975 sp.zn. VI ZR 24/74.  
840 Např. Rozhodnutí BGH ze dne 16. 12. 1958 sp.zn. VI ZR 245/57 
841 § 399 bod 1) a 4) AktG, rozhodnutí BGH ze dne 11. 7. 1988 sp. zn. II ZR 243/87. 
842 § 253 StGB, rozhodnutí BGH ze dne 14. 5. 1992 sp. zn. II ZR 299/90. 
843 § 299 StGB.  
844 § 263 StGB, rozhodnutí BGH ze dne 14. 10. 1971 sp. zn. VII ZR 313/69. 
845 § 267 StGB, rozhodnutí BGH ze dne 3. 2. 1987 sp. zn. VI ZR 32/86. 
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(výjimkou je koaliční svoboda - čl. 9 odst. 3 GG).846 Testem ochranného účelu neprošel ani trestný 
čin vyhrožování a násilí proti skupině obyvatel.847 

Vedle tohoto obecného ochranného charakteru normy musí zároveň škoda v konkrétním 
případě spadat do ochranné působnosti normy (Schutzbereich). Splněna musí být osobní 
působnost ochranné normy, podle níž musí poškozený náležet do okruhu osob, které má 

předmětné ustanovení chránit. Podnikatel se např. nemůže při škodě způsobené neupevněným 
lešením dovolávat norem zajištujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, neboť ty slouží 
ochraně zaměstnanců. Ustanovení akciového zákona o vkladové povinnosti akcionářů a vrácení 
vkladů zase není ochrannou normou směrem k věřitelům.848 Zajímavě přistupuje BGH i k § 43 odst. 
1 GmbHG, podle něhož musí jednatelé vykonávat svoji činnost s péčí řádného hospodáře. Pokud 
tuto péči nedodržují, odpovídají společnosti podle § 43 odst. 2 GmbHG za škodu. V uvedeném 
případě se však porušení péče řádného hospodáře vůči jednatelům dovolávala věřitelka 
společnosti, které díky jejich nehospodárnému jednání vznikla prostá majetková škoda. Svůj nárok 
opírala o § 823 odst. 2 BGB ve spojení s § 43 odst. 1 GmbHG. BGH uzavřel, že povinnost péče 
řádného hospodáře působí pouze ve vnitřním vztahu jednatel-společnost, nikoliv však navenek, a 
věřitelé tak nespadají do osobní působnosti tohoto pravidla.849 

Naplněna musí být rovněž věcná působnost normy vyžadující, aby zájem, do něhož bylo 

zasaženo, byl kryt ochranným účelem normy. To bude klíčové při nárokování čistě majetkové újmy, 
neboť pokud je norma zaměřená pouze na ochranu absolutních statků, zásadně platí, že její 
náhrada je podle těchto ustanovení vyloučena.850 BGH např. vyloučil možnost domáhat se prosté 
ekonomické škody podle předpisů na ochranu silničního provozu, neboť ty slouží pouze ochraně 
zdraví a vlastnictví.851  

Konečně musí ke škodě dojít způsobem, jaký ochranná norma předpokládá (modální 

působnost). Pokud tedy lékárník prodá nezletilému prostředek s obsahem jedu, jehož distribuce 
mladistvým je pro nebezpečí otravy zakázána, mladistvý jej ovšem nepožije, nýbrž z něj vyrobí 
výbušninu, nespadá takto vzniklá škoda do ochranného účelu normy. 

 
5.3       § 826 BGB: úmyslné porušení dobrých mravů 

Každý, kdo jinému úmyslně přivodí škodu způsobem odporujícím dobrým mravům, je 
povinen k její náhradě (§ 826 BGB).852 Toto ustanovení vzbuzuje na první pohled dojem pro praxi 
pouze doplňkového nástroje, při náhradě čistě majetkové újmy hraje nicméně klíčovou úlohu. 
Vývojem modifikované předpoklady nároku z § 826 BGB jsou totiž právě čistá majetková škoda, 
úmyslné jednání (Vorsatz) a jeho rozpor s dobrými mravy (Sittenwidrigkeit).853 

Je-li zasaženo absolutní právo poškozeného, přichází sice použití § 826 BGB v úvahu, ale 
pouze teoreticky. Poškození k získání svých nároků volí cestu menšího odporu, tedy § 823 odst. 1 
BGB, u něhož postačí prokázat nedbalost a podmínka protiprávnosti je zpravidla splněna již 
zásahem.854 V případě § 826 BGB by naproti tomu museli prokázat škůdcův úmysl a rozpor jeho 
jednání s vágní kategorií dobrých mravů. Úlohou tohoto ustanovení v systému 
německého deliktního práva byla proto již od počátku ochrana majetkových zájmů a obecných 
osobnostních práv (allgemeine Persönlichkeitsrechte) poškozeného, jejichž náhrada byla podle § 
823 odst. 1 BGB vyloučena.855 Obecná osobnostní práva však BGH později povýšil na jiná (a tedy 
absolutní) práva ve smyslu § 823 odst. 1 BGB, jejich nárokování v rámci § 826 BGB tudíž nakonec 

                                                 
846 Teoreticky by šlo žalovat z titulu konkretizace základních práv v jednotlivých rozhodnutích 
BVerfG – srov. Habersack, M. a kol. op. cit. v pozn. 34, s. 2003. 
847 § 125 StGB, rozhodnutí BGH ze dne 24. 1. 1984 sp. zn. VI ZR 37/82. 
848 § 27 AktG, rozhodnutí BGH ze dne 22. 6. 1992 sp. zn. II ZR 178/90. 
849 Rozhodnutí BGH ze dne 13. 4. 1994 sp. zn. II ZR 16/93. 
850 Srov. Kötz, H., Wagner, G. op. cit. v pozn. 4, s. 100-101. 
851 Rozhodnutí BGH ze dne 9. 11. 1982 sp. zn. VI ZR 151/81. 
852 § 826 BGB: Wer in einer gegen die guten Sitten verstoßenden Weise einem anderen vorsätzlich 
Schaden zufügt, ist dem anderen zum Ersatz des Schadens verpflichtet 
853 Srov. Kötz, H., Wagner, G. op. cit. v pozn. 4, s. 105. 
854 Výjimky viz výše podkapitolu 5.1. 
855 Kötz, H., Wagner, G. op. cit. v pozn. 4, str. 104. 
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rovněž pozbylo smyslu. Ustanovení tak dnes vstupuje do hry prakticky jen tehdy, došlo-li ke vzniku 
čistě majetkové újmy.856 

Dobré mravy představují dle ustálené judikatury BGH kategorii morálních norem, jejichž 

porušení není právem aprobováno, neboť odporuje pocitu slušnosti každého spravedlivě 
smýšlejícího člověka.857 Tuto velice neurčitou formulaci doktrína kritizuje a snaží se vytyčit její 
konkrétnější hranice - dobré mravy představují ve společnosti skutečně existující a obecně určitelné 
morální představy.858 Jedná se přitom zejména o to, co by každý slušný člověk od druhé osoby 
v právním styku očekával.859 Při určování toho, co je a co není v rozporu s dobrými mravy, je ale 
především třeba brát zřetel na funkci této normy jako výjimky ze zásady, že čistě majetková škoda 
se v rámci deliktního práva nenahrazuje. Jinými slovy, ryze majetkovou újmu lze podle § 826 BGB 
nahradit jen tehdy, pokud v konkrétním případě nejsou naplněny obavy zákonodárce, které ho vedly 
k její diskriminaci:860 

(a) Zájmy poškozeného musí být jednáním škůdce dotčeny přímo. Pod § 826 BGB proto 

nespadají čistě ekonomické škody třetích osob, které jsou pouze odvozené od zasažení 
absolutního práva někoho jiného. 

(b) Poškozený nesmí mít k dispozici nároky ze smluvní odpovědnosti, neboť právě ta měla 

být primárně doménou pro náhradu čistě majetkové škody. Porušení smlouvy jednou ze 
stran proto zpravidla nezakládá rozpor s dobrými mravy ve smyslu § 826. 

(c) Škoda poškozeného musí zároveň vyústit ve společenskou škodu. Tento princip je 

stěžejní zejména pro oblast soutěžního práva a projevuje se v jeho základním 
ustanovení861 – ne každé soutěžní jednání na trhu, které vede k finančním ztrátám 
konkurenta, je nežádoucí. Platí, že co je podle zákona o nekalé soutěži dovoleno, nikdy 
nevyústí v porušení dobrých mravů.862 

(d) Požadavek rozporu s dobrými mravy konečně neslouží náhradě „jakékoliv“ finanční škody, 
ale pouze škody předvídatelné a snadno určitelné. Do hry se zde tak opět dostává tzv. 

floodgates argument a obava před bezbřehou odpovědností škůdce vůči neomezenému 
množství poškozených.863 

Tyto podmínky splňuje kupříkladu škoda vzniklá sdělením nesprávné informace nebo 
rady při neexistenci smluvního vztahu. Pokud tak investoři přišli o své investice vložené do akcií, jež 

nabyli důvěřujíce nepravdivým informacím od členů představenstva, mohou se § 826 BGB před 
soudem dovolávat.864 Škoda však dle názoru BGH nemusí spočívat jen ve snížení skutečného 

majetku, ale i ve zmaření reálné možnosti jeho budoucího zvýšení či ve vzniku nechtěného dluhu.865 
Dojde-li tak ke zpoždění zápisu zvýšení základního kapitálu, přijatého řádným usnesením valné 
hromady, do obchodního rejstříku, protože jeden z akcionářů neoprávněně žaloval na neplatnost 
tohoto usnesení, může se akciová společnost, jež v důsledku toho utrpí majetkové nevýhody, 
domáhat z titulu § 826 BGB jejich náhrady.866 

Pod porušení dobrých mravů subsumuje BGH také další významnou skupinu deliktů - 
narušení smluvního vztahu třetí osobou, při němž dochází k zásahu do relativního práva jednoho 

ze smluvních partnerů. Samotné narušení smlouvy třetím však ještě jeho odpovědnost nezakládá. 
BGH vyžaduje, aby škůdce o existenci smluvního vztahu věděl, jednoho ze smluvních partnerů 
k porušení smluvního závazku přiměl, oba přitom jednali ve vzájemném srozumění (kollusives 

                                                 
856 Srov. tamtéž. 
857 Např. rozhodnutí BGH ze dne 25. 5. 1955 sp. zn. VI ZR 6/54. 
858 Srov. Kötz, H., Wagner, G. op. cit. v pozn. 4, str. 106. 
859 Oechsler, J.: J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch: Staudinger BGB - 
Buch 2: Recht der Schuldverhältnisse, §§ 826-829; ProdHaftG, Sellier/de Gruyter oHG, Berlín, 
2014., § 826, m. č. 31. 
860 Srov. Habersack, M. a kol. op. cit. v pozn. 34, s. 2284. 
861 § 1 UWG: Dieses Gesetz dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucherinnen und 
Verbraucher sowie der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen. Es 
schützt zugleich das Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb. 
862 Habersack, M. a kol. op. cit. v pozn. 34, s. 2285. 
863 Ibid. s. 2286. 
864 Rozhodnutí BGH ze dne 19. 7.2004 sp. zn. II ZR 402/02. 
865 Srov. Habersack, M. a kol. op. cit. v pozn. 34, s. 2295. 
866 Medicus, D., Lorenz, S. op. cit. v pozn. 26, s. 491.  
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Zusammenwirken), mimořádně bezohledně a s cílem poškodit druhého smluvního partnera.867 

Takovou je situace, kdy koupěchtivý vědomě překazí splnění kupní smlouvy mezi původním 
kupujícím a prodávajícím, když prodávajícímu za nesplnění nabídne, že jej osvobodí od dluhů, které 
tento vůči původnímu kupujícímu má.868 

 
5.4      Náhrada prosté majetkové újmy v německé judikatuře 

Viděno čistě prizmatem zákonných ustanovení, nenabízí výše uvedené schéma německého 
deliktního práva poškozenému v mnoha situacích možnost, jak se svých nároků domoci. Ve snaze 
zabránit nespravedlivým výsledkům se proto německé soudy rozhodly uvedené mezery zaplnit, a to 
jednak extenzivním výkladem jiných práv obsažených v § 823 odst. 1 BGB, širokým pojetím úmyslu 
v rámci § 826 BGB a především rozšíření kontraktní odpovědnosti i na další smlouvám podobné 
vztahy. 

Prvním, částí teorie kritizovaným, nástrojem je uznání práva na zřízený a vykonávaný 
podnik (Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb) jako jiného práva ve smyslu § 

823 odst. 1 BGB. Zasáhne-li někdo do tohoto práva podnikatele, vznikne mu nárok na náhradu 
z toho vzniklé (tedy následné) majetkové škody. De facto však vždy půjde o čistě majetkovou 
újmu.869 Judikatura si však při zavádění tohoto práva byla vědoma smyslu absolutních statků 
v deliktním právu, jeho nárokování proto spojila s přísnými podmínkami, jež jeho uplatňování v praxi 
značně ztěžují. Předně musí být zásah namířený na podnikání poškozeného (betriebsbezogener 
Eingriff).870 Podmínka tak nebývá splněna v případech přetržení kabelového vedení, v nichž typicky 
nejde o cílené jednání. Nadto není protiprávnost dána samotným zásahem,871 nýbrž je na soudci, 
aby ji po zvážení všech zájmů v konkrétním případě určil (Interessenabwegung).872 Konečně se 
uvedené právo uplatní pouze subsidiárně, tedy v situaci, kdy poškozenému nepřísluší nárok jiný.873 

Další způsob usnadnění náhrady čistě majetkové újmy našel BGH v široce definovaném 
úmyslu jako podmínky odpovědnosti podle § 826 BGB. Škůdce v první řadě nemusí cílit na 

konkrétní škodu, postačí, že si je možnosti jejího vzniku vědom (dolus eventualis).874 Za úmyslné je 
navíc v určitých případech považováno jednání toliko lehkovážné a bezohledné.875 

Ani velkorysé pojetí úmyslu v § 826 BGB však nedokázalo zcela vyřešit nedostatečnou 
úpravu nedbalostní odpovědnosti za čistě majetkovou škodu v rámci deliktního práva. Německý 
soudce proto vsadil na právo smluvní a vymezení předsmluvní odpovědnosti.876 Zprvu pouze na 

judikatuře založená koncepce se stala natolik všeobecně přijímanou, že v roce 2002 došlo i k jejímu 
výslovnému zákonnému zakotvení.877 Podle nově zavedeného § 311 odst. 2 BGB vzniká závazkový 
vztah s povinnostmi uvedenými v § 241 odst. 2 BGB878, tedy povinnostmi brát ohled na práva a 
zájmy smluvního partnera (Neben- und Schutzpflichten), již zahájením smluvních vyjednávání, 
iniciací smlouvy či vznikem podobného obchodně právního vztahu. Vytvořením tohoto zvláštního 
pouta strany získávají možnost působit na sféru a majetkové zájmy druhého partnera. Smyslem 
cupla in contrahendo pak není nic jiného, než chránit důvěru obou partnerů a zabránit jim ve 
zneužití vlivu, který navázáním kontaktu získali.879 Informuje-li se podnikatel před začátkem 

                                                 
867 Rozhodnutí BGH ze dne 19. 10. 1993 sp. zn. XI ZR 184/92 nebo ze dne 19. 9. 1995 sp. zn. VI 
ZR 377/94. 
868 Rozhodnutí BGH ze dne 19. 7. 2004 sp.zn. II ZR 402/02. 
869 Kötz, H., Wagner, G. op. cit. v pozn. 4, s. 174. 
870 Rozhodnutí BGH ze dne 09.12. 1958 sp. zn. VI ZR 199/57. 
871 Jinak je tomu absolutních práv - srov. u protiprávnosti v podkapitole 5.1. 
872 Rozhodnutí BGH ze dne 21. 6. 1966 sp. zn. VI ZR 261/64. 
873 Srov. např. rozhodnutí BGH ze dne 30. 1. 1953 sp. zn. I ZR 88/52. 
874 Rozhodnutí BGH ze dne 11. 11. 2003 sp. zn.VI ZR 371/02. 
875 Zejména u znalců a odborníku, srov. rozhodnutí OLG Mnichov ze dne 13. 4. 1995 sp.zn. 24 U 
86/93. 
876 Srov. např. rozhodnutí RG ze dne 7.12. 1911 sp. zn. VI. 240/11, více viz Habersack, M. a kol.: 
MüKo zum Bürgerlichen Gesetzbuch: BGB Svazek 2: Schuldrecht Allgemeiner Teil: §§ 241-432, 6. 
vydání, C. H. Beck, Mnichov, 2012, s. 1147.  
877 Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts z 26. listopadu 2001. 
878 Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, 
Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. 
879 Rozhodnutí BGH ze dne 22. 2. 1973 sp. zn. VII ZR 119/71. 
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stavebních prací „neformálně“ u banky spolukontrahenta, zda má tento na svém účtu dostatek 
finančních prostředků na zaplacení zakázky, a odmítne-li dlužník nakonec i přes ujištění banky 
zaplatit, lze dovodit podobný obchodní vztah ve smyslu § 311 odst. 2 písm. c) BGB a smluvní 
odpovědnost banky za porušení povinnosti dbát zájmů tazatele.880 

Povinnost ohledu dle § 241 odst. 2 BGB a z toho plynoucí nárok na náhradu čistě majetkové 
újmy v rámci smluvního práva,881 však dle názoru BGH nemusí existovat jen mezi stranami 
závazku.882 Prostřednictvím smlouvy s ochranným účinkem vůči třetím osobám (Vertrag mit 
Schutzwirkung für Dritte) a vlastní odpovědnosti třetího vůči jednomu ze smluvních partnerů lze do 
tohoto vztahu zahrnout i osoby třetí. Všeobecně uznávaná smlouva s ochranným účinkem vůči 
třetím zatím nalézá oporu jen v judikatuře německých soudů.883 Institut je založen na analogii ke 
smlouvě ve prospěch třetího, smluvní partner třetímu však nedluží plnění, nýbrž povinnost brát 
ohled na jeho zájmy (§ 241 odst. 2 BGB).884 Takováto povinnost pak dle BGH může existovat již 
v předsmluvním stádiu.885 Aby však nedocházelo k přílišnému soudnímu „dotváření“ smluvního 
vztahu, vyvinuly se v judikatuře přísné podmínky:886 

(a)  úzká blízkost třetího k předmětu plnění (Leistungsnähe),887 
(b)  zájem věřitele na ochraně třetího (Gläubigerinteresse),  
(c)  subjektivní rozpoznatelnost prvních dvou podmínek pro dlužníka a 
(d)  potřeba ochrany třetího (Schutzbedürfnis). 

Také odpovědnost třetího vůči jedné ze stran kontraktu (Dritthaftung) má svůj původ 

v judikatuře, spolu s předsmluvní odpovědností však doznala v § 311 odst. 3 BGB svého zákonného 
vyjádření. Podle uvedeného ustanovení může vzniknout závazkový vztah s povinnostmi ohledu na 
zájmy druhého (§ 241 odst. 2 BGB) také osobám, které nejsou smluvní stranou, a to rovněž i 
v předsmluvním stádiu. Pravidlo míří na ty, kteří, byť vně kontraktu, mají na jeho uzavření nebo 
splnění podstatný vliv.888 Pod uvedenou kategorii řadí BGH dvě skupiny – jednak znalce a jednak 
zástupce smluvního partnera, kteří mají na uzavření smlouvy vlastní zájem (prokurator in rem 
suam).889 

 
6               RAKOUSKÁ GENERÁLNÍ KLAUZULE POD NĚMECKÝM VLIVEM 

Základem rakouského deliktního práva je generální deliktní klauzule § 1295 ABGB, dle níž: 
Každý má právo, žádati na škůdci náhradu škody, kterou mu způsobil zaviněním; bez rozdílu, zda-li 
škoda byla způsobena přestoupením povinnosti smluvní či mimo případ smlouvy.890 I přes toto 
všezahrnující ustanovení se ale rakouská teorie i judikatura postupně přiklonily k německému 
pojetí.891 Deliktní právo slouží primárně absolutním statkům a čistě majetková škoda v jeho rámci 
nepožívá obecné ochrany. Výjimku tvoří případy, kdy došlo k porušení ochranné normy ve smyslu § 
1311 ABGB, k úmyslnému porušení dobrých mravů (§ 1295 odst. 2 ABGB) nebo existuje-li speciální 
ustanovení (např. § 1300 ABGB o odpovědnosti znalce za škodlivou radu).892 V rámci smluvního 
práva se naproti tomu čistě majetková škoda hradí vždy.893 H. Koziol však uvedené ostré dělení na 
smluvní a deliktní odpovědnost (a s tím související (ne)možnost náhrady čistě majetkové škody) 

                                                 
880 Looschelders, D.: Schuldrecht: Schuldrecht AT, 12. vydání, Vahlen, Mnichov, 2014, s. 58-59. 
881 § 280 odst. 1 BGB ve spojení s § 241 odst. 2 BGB (ev. ve spojení s § 311 odst. 2 nebo § 311 
odst. 3 BGB) 
882 Ibid. s. 62 a násl. 
883 Habersack, M. a kol. op. cit. v pozn. 84, s. 2234-2235. 
884 Looschelders, D. op. cit. v pozn. 87, s. 63. 
885 Rozhodnutí BGH ze dne 28. 1. 1976 sp. zn. VIII ZR 246/74. 
886 Srov. Looschelders, D. op. cit. v pozn. 87, s. 64 a násl. 
887 Typicky příbuzní nájemce, kteří s ním žijí, ve vztahu k nájemní smlouvě. 
888 Ibid., s. 68. 
889 Např. prodejce ojetých automobilů zastupující jejich vlastníky, který má z prodeje provizi - 
rozhodnutí BGH ze dne 29. 1. 1975 sp. zn. VIII ZR 101/73. 
890 Převzato z českého znění ABGB. 
891 Srov. Bussani, M. a kol. op. cit. v pozn. 18, s. 152. 
892 Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R.: Kurzkommentarzum ABGB, 3. vydání, Springer Wien, 
Německo, 2010, str. 1460-1461. 
893 Koziol, H.: Schadenersatz für reine Vermögensschäden in Juristische Blätter, Heft 5, 2004, s. 
275. 
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kritizuje. Judikatura totiž, obdobně jako v Německu, postupně dospěla k názoru, že pro založení 
odpovědnosti za čistě majetkovou škodu postačuje i jiný zvláštní vztah (Sonderbeziehung) mezi 
škůdcem a poškozeným, kterým je např. culpa in contrahendo894 nebo smlouva s ochranným 
účinkem vůči třetím osobám.895 Speciální vztah může vzniknout i při sdělení informace nebo rady 
bez smluvního základu, kde ale odpovědnost z většiny pokrývá § 1300 ABGB.896 Dle Koziola jsou 
uvedené speciální vztahy založeny na důvěře, ze které pramení odpovědnost (Vertrauenshaftung), 
jež představuje jakousi mezní oblast mezi odpovědností smluvní a mimosmluvní. V rámci této zóny 
nelze ex ante určit, principy které z obou zmíněných odpovědností se použijí,897 a k určování 
povinnosti k náhradě čistě majetkové škody je proto třeba přistupovat ad hoc. Při posuzování 

odpovědnosti je pak nutné zohledňovat několik postulátů odrážejících se v  pravidle vyloučení, mezi 
něž Koziol řadí malý okruh poškozených, blízkost oběti ke škůdci či zřejmost jejích finančních 
zájmů.898 

Nabízí se otázka, v čem je přidaná hodnota zmapování rakouského přístupu k náhradě čistě 
majetkové škody pro účely výkladu OZ, když se od toho německého na první pohled příliš neliší. 
Domnívám se, že kromě právě nastíněných inspirativních teoretických úvah a historické blízkosti 
českého a rakouského práva, existuje důvodů hned několik. Především je to s českým právem 
sdílené pojetí protiprávnosti jako protiprávnosti v jednání. Protiprávně jedná, kdo při svém jednání 

poruší právní zákazy a příkazy, jež z právního řádu vyplývají přímo (Schutzgesetz) nebo je lze 
dovodit (allgemeine Verhaltensnormen).899 Ve druhém případě se jedná zejména o příkaz objektivní 
pečlivosti (Sorgfalt).900 Existence absolutních statků ukládá každému povinnost náležitě je 
respektovat, jejich zasažení však protiprávnost toliko indikuje, nikoliv zakládá. Ke konečnému určení 
odpovědnosti musí soudce nejprve zvážit všechny zájmy, především nebezpečnost škůdcova 
jednání, hodnotu ohrožených statků a to, zda škůdce k zabránění vzniku škody vynaložil 
dostatečnou péči.901 Stejné je rovněž široké vymezení věci v právním smyslu (na rozdíl od 
německého pojetí res corporales). Stejně jako OZ, považuje i ABGB právo z pohledávky za věc 

v právním smyslu,902 přesto mu nepřiznává absolutní účinek; práva plynoucí ze závazků, na rozdíl 
od práv věcných majících účinky erga omnes, platí pouze relativně.903 Smluvní vztahy tak požívají 
ochrany pouze v rámci úmyslného porušení dobrých mravů, kdy škůdce předmět jejich plnění 
vědomě zmaří.904Výjimku dle OGH tvoří závazky, které jsou navenek seznatelné faktickou držbou 
hmotné věci či zápisem ve veřejném rejstříku (např. nájemní smlouva, pacht či leasing). V těchto 
případech je existence obligací natolik zřejmá, že lze třetím osobám při jejich zásahu přičítat i 
nedbalost.905 Pojítko rakouského a českého kodexu, jež bude při náhradě čistě majetkové újmy 
vítaným zdrojem inspirace, představuje také zvlášť upravená odpovědnost za špatnou informaci 

                                                 
894 Jiný nároz srov. Rummel, P.: Kommentar zum ABGB, Svazek 1 (§§ 1-1174 ABGB), 3. vydání, 
MANZ Verlag, Vídeň, 2000, s. 1662, který považuje culpa in contrahendo za deliktní institut. 
895 Srov. str. 276 tamtéž. Náhrada čistě majetkové újmy se podle většinového názoru připouští 
pouze, pokud smlouva svědčí třetí osobě přímo – srov. Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. op. 
cit. v pozn. 99, s. 1468. 
896 Ibid. s. 1482 an. 
897 Srov. Koziol, H.: Grundfragen des Schadenersatzrechts, Jan Sramek Verlag, Vídeň, 2010, s. 95 
a násl. 
898 Ibid. s. 197-199. 
899 Koziol, H., Welser, R.: BürgerlichesRecht: Svazek 2: Schuldrecht Allgemeiner Teil, Schuldrecht 
Besonderer Teil, Erbrecht, 13. vydání, Manz Verlag, Vídeň, 2006, s. 312. 
900 Rummel, P.: Kommentarzum ABGB, Svazek 2 (§§ 1175-1502 ABGB), 3. vydání, MANZ Verlag, 
Vídeň, 2002, s. 86. 
901 Rozhodnutí OGH ze dne 7. 4.1992 sp. zn. 4 Ob 524/92 nebo ze dne 7. 9.1978 sp. zn. 7 Ob 
650/78. 
902 Koziol, H., Welser, R., Kletecka, A.: Grundriss des BürgerlichenRechts, Band 1: Allgemeiner Teil. 
Sachenrecht, Familienrecht, 13. vydání, MANZ Verlag, Vídeň, 2006, s. 242. 
903 Srov. Koziol, H., Bydlinski, P., Bollenberger, R. op.cit. v pozn. 99, s. 789. Výjimkou je aktivní 
legitimace z pohledávky. Pokud tedy soud přizná plnění ze smlouvy osobě neoprávněné, může se 
skutečný věřitel u soudu domáhat bezdůvodného obohacení, ev. náhrady škody (rozhodnutí OGH 
ze dne 10. 7. 2001 sp. zn. 4Ob66/01m). 
904 Ibid. s. 1461. 
905 Rozhodnutí OHG ze dne 29. 9. 2004 sp. zn. 7 Ob 255/03v. 
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nebo radu. Konečně s rakouským právem sdílíme neexistenci výslovného zakotvení povinnosti 
brát ohled na zájmy druhé smluvní strany (Schutzpflichten), jež odpovídá povinnosti plynoucí z § 

241 odst. 2 BGB. Podle judikatury a převažujícího názoru literatury jsou však tyto povinnosti 
v závazkovém vztahu largo sensu obsaženy.906 

 
7              NÁHRADA ČISTĚ MAJETKOVÉ ŠKODY DLE OZ - INOVACE NEBO NEPOCHOPENÍ? 

Předchozí stručný exkurz do zahraničních právních úprav bude mít v následující části práce 
stěžejní význam. Občanský zákoník totiž do českého právního řádu zavádí triádu „malých“ 
deliktních klauzulí představovaných zásahem do absolutního práva (§ 2910 věta první), porušením 
ochranné normy (§ 2910 věta druhá) a porušením dobrých mravů (§ 2909). Inspirace Německem je 
evidentní (viz kap. 5 výše).907  Při analýze relevantních ustanovení je nutné brát tuto skutečnost 
v potaz a odpovědi na případné výkladové nejasnosti hledat zejména v německé a rakouské právní 
praxi. Hned v úvodu je nicméně nutné zdůraznit, že byť se na § 823 BGB autoři OZ výslovně 
odvolávají, není zcela jasné, zda si při této své inspiraci byli plně vědomi koncepční změny a 
případných následků, ke kterým uvedený odklon od dosavadní generální klauzule povede. Rovněž 
je třeba mít při výkladu ustanovení na paměti, že nedošlo k převzetí doslovnému, a ke škodě věci 
v mnoha ohledech ani konstruktivnímu. Jak bylo totiž ukázáno výše, germánský koncept náhrady 
čistě majetkové újmy je třeba zasadit do širšího kontextu právního řádu, zejména pokud jde o vztah 
smluvního a deliktního práva. 

  
7.1      Kde není zásah do absolutního práva, není náhrada (§ 2910 věta první) 

Tím, že zákonodárce v rámci § 2910 věty první podmínil vznik odpovědnosti zásahem do 
absolutních práv poškozeného, omezil nárok z uvedeného ustanovení na škody utrpěné na 
absolutních právech a případné následné majetkové škody v podobě ušlého zisku. 

Předně je nutné kvitovat, že zákonodárce zvolil pouze toto obecné označení a nikoliv 
taxativní výčet,908 neboť tím ponechal soudcům velký prostor pro uvážení a možnost, aby 
prostřednictvím svého rozhodování hledali v hraničních případech potřebnou rovnováhu. Uvedená 
textace s sebou však přináší i mnohé otazníky. Nesporné zůstává, že mezi absolutní práva je nutné 
zařadit hodnoty uvedené v § 2900 OZ, tedy právo na život, zdraví, svobodu a vlastnictví.909 
Absolutními právy jsou ale i jiná podobná práva působící erga omnes, zejména věcná práva k věci 
cizí nebo držba. Jejich vymezení je stěžejní, neboť se od něj odvíjí skutečnost, zda vzniklá finanční 
újma je následná či zda se jedná o majetkovou újmu prostou, jejíž náhrada zde není možná. 
Inspiraci lze nepochybně hledat v německé a rakouské judikatuře. České soudy jsou ovšem 
postaveny před nelehký úkol, stávající úprava občanského a obchodního zákoníku je totiž nijak 
neomezovala, pokud jde o kategorii zasaženého statku. Co však dnes bez dalšího vedlo k náhradě, 
nemusí být hrazeno po novu. Soudci tak musejí najít ekvilibrium mezi vůlí zákonodárce a 
zachováním standardu, který jednotlivcům doposud český právní řád garantoval. 

Důležitý v tomto ohledu bude zejména výklad zásahu do vlastnictví, který je nepochybně 

nutné pojímat široce. Jedná se nejen o přímé zničení nebo poškození hmotného či nehmotného 
předmětu, ale i o omezení či znemožnění jeho užívání. Ve druhém případě je však nutné zohlednit 
smysl § 2910 věty první a stanovit hranici mezi tím, co představuje skutečné omezení vlastnického 
práva a co již lze považovat za prostou ekonomickou škodu. Německá judikatura pracuje 
s intenzitou narušení - pokud je věc, byť dočasně, zcela nepoužitelná (loď uvězněná v přístavu), 
jedná se o nepřípustné omezení vlastnictví.910 

České soudy si budou nuceny rovněž položit otázku, zda po německém vzoru do katalogu 
absolutních práva zařadit i ekvivalent práva na zřízený a vykonávaný podnik. Domnívám se, že to 

bude nejen vhodné, ale i nutné. Německá právní věda staví na více než staleté zkušenosti a tamní 
judikatura byla vždy vedena snahou zaplňovat mezery, které při aplikaci § 823 BGB vznikají. Právo 

                                                 
906 Ibid. s. 785 nebo též Rummel, 2000, op.cit. v pozn. 101, s. 1651-1652. 
907 Srov. DZ k §§ 2909-2914. 
908 Z hlediska právní jistoty a zájmů běžných právních uživatelů by nejvhodnějším byl výčet 
demonstrativní. 
909 Srov. Pipková, P. J.: Ochranný účel normy a jeho význam pro vymezení rozsahu odpovědnosti 
za škodu (k § 2910 NOZ) in Právník 9/2013 s. 872. 
910 Rozhodnutí BGH ze dne 21. 12. 1970 sp. zn. II ZR 133/68. 
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na podnikání chrání ostatně i DCFR.911 Aby však opět nedošlo k vyprázdnění smyslu § 2910 věty 
první, je třeba trvat na striktních podmínkách, jako je cílenost zásahu.  

Byť se nově pohledávky řadí mezi věci,912 je nutné vycházet z rakouského přístupu a odlišit 
práva působící vůči všem a práva s účinky inter partes. Práva plynoucí ze závazkového vztahu musí 
dle mého názoru požívat ochrany zejména v rámci smluvní odpovědnosti a ve vztahu k třetím 
osobám podle § 2909 OZ. Stejně jako v Německu či Rakousku je však záhodno vytvořit výjimku pro 
situace, kdy věřiteli na základě smlouvy vzniká oprávnění k držbě určitého věcného práva a tato 

držba je navenek seznatelná (nájemce či pachtýř).913 
Ke škodě věci se zákonodárce neinspiroval svými předlohami úplně. Nad jejich rámec totiž 

zavádí dle mého názoru problematické vymezení podmínky protiprávnosti jako „porušení 
povinnosti stanovené zákonem“. Zákonodárce zde pravděpodobně postupoval v souladu 
s tuzemskou formulační tradicí („porušení právní povinnosti“ v § 420 OZ1964) a ve snaze zdůraznit 
rozdíl mezi smluvní a zákonnou odpovědností (nahrazení spojení „právní povinnosti“ spojením 
„povinnosti stanovené zákonem“). Německé ani rakouské ustanovení však porušení výslovné 
zákonné povinnosti nevyžadují. Jejich klauzule hovoří pouze o „protiprávnosti“, která je dána 
samotným zásahem do absolutního práva (protiprávnost v účinku), eventuálně jednáním, pro něž je 
však vyžadován toliko rozpor s obecnou povinností péče (protiprávnost v jednání).914 Proto ostatně 
oba státy zavedly princip absolutních právních statků. Tyto statky jsou navenek zřetelné a každý je 
může při svém jednání zohlednit. Dojde-li k jejich narušení, je spravedlivé to za výše uvedených 
podmínek škůdci přičítat. Čistě majetkové zájmy naproti tomu na první pohled zřejmé nejsou. 
Nepožívají proto ochrany při jakémkoliv protiprávním zásahu, ale pouze tehdy, jednal-li škůdce 
úmyslně a cíleně nebo porušil-li zákonné ustanovení, které slouží na jejich ochranu. Nový občanský 
zákoník zde však pro vznik nároku na náhradu škody vyžaduje jak zásah do absolutního práva, tak 
porušení povinnosti stanovené zákonem. Zákonodárce tak nekoncepčně směšuje dva možné 
přístupy umožňující spravedlivě definovat odpovědnost škůdce (Rechtsgutprinzip a Schutzgesetz) a 

současně významně stírá rozdíl mezi touto deliktní klauzulí a  ustanovením o porušení ochranné 
normy (§ 2910 věta druhá OZ), kde porušení zákona hraje klíčovou roli. Smyslem vyloučení náhrady 
prosté ekonomické škody u našich sousedů je především zamezit bezbřehé odpovědnosti škůdce, 
počíná-li si nezodpovědně a lehkovážně, aniž by zároveň porušil výslovnou zákonnou povinnost. 
Pravidlo vyloučení naproti tomu neplatí, poruší-li škůdce zákonné ustanovení chránící majetkové 
zájmy. Zakotvením podmínky porušení zákonné povinnosti v § 2910 větě první OZ tak 
„diskriminace“ prosté ekonomické újmy v rámci tohoto ustanovení postrádá smyslu. Nepochybně 
vhodnější by proto bylo plně vycházet z inspiračních zdrojů a použít slovo „protiprávní“.915 Řešením 

problému může být s odkazem na § 2 odst. 2 OZ výklad věty podle smyslu a úmyslu zákonodárce či 
setrvání na poměrně širokém pojetí povinnosti prevence (§ 2900 OZ), která de facto odpovídá 
zmíněné povinnosti péče, k níž dospěla zahraniční judikatura, a jejíž porušení protiprávnost 
zakládá. 

 
7.2       Náhrada škody při porušení ochranné normy (§ 2910 věta druhá) 

Formulačně zdařilá není bohužel ani deliktní klauzule obsažená ve větě druhé § 2910 OZ. 
Od svého vzoru se pravidlo liší jednak požadavkem zásahu do chráněného práva a jednak tím, že 
hovoří o jiném právu, než které je chráněno podle věty první téhož ustanovení. Uvedené značí 

nepochopení inspiračního zdroje a vede k výkladovým nejasnostem tak zásadním, že je třeba 
uvažovat o jeho zákonné novelizaci.  

Dle čistě gramatického výkladu, zastávaného např. J. Hrádkem916, míří uvedené 

ustanovení na jiná než absolutní, tedy relativní práva. Tento výklad je však dle mého názoru nutné 

                                                 
911 Srov. čl. VI. – 2:208 DCFR. 
912 Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654), 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 
2014, s. 1756. 
913 Zejména v případech zápisu těchto práv do veřejného rejstříku - §§ 2203, 2333 OZ. 
914 Srov. výše pokapitoly 5.1. a 6. 
915 K uvedenému ostatně spějí i nejnovější tendence v rámci novel deliktního práva – více srov. 
Ranieri, F.: Europäisches Obligationsrecht, 3. vydání, Springer Wien, Nördlingen, 2009, s. 1458-
1463. 
916 Švestka, J. a kol.: Občanský zákoník - Komentář - Svazek VI (závazkové právo 2. část, § 2521 - 
3081), Wolters Kluwer, Praha, 2014, s. 931. 
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s odkazem na inspirační pramen odmítnout. Jak bylo uvedeno výše, v Německu i Rakousku dopadá 
skutková podstata porušení ochranného zákona na všechny statky, jež spadají do jeho působnosti, 
bez ohledu na jejich povahu. Její využití přichází v úvahu především, nikoliv však výlučně, 
v situacích, kdy zásah do absolutního práva toliko hrozí či došlo-li ke vzniku prosté ekonomické 
újmy.917 Ochraně práv relativních pak ve zmíněných jurisdikcích slouží zejména ustanovení 
smluvního práva a ve vztahu ke třetím osobám porušení dobrých mravů. Nadto je nutno podotknout, 
že norem, které by měly ochranný charakter a směřovaly k ochraně relativních práv před jednáním 
extraneů, nebude v českém právním řádu příliš. Domnívám se tedy, stejně jako např. P. 
Bezouška918, že je nutné vycházet z historického a teleologického výkladu ustanovení (§ 2 odst. 

2 OZ)919 a přiznávat náhradu škody vždy, dojde-li k zaviněnému porušení normy sloužící k ochraně 
určitého práva. V opačném případě by došlo k extrémnímu omezení možnosti domáhat se náhrady 
prosté ekonomické újmy v rámci deliktního práva.920 

Co se týče podmínek zakládajících odpovědnost škůdce, lze se bez větších překážek vydat 
německou cestou.921 Pokud tak ustanovení hovoří o zákonu, je nutné tento pojem vykládat jako 
jakýkoliv normativní právní akt včetně podzákonných právních předpisů.922 Z této množiny je 
následně nutné identifikovat ty normy, které mají ochranný charakter, tedy neslouží pouze 

obecnému zájmu, ale konkrétnímu jedinci či skupině osob. Ochrannou dle mého názoru nebude 
např. povinnost jednat v právním styku poctivě (§ 6 OZ). Nutné je zároveň, aby byla v konkrétním 
případě naplněna osobní, věcná a modální ochranná působnost normy.923 Při náhradě čistě 

majetkové újmy tak zpravidla nepřichází v úvahu předpisy regulující silniční dopravu, neboť jsou 
primárně zaměřeny na ochranu zdraví a vlastnictví účastníků provozu. Předpisy upravující vztahy 
uvnitř obchodních korporací zase mnohdy omezují okruh adresátů tím, že z náhrady vylučují osoby 
stojící vně společnosti.  

Otázkou zůstává, zda soudy označí jako ochrannou povinnost prevence (§ 2900). Někteří 

již totiž projevili obavy, aby jejím prostřednictvím nedocházelo k obcházení zásady o nenahrazování 
čistě majetkové škody v rámci první deliktní klauzule.924 Lze přisvědčit úvahám, že zařazení § 2900 
OZ do kategorie ochranných norem teoreticky otevírá soudům dveře k definování nespočtu 
jednotlivých „právních povinností“. Soudy by ale měly zohlednit, že povinnost prevence plní v našem 
právním řádu funkci Sorgfaltspflicht (povinnost pečlivosti) v německém a rakouském právu a 

zmíněné právní řády odmítají tento standard chování jako ochrannou normu uznat, neboť jejich 
tvorba přísluší zákonodárci, nikoliv soudům. To, zda bude § 2900 OZ jako ochranná norma 
klasifikován či nikoliv, se ovšem dle mého názoru nikterak neprojeví při náhradě čistě ekonomické 
újmy a v tomto směru považuji výše zmíněné obavy za liché. Povinnost prevence v novém znění 
chrání toliko absolutní statky a nikoliv také čistě majetkové ztráty,925 její porušení tak povede vždy 
k náhradě škody dle první deliktní klauzule a poškozený se ani nemusí ochranné normy při 
vymáhání svého nároku dovolávat. Pokud pak přeci jen § 2910 větu druhou využije a soudy mu 
přisvědčí, omezují se jeho nároky pouze na škody, jež utrpěl na absolutních právech.  

Problematická bude v uvedeném světle i stávající judikatura, která dovozovala odpovědnost 
znalců za škody vzniklé nesprávným znaleckým posudkem.926 Dle německé judikatury totiž 

povinnosti znalců, stanovené např. v zemských nařízeních o znalcích, nepředstavují ochranné 
normy ve smyslu § 823 odst. 2 BGB.927 V situacích, kde mezi stranami nebude existovat smluvní 
odpovědnost, lze však řešení hledat v ustanovení zavádějícím odpovědnost za škodu způsobenou 

                                                 
917 Viz výše kapitolu 5.2. 
918 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). 
Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, Praha, 2014, s. 1548. 
919 Viz jasný úmysl zákonodárce vyjádřený v DZ k §§ 2909-2914. 
920 K tomu rovněž srov. Lovětínský, V.: Změny v českém deliktním právu pod vlivem německého 
občanského zákoníku in Právní rozhledy 17/2014, s. 577. 
921 Stejně např. Švestka, J. a kol op.cit. v pozn. 123, s. 931-932, Pipková, P. J. op. cit. v pozn. 116, 
s. 874-881. 
922 Ibid. 
923Ibid. K německému vzoru viz výše kapitolu 5.2. 
924 Srov. Lovětínský op.cit. v pozn. 127, s. 577. 
925 § 2900 NOZ hovoří o vlastnictví, nikoliv o majetku. 
926 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 7. 2008 sp. zn. 25 Cdo 1417/2006. 
927 Rozhodnutí BGH ze dne 12. 7. 1966 sp. zn. VI ZR 1/65 
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nesprávnou informací nebo radou (§ 2950 OZ), který se podle zásady lex specialis uplatní 

přednostně. 
To, jakým oříškem bude pro podnikatele náhrada čistě majetkové újmy v rámci deliktní 

odpovědnosti, lze doložit na následujícím příkladu.928 Řidič automobilu, který nedodržuje povolenou 
rychlost, narazí z nedbalosti do mostu. Most je nárazem poškozen a silnice musí být na několik dní 
z části uzavřena. V uzavřeném úseku se nachází benzínová stanice, jejíž vlastník díky uzavírce 
utrpí škodu v řádu desítek tisíc korun. Podnikatel se však náhrady uvedené čistě majetkové újmy 
nedomůže. Nárok podle § 2910 věty první ztroskotá na chybějícím zásahu do absolutního práva. 
Podstata vlastnictví podnikatele není uzavírkou dotčena, čerpací stanici může nadále užívat, pouze 
se k ní nedostanou zákazníci. Nejedná se eventuálně ani o zásah do jeho práva na zřízený a 
vykonávaný podnik, neboť řidič nákladního vozu nejednal s cílem zasáhnout do provozu benzínové 
pumpy. Konečně nepřipadá v úvahu ani náhrada podle § 2910 věty druhé ve spojení s § 18 zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích regulujícím maximální povolenou rychlost. 
Jedná se sice o ochrannou normu, kterou řidič svým jednáním porušil, jejím smyslem je však 
usnadnit silniční provoz a zabránit škodám na zdraví a vlastnictví jeho účastníků. Ani majitel čerpací 
stanice ani jeho škoda tak v uvedeném případě nespadají do osobní a věcné působnosti normy. 

 
7.3       Náhrada v případě úmyslného porušení dobrých mravů (§ 2909 OZ) 

Ustanovení o odpovědnosti za úmyslné porušení dobrých mravů (§ 424 OZ1964) bylo ve 
stávající judikatuře vyhrazeno primárně situacím, při nichž škůdce vykonával své právo.929 Jak však 
plyne ze srovnávací analýzy, úmyslné jednání příčící se dobrým mravům má v systémech 
konzervativních států nezastupitelnou roli při vzniku prosté ekonomické újmy, § 2909 OZ se tak při 
její náhradě stává klíčovým ustanovením v systému českého deliktního práva. Byť tuto skutečnost 
dosavadní literatura k § 2909 OZ nijak neakcentuje,930 je třeba s novou funkcí pravidla od 1. ledna 
2014 počítat. Význam uvedené normy poněkud snižuje skutečnost, že důležitou skupinu, která pod 
uvedené ustanovení spadá v německé judikatuře, kryje ustanovení o odpovědnosti za škodlivou 
radu nebo informaci (§ 2950 OZ). Přesto by podnikatelé neměli uvedené ustanovení podceňovat, § 
2909 OZ stále zůstává základem pro nároky vzniklé úmyslným zásahem do relativních práv ze 
strany třetího. Domnívám se, že tuto jeho novou úlohu by měly ve své judikatuře zohlednit i české 
soudy, a to jak při výkladu pojmu dobrých mravů, tak při hodnocení úmyslu pachatele. 

 
7.4      Náhrada v rámci práva smluvního (§ 2913) 

Tato práce se věnuje primárně odpovědnosti deliktní, jak bylo nicméně naznačeno výše, je 
pro náhradu čistě majetkové škody důležitý i rozsah odpovědnosti smluvní. Považuji proto za více 
než vhodné se o ní závěrem zmínit.  

Smluvní odpovědnost v OZ se neliší od zákonné jen svojí objektivností, ale i existencí 
obecné náhrady prosté ekonomické újmy. Zatímco tedy v rámci deliktního práva je pro náhradu 
čistě majetkové škody v zásadě požadován úmysl, smluvní partner za ni druhé straně odpovídá i 
bez zavinění. Tato skutečnost nabízí při výkladu OZ prostor k zaplnění „mezer“, které při náhradě 
čistě majetkové škody v rámci deliktního práva vznikají. Klíčové v tomto ohledu bude zejména 
vymezení smluvních povinností a okruhu osob, jimž smlouva slouží. 

V případě definování povinností smluvní strany je třeba vycházet nejen z textu smlouvy, 

ale také z toho, co plyne ze zákona, dobrých mravů či zvyklostí (§ 545 OZ). Při výkladu kontraktu je 
rovněž nutné zohlednit zavedenou praxi stran a to, co předcházelo jeho uzavření (§ 556 OZ). Soudy 
tím dostávají příležitost upřesnit zejména tzv. vedlejší povinnosti, jež existují vedle povinností 
hlavních. Neboť je každý povinen ve svém styku jednak poctivě (§ 6 OZ), měly by vedlejší 
povinnosti zahrnovat i povinnost ohledu na zájmy druhé strany, korespondující § 241 odst. 2 BGB 
nebo závěrům rakouské judikatury. Na rozdíl od těch hlavních neslouží uvedené povinnosti 
primárně ke splnění závazku, nýbrž mimo jiné k tomu, aby při jeho realizování nevnikaly smluvnímu 
partnerovi zbytečné škody. Někteří autoři proto při jejich porušení volají po aplikaci § 2910 OZ o 

                                                 
928 Obdobně též rozhodnutí BGH ze dne 9. 12. 2014, sp. zn. VI ZR 155/14 
929 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2014 sp. zn. 25 Cdo 2593/2011 k námitce 
promlčení. 
930 Srov. Hulmák, M. a kol. op. cit. v pozn. 125, s. 1533-1537, Švestka, J. a kol. op. cit. v pozn. 123, 
s. 922-924. 
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mimosmluvní odpovědnosti.931 Uvedené tvrzení je však třeba s odkazem na zahraniční zkušenosti a 
potřebu zajistit náhradu čistě ekonomické škody odmítnout. Pravidlo vyloučení lze kvůli obtížné 
rozeznatelnosti majetkových poměrů jednotlivců a obavě před množstvím soudních sporů 
ospravedlnit v rámci deliktního práva. Vznikem smluvního pouta však uvedené argumenty berou za 
své –strana má při negociaci příležitost majetkové zájmy druhého poznat, zohlednit je při tvorbě 
kontraktu a počet žalobců se výrazně redukuje. Tento fakt by měly soudy při svém rozhodování 
zohlednit a ideálně zařadit porušení veškerých povinností plynoucích ze závazku pod ustanovení o 
smluvní odpovědnosti.932 

Stejnou optikou je nutné nazírat i na okruh osob, kterým má plnění smluvní povinnosti 

sloužit. Zákonodárce ostatně sám reflektuje stávající judikaturu Nejvyššího soudu a výslovně 
připouští, že v určitých situacích může splnění smluvní povinnosti svědčit i osobě stojící vně 
kontraktu. Jedná se v podstatě o uzákonění institutu odpovídajícího smlouvě s ochranným 
účinkem vůči třetím osobám. Výslovná úprava sleduje především zpřísnění podmínek 

definovaných Nejvyšším soudem. Poruší-li smluvní strana ujednanou smluvní povinnost, odpovídá 
dle § 2913 odst. 1 za vzniklou škodu též třetí osobě, jíž měla uvedená povinnost zjevně sloužit. Při 
definování podmínek se lze nepochybně inspirovat tím, co vyžadují německé soudy (podkapitola 
5.4.). Pokud jsou pak uvedené předpoklady naplněny, bude dle mého názoru dána i požadovaná 
zjevnost. Zároveň se domnívám, že bude-li pro druhou stranu zjevné, že splnění určité povinnosti 
svědčí třetímu, bude mít možnost tuto skutečnost zohlednit v rámci smluvního vyjednávání a 
netřeba tudíž trvat na tom, aby byla povinnost výslovně ujednaná. Soudy by tak v konkrétním 
případě měly brát v potaz omezenou možnost poškozeného domáhat se náhrady čistě majetkové 
újmy podle § 2910 OZ a účinky smluvní odpovědnosti vůči třetím osobám za splnění uvedených 
okolností vykládat spíše extenzivně.  

V případech zvlášť zjevné nespravedlnosti, kdy nelze nahradit prostou ekonomickou škodu 
podle deliktního práva a nelze použít ani § 2950 OZ, se soudům nabízí možnost per analogiam 
dovodit i odpovědnost třetí osoby vůči stranám smluvního závazkového vztahu,933 pokud má 

tato výrazný vliv na jeho splnění. 
 

7.5      Zákonná nebo smluvní? 

Otázka, zda určitá povinnost je svým charakterem zákonná nebo smluvní, dostává 
s odkazem na výše uvedené úvahy novou dimenzi. Prozatímní spory pramení převážně ze 
skutečnosti, že se od určení odvíjí případná povaha odpovědnosti jako subjektivní nebo objektivní. 
Inspirací v německém právním řádu se do hry však dostává další aspekt, kterým je náhrada čistě 
majetkové škody.  

Prvním zdrojem sváru je povaha nově zavedené předsmluvní odpovědnosti (§§ 1728-1730 
OZ). Prozatímní literatura převážně tenduje k názoru, že culpa in contrahedno je svojí povahou 
zákonná.934 Nelze se divit, předsmluvní odpovědnost považoval za zákonnou ve své stávající 
judikatuře i Nejvyšší soud935 a stejný přístup lze nalézt i ve většině evropských právních řádů.936 
Uvedený náhled plynul z generální deliktní klauzule, která náhradu prosté ekonomické újmy nijak 
neomezovala.937 Nový civilní kodex však redukuje mimosmluvní odpovědnost zásadně na škody na 
absolutních právech poškozeného. Je více než zřejmé, že v případě předsmluvní odpovědnost však 
půjde o škody primárně majetkové, které vzniknou, aniž by bylo zasaženo do absolutního práva 
strany vyjednávání (typicky zbytečně vynaložené náklady související s negociací či přípravou na 
plnění závazku). I proto se ostatně německá judikatura a následně i zákonodárce, vedeni snahou 

                                                 
931 Viz Švestka, J. a kol. op. cit. v pozn. 123, s. 959. 
932 Ke stejnému názoru dochází např. i P. Bezouška in Hulmák, M. a kol. op. cit. v pozn. 125, s. 

1568. 
933 Srov. podkapitolu 5.4. 
934 Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054), 1. 
vydání, C. H. Beck, Praha, 2014, s. 52, s. 61; Hulmák, M., Vlček, K.: Obecná informační povinnost 
při sjednávání smlouvy – 1. část in Právní rozhledy 17/2012, s. 608, Hulmák, M. a kol. op.cit. v pozn. 
125, s. 1568. 
935 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2006, sp. zn. č. 29 Odo 1166/2004 
936 Srov. Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law (DCFR), Vol. I, s. 249. 
937 Obdobně tomu je i ve Francii – srov. Ranieri, F. op. cit. v pozn. 122, s. 1370 a násl. 
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napravit mezery deliktního práva, vydali oproti celoevropské tendenci zvláštní cestou.938 Obdobný 
vývoj lze sledovat i v Rakousku. Oba právní řády považují pouto mezi stranami po zahájení 
kontraktace za zvláštní vztah, na nějž aplikují ustanovení resp. principy smluvní odpovědnosti.939 Do 
uvedeného vztahu, jehož obsahem je primárně povinnost nepůsobit smluvnímu partnerovi újmu, 
pak dokonce za určitých okolností vtahují i třetí osoby. Domnívám se, že obdobně lze postupovat i 
v rámci nové české právní úpravy a culpa in contrahendo podřídit režimu smluvní odpovědnosti. 
Eventuálním řešením, které má s ohledem na místní tradici a směřování doktríny větší šanci se 
prosadit, je pak zařazení ustanovení §§ 1728-1730 OZ mezi ochranné normy (§ 2910 věta druhá 
OZ), jejichž účelem je chránit majetkové zájmy kontrahentů.940 

Stejné úvahy lze vést i v souvislosti s povinností péče řádného hospodáře (§ 159 OZ, 

§§ 51-53 ZOK). To, zda se jedná o povinnost smluvní či zákonnou je v právní teorii sporné.941 
Diskutabilní je posouzení povahy péče řádného hospodáře rovněž v Německu, byť převažuje pojetí 
zákonné povinnosti.942 Zde však relevance posouzení není pro náhradu čistě ekonomické škody 
rozhodná, neboť § 43 odst. 2 GmbHG i § 93 odst. 2 AktG (podobně v Rakousku § 25 odst. 2 
ÖGmbhG a § 84 odst. 2 ÖAktG) představují samostatné skutkové klauzule opravňující společnost 
k náhradě vzniklé škody bez ohledu na její povahu.943 Směrem ke společníkům, akcionářům nebo 
věřitelům pak uvedená ustanovení nelze považovat za ochranné normy, které by ve spojení s § 823 
odst. 2 BGB případně uvedené osoby opravňovaly k náhradě.944 V českém prostředí však problémy 
nastat mohou. § 159 OZ není samostatným zdrojem nároku pro náhradu škody, § 53 ZOK pak 
obchodní korporaci opravňuje toliko k vydání prospěchu, který člen orgánu porušením péče získal, 
nikoliv však k náhradě veškeré škody.945 Domnívám se nicméně, že byť i zde půjde v převážné 
většině o škodu čistě majetkovou, na její náhradu nebude mít rozuzlení uvedené teoretické otázky 
vliv. Přikloní-li se totiž soudy k pojetí zákonnému, lze bez větších pochybností dospět k závěru, že 
povinnost péče řádného hospodáře představuje jednu z ochranných norem, jejímž cílem je ochránit 
společnost před případnými finančními ztrátami způsobenými nepečlivým jednáním jejích orgánů.  

Obdobně by měly soudy postupovat vždy, když budou postaveny před otázku, zda porušení 
povinnosti představuje porušení smlouvy či zákona. Znění kodexu dokonce nebrání výkladu, který 
převažuje v Rakousku, podle něhož se principy smluvní odpovědnosti použijí všude, kde existuje 
mezi škůdcem a poškozeným určitý speciální vztah, jenž vznikl již před škodnou událostí.946 Principy 
zákonné odpovědnosti se pak uplatní tehdy, když uvedenou spojitost mezi škůdcem a poškozeným 
zakládá teprve škodná událost. Uvedené úvahy lze opřít např. o § 1723 odst. 2 OZ, podle něhož se 
ustanovení o závazcích ze smluv, včetně § 2913 OZ, použijí i pro závazky vznikající na základě 
jiných právních skutečností.947 

 
 

8              ZÁVĚR 

Kategorii čistě majetkové škody, kterou do českého právního řádu téměř bez povšimnutí 
zavádí nový občanský zákoník, nevěnuje odborná literatura prozatím příliš pozornosti. Uvedenou 
problematiku však nelze přehlížet dlouhodobě. Jak ukázala srovnávací studie, byla náhrada prosté 

                                                 
938 Ibid. s. 1346. 
939 Srov. výše kapitoly 5.4. a 6. 
940 Opačný názor srov. Hulmák, M., Vlček, K.:: Obecná informační povinnost při sjednávání smlouvy 
– 2. část in Právní rozhledy 18/2012, s. 649. 
941 K smluvní se přiklání J. Lasák in Lavický a kol. op.cit. v pozn. 119, s. 820, k zákonné T. Dvořák  
in Švestka, J. a kol.: Občanský zákoník - Komentář - Svazek I (obecná část), Wolters Kluwer, Praha, 
2013, s. 531. 
942 Wellhöfer, W., Peltzer, M., Müller, W.: Die Haftung von Vorstand, Aufsichtsrat, Wirtschaftsprüfer, 
1. Vydání, C.H.BECK, 2008, m.č. 33. 
943 Spindler, G. a kol.: MüKo zum Aktiengesetz, 4. vydání, C.H.BECK, Mnichov, 2014, § 93, m.č. 11, 
Fleischer, H. a kol.: MüKo zum GmbHG, 1. Vydání, C.H.BECK, Mnichov, 2012, § 43 m.č. 1. 
944 Srov. výše podkapitolu 5.2.  nebo také usnesení OLG Stuttgart ze dne 23. 1. 2006 sp.zn.14 U 
64/05. 
945 Srov. Štenglová, I. a kol.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář, 1. vydání, C. H. Beck, 
Praha, 2013, s. 141. 
946 Srov. výše kap. 6. 
947 Podobně Humlák, M. op. cit. v pozn. 141, s. 10. 
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ekonomické škody hnacím motorem při směřování judikatury a zásadních novelizačních počinech v 
Německu, jež bylo při úpravě našeho nového deliktního práva výchozím inspiračním pramenem. 
Rovněž v rakouském právním prostředí, které se svému největšímu sousedovi přiblížilo judikatorně, 
vyvolává uvedené téma mnoho emocí.  

Tím, že autoři nového kodexu upustili od generální deliktní klauzule, oddělili smluvní a 
deliktní odpovědnost, v jejímž rámci podmínili vznik náhrady zasažením absolutního práva, zařadili 
Českou republiku mezi země s konzervativním postojem k náhradě čisté majetkové újmy. Tento 
posun je spojen s výkladovými a aplikačními obtížemi, které jsou umocněny skutečností, že 
zákonodárce při opisování německého řešení nepostupoval doslovně, a ať záměrně či 
z nepochopení zákonného textu, zavedl do českého právního řádu z komparativního hlediska 
ojedinělé řešení.  

Práce se snaží jednotlivé problémy identifikovat a navrhnout případné možnosti jejich řešení. 
S ohledem na vůli zákonodárce a účel nové koncepce, je třeba výkladem zákonný text přiblížit 
výchozímu zdroji. Podobně je nutné postupovat rovněž při definování poměru mezi smluvní a 
deliktní odpovědností, zejména v hraničních případech. Tento nelehký úkol náleží v českém 
právním prostředí soudům, neboť právě jim přísluší výklad uvedených ustanovení a s tím související 
rozřešení nastíněných teoretických sporů. Lze jen doufat, že budou brát výše uvedené závěry 
sousedních jurisdikcí v potaz a při řešení konkrétních případů zohledňovat zejména důvody, které 
vedly zákonodárce či soudce ostatních právních řádů k zavedení pravidla vyloučení. Měl-li tedy 
škůdce příležitost majetkové zájmy poškozeného poznat a zohlednit je ve svém jednání, čistě 
majetková škoda pro něj byla předvídatelná a soudy by měly její náhradu přiznat. K dispozici budou 
mít nejen ustanovení o porušení ochranné normy, úmyslné porušení dobrých mravů nebo zvláštní 
skutkové podstaty jako odpovědnost za škodlivou radu, ale přistoupí-li k výše navrhovanému 
výkladu, i úpravu odpovědnosti smluvní. Podnikatelům, jichž se uvedená problematika týká 
především, lze pak jen doporučit, aby nevyčkávali na první soudní rozhodnutí a případnou náhradu 
čistě majetkové újmy podchytili ve svých smluvních vztazích výslovně ujednanými povinnostmi 
ohledu na majetkové zájmy smluvní strany či prostřednictvím pojištění svého majetku. 
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Abstract: This paper deals with copyright aspects of computer programs development and 

addresses the issue of distribution consequences of various development strategies and options. 
The purpose of the paper is to analyze main „easements“, so to say, that are used by programmers 
and may have impact on licensing and distribution options of the final computer program. 
Recognized and studied are namely IDEs (integrated development environment), function libraries 
and compilers, as these are considered to be the key phenomenons of software development. The 
paper provides clear outputs related to each one of aforementioned, and uses consistent, code-
oriented approach when making arguments as this fits best in the context of contemporary paradigm 
of copyright protection of the computer programs. 
 
Abstrakt: Tento příspěvek se zabývá autorskoprávními aspekty vývoje počítačových programů 

a řeší otázky rozličných přístupů a možností při programování a jejich dopad do roviny distribuce. 
Účelem příspěvku je analyzovat hlavní metody zjednodušení práce používané programátory, které 
mohou ovlivnit možnosti při následném licencování a distribuci výsledného programu. Autor 
rozeznává a provádí studii IDE (integrované vývojové prostředí), softwarových knihoven 
a kompilátorů, jakožto klíčových fenoménů spojených s vývojem software. Příspěvek podává dílčí 
závěry ke každému z vyjmenovaných, přičemž jako jednotící aspekt byl zvolen přístup k právní 
argumentaci orientovaný na kód, což rezonuje se současným paradigmatem autorskoprávní 
ochrany počítačových programů. 
 
Key words: copyright, computer programs, software development, licensing, IDE, software library, 

compiler. 
 
Klíčová slova: autorské právo, počítačové programy, vývoj software, licencování, IDE, softwarová 

knihovna, kompilátor. 

 
 

 ÚVODEM  

Počítačové programy jsou bezpochyby fenoménem moderní doby. Právě jejich prostřednictvím je 
možné na uživatelské úrovni ovládat stroje, které podle nich pracují. Není zaměřením této práce 
popisovat historii vývoje počítačových programů, jakkoli je zajímavá, ani kontemplovat nad jejich 
podstatou a mezemi jejich ochrany. Pro účely této práce budeme tedy počítačovým programem 
nazývat kód, kterému svědčí ochrana jako počítačovému programu ve smyslu autorského 
zákona948, respektive EUSD949. Bude se tedy primárně jednat o kód určený stroji k tomu, aby jej 
vykonal. Legální definici nám evropská úprava, ani český autorský zákon naštěstí neposkytují, což 
sice znamená zvýšenou míru právní nejistoty v otázce šířky spektra kódu požívající autorskoprávní 
ochrany, nicméně v konečném důsledku to z pohledu autora může přispět k přesnějšímu vývoji 
v právu používané definice. Pro podrobné vymezení pojmu počítačového programu lze plně odkázat 

                                                 
948 Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění účinném ke dni 16. března 2015.  
949 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/24/ES ze dne 23. dubna 2009, o právní ochraně 
počítačových programů.  
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na jiné práce.950 Snad až na drobné výjimky se budu tedy snažit tomuto jinak nesmírně zajímavému 
tématu vyhnout.  

Počítačový program, tedy ve smyslu kódu požívajícího autorskoprávní ochrany, musí 
splňovat pojmové znaky autorského díla. To mimo jiné znamená, že musí být původní v tom smyslu, 
že je autorovým vlastním duševním výtvorem951. Z toho vyplývá bezpodmínečná nutnost lidského 

kreativního elementu přítomného v procesu tvorby počítačového programu, neboť autorem může 
být pouze fyzická osoba, resp. terminologií nového občanského zákoníku – člověk. 

Tato práce se bude zabývat zejména otázkami přítomnosti naposledy zmiňovaného 
elementu v souvislosti s programy generovanými prostřednictvím jiných programů, a dále otázkami 
souvisejícími s používáním rozličných předpřipravených řešení a systémů pro usnadnění práce 
programátorů. 

Vzhledem k absenci relevantní literatury bude práce do značené míry koncipovaná jako 
úvaha s omezeným množstvím zdrojů; tento nedostatek se budu snažit kompenzovat odpovídajícím 
odůvodňováním těchto úvah, a to jak z pohledu právního, tak technického.  

 
1 JAK VZNIKAJÍ POČÍTAČOVÉ PROGRAMY 

Stranou nyní ponechme problematiku motivace k započetí vývoje počítačového programu. Někteří 
programátoři tak činí ze soukromých pohnutků. Jiní očekávají za svou činnost nějaké protiplnění. 
Hlavní hybnou složkou však bezpochyby bude v naprosté většině ekonomický záměr, pod který 
můžeme podřadit jak „standardní“ komerčně vznikající software, tak i model FOSS – tedy Free and 
Open Source Software, který je sice distribuován zdarma, ale přináší vývojářům alespoň sekundární 
ekonomický prospěch ve formě nadstandardních služeb či alespoň získání velice kvalitního 
marketingového nástroje. Není náhodou, že Google Inc., jedna z nejúspěšnějších společností 
současnosti, poskytuje velké množství služeb nikoli výměnou za peníze. 

V této práci se budeme věnovat převážně jiné fázi vytváření počítačového programu, a to 
samotnému programování. V této činnosti totiž spočívá mnoho problematických aspektů z hlediska 
dopadu na následnou autorskoprávní rovinu celého programu a zásadně je tak ovlivněno celé 
právní postavení výsledného produktu. Takovýto dopad je dán zejména tím, že programátoři, ať již 
pracující samostatně či ve společnosti, směřují k maximální efektivitě svého snažení. Mnohé části 
kódu, které jsou známé tím, že se neustále opakují, tak nepíší vždy znovu, ale využívají 
předpřipravených řešení. Stejně tak využívají programovacích jazyků, jejich nadstaveb (tzv. 
Framework), různých šablon kódu, a v neposlední řadě ne vždy píší přímo spustitelný kód – 
v mnoha případech je naopak nutné napsaný zdrojový kód učinit spustitelným až následným 
procesem kompilace, při kterém jiný program, zvaný kompilátor, samostatně provede některé 
operace se vstupním kódem a na jehož výstupu je teprve spustitelný počítačový program. To vše se 
děje ve vývojovém prostředí pro programátory, tzv. IDE952. 

Všechny tyto prvky mívají jedno společné – jsou autorskými díly někoho jiného, než je autor 
finálního programu. Je tedy na místě věnovat jim podrobnější zkoumání, abychom zjistili, jak 
programátory – kromě toho, že jim extrémně usnadňují práci – limitují. 

 
2      ANALÝZA VYBRANÝCH SPECIFIK VÝVOJE PROGRAMŮ 

V rámci této kapitoly se pokusíme analyzovat právní aspekty jednotlivých prvků, které vstupují do 
hry při vývoji počítačového programu, a které jsou vyjmenovány výše, a budeme zkoumat jejich 
vazbu na vznikající program jako takový. 

 
2.1      Programovací jazyk a Framework 

V souvislosti s vývojem počítačových programů je na prvním místě vhodné uvést pojem 
programovacího jazyka953. Jeho prostřednictvím totiž může programátor předávat příkazy stroji 

                                                 
950 Například ŠAVELKA, Jaromír. Autorskoprávní ochrana funkcionality softwaru [online]. 2013 [cit. 
2015-03-15]. Rigorózní práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Filip 
Křepelka. Dostupné z: <http://is.muni.cz/th/134449/pravf_r/>. 
951 § 2, odst. 2 autorského zákona. 
952 Integrated Development Environment. Jako příklad lze uvést rozšířená prostředí Netbeans 
(https://netbeans.org/) či Eclipse (http://eclipse.org/).  
953 Úvod do problematiky programovacích jazyků, jejich třídění, základní vlastnosti a paradigmata 
programování např. AABY, Anthony A. Introduction to Programming Languages [online]. 2004 

https://netbeans.org/
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(zpravidla počítači), který je poté provádí. Programovací jazyk je ve své podstatě abstraktní 
konstrukt, který definuje jakýsi jednosměrný komunikační protokol mezi člověkem a strojem a 
napomáhá vyjádření programátorových idejí tak, aby byly jednoznačné a strojem proveditelné. 
Stěžejním pojmem této práce bude syntax.  

Syntax je soubor definic, který nám umožňuje tuto jednoznačnost výrazů zachovat. Určuje, 
jakým stylem kódovat námi předávanou informaci a přiřazuje jednotlivým výrazům jejich obsah. Je 
důležité poznamenat, že programovací jazyk ovšem nemůže být efektivním způsobem přenosu 
sdělení, neboť je určen k přenosu příkazů. Není tedy možné jeho prostřednictvím kódovat jiné 
informace než, ty které následně vyústí v soubor příkazů přednesených procesoru adresáta-stroje. 
Jedinou výjimkou snad může být objektově orientované programování; rozbor tohoto ovšem není 
předmětem práce.  

V každém případě zásadní je však poznatek, že syntax a tedy jazyk jako celek je pouze 
„prázdnou schránkou“, pouze reprezentací metody, pomocí které je možné převádět myšlenky do 

podoby efektivního zdrojového kódu. Není tedy chráněn jako autorské dílo, a to ani obecně podle 
autorského zákona, ani v rámci speciální úpravy EUSD954. Ke stejnému závěru je možné dojít i 
v případě formátu dokumentů, který je také pouze metodou ukládání informací do paměti 
počítače955.  

Související složkou každého programovacího jazyka je ovšem jeho dokumentace, tedy jakýsi 
návod k použití, který obsahuje jednak informace ohledně použitých syntaktických pravidel, jednak 
soupis názvů příkazů a funkcí, kterými je daný jazyk ve svém základním provedení vybaven. Tato 
dokumentace bude zpravidla chráněna jako literární dílo podle autorského zákona, případně jako 
dílo souborné či jako databáze, v závislosti na její poskytované podobě. Před programováním, 
popřípadě během něj si programátor využívá k tomu, aby se s jazykem naučil pracovat a aby mohl 
využít veškerý potenciál, který jazyk pro jeho potřeby nabízí. Nejedná se ale o užití autorského díla 
z pohledu autorského práva. Text dokumentace se nepromítá do výsledného programu a slouží 
opravdu jen jako návodná informace pro vývojáře, který poté hledá řešení problému a píše zdrojový 
kód programu. 

Jak jsme ukázali výše, programovací jazyk není autorskoprávně chráněn. To znamená, že 
samotné jeho použití při vývoji počítačového programu nemůže klást žádná autorskoprávní omezení 
týkající se možností nakládání s výsledným programem či limitující autorovy kompetence při jeho 
distribuci. V tomto prvním ideálním případě, pokud by autor pouze s použitím poznámkového bloku, 
nebo dokonce tužky a papíru956 napsat zdrojový kód počítačového programu v některém 
programovacím jazyce, dosáhl by ve vztahu k takovému kódu nejširší možné škály práv a možností. 
Nutno podotknout, že takovéto případy budou spíše v rovině studia či teorie. Během vývoje 
počítačových programů totiž zpravidla dochází ke „stavění“ software nad již hotovým řešením.  

Jedním z takových řešení může být tzv. framework. Riehle uvádí framework následujícími 
slovy: 

A framework is a model of a particular domain or an important aspect thereof. 
A framework may model any domain, be it a technical domain like distribution 
or garbage collection, or an application domain like banking or insurance. A 

framework provides a reusable design and reusable implementations to 
clients.957 

                                                                                                                                       
[citováno 2015-03-16]. Dostupné z: http://www.emu.edu.tr/aelci/Courses/D-318/D-318-
Files/plbook/intro.htm.  
954 Srov. Rozsudek Soudního dvora EU. SAS Institute Inc. proti World Programming Ltd.  
Věc C-406/10. Dostupné online z: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf 
?docid=122362&doclang=CS.  
955 VENÂNCIO, Pedro Dias, Ph.D. Electronic File Formats – free to use under Copyright Law. In 3rd 
International Research Forum Göttingen. 2014. 
956 Pro zajímavost lze podotknout, že touto metodou je řešena většina písemných zkoušek při studiu 
informačních technologií na FIT ČVUT. 
957 RIEHLE, Dirk. Framework Design: A Role Modeling Approach [online]. 2000 [citováno 2015-03-
16]. Disertační práce. Zürich, Switzerland, ETH Zürich. Dostupné z: http://dirkriehle.com/computer-
science/research/dissertation/diss-a4.pdf. Strana 54. Je zajímavé, že v celé přes dvě stě stran 
dlouhé práci se ani jednou nevyskytuje slovo „law“ nebo „legal“. 

http://www.emu.edu.tr/aelci/Courses/D-318/D-318-Files/plbook/intro.htm
http://www.emu.edu.tr/aelci/Courses/D-318/D-318-Files/plbook/intro.htm
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=122362&doclang=CS
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=122362&doclang=CS
http://dirkriehle.com/computer-science/research/dissertation/diss-a4.pdf
http://dirkriehle.com/computer-science/research/dissertation/diss-a4.pdf
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Lépe představitelnou definici uvádí server DocForge, když popisuje framework: 

A software framework is a set of source code or libraries which provide 
functionality common to a whole class of applications. While one library will 
usually provide one specific piece of functionality, frameworks will offer a 

broader range which are all often used by one type of application. Rather than 
rewriting commonly used logic, a programmer can leverage a framework 

which provides often used functionality, limiting the time required to build an 
application and reducing the possibility of introducing new bugs.958 

Framework si můžeme představit jako předpřipravené abstraktní řešení, které 
programátorovi usnadňuje práci. S trochou nezbytného zjednodušení lze říct, že se jedná o 
mezistupeň mezi programem a programovacím jazykem. Práce s ním se totiž v mnoha ohledech 
neliší od práce s programovacím jazykem – stále píšeme kód, stále pracujeme s jeho dokumentací 
a stále hledáme řešení k jednotlivým problémům vedoucím k sestavení výsledného programu. Je to 
dáno tím, že každý framework musí být na nějakém programovacím jazyce založený959. Jedná se o 
abstrakční vrstvu, která v sobě obsahuje „předvyřešené“ některé běžné problémy, popřípadě 
vylepšuje daný programovací jazyk tím, že poskytuje jednoduché a intuitivní řešení pro překonání 
některých jeho nedostatků. Hlavními tématy bývá bezpečnost, ošetření uživatelského vstupu a 
práce s proměnnými a některými systémovými nástroji. Na rozdíl od programovacího jazyka, který 
stačí „jen“ navrhnout a vydefinovat jeho tzv. abecedu výrazů a syntax, framework musí již 
disponovat reálným kódem, který samozřejmě musel někdo napsat.  

Dostáváme se k problematice odvozeného díla. Podrobněji se jí budeme věnovat v kapitole 
2.3, zde je důležité zmínit základní východiska. Počítačový program je chráněný jako dílo literární. 
EUSD sice stanoví v článku 1, odst. 2, že se chrání vyjádření počítačového programu v jakékoli 
formě, nicméně SDEU výkladem upřesnil, že se ochrana nevztahuje na vyjádření uživatelského 
rozhraní počítačového programu960. V praxi je tedy nutné dané ustanovení směrnice číst, tak že 
„[o]ochrana podle této směrnice se vztahuje na vyjádření kódu počítačového programu v jakékoli 
formě.“ Kódem se rozumí buď kód zdrojový, strojový, či dle rozlišení objektový. Z toho plyne, že se 
pro účely institutu odvozeného díla bude posuzovat zejména podobnost zdrojového kódu programu. 
Pro samotné zkoumání následně poslouží tzv. Abstraction-Filtration-Comparison test961. Při použití 
frameworku je nepochybné, že takový test skončí pozitivní odpovědí na otázku, zda je výsledný 
program odvozeným dílem od daného frameworku – respektive od kódu daného frameworku. Tento 
kód bude totiž v každém případě inkorporován ve výsledném programu a bude v mnoha případech 
dokonce tvořit jeho většinovou část.  

Tuto část tedy můžeme uzavřít v tom smyslu, že samotné užití programovacího jazyka 
nezakládá žádná omezení autora výsledného programu ve vztahu k možnostem distribuce a 
licencování. Do opačné situace se dostáváme ohledně použití programovacích frameworků, jakožto 
nadstaveb nad programovacími jazyky. Zde je nutné konstatovat, že autorská práva autora 
výsledného programu budou poznamenána omezeními vyplývajícími z faktu, že výsledný program 
je derivátem frameworku. V tomto směru je možné očekávat uplatnění specifických licenčních 

                                                 
958 DOCFORGE. Framework [online]. 2013 [citováno 2015-03-16]. Dostupné z: 

http://docforge.com/wiki/Framework. Server DocForge je recenzovaná znalostní báze pro vývojáře 
software. 
959 Například lze uvést Nette Framework od Davida Grudla, jakožto velice oblíbený a propracovaný 
český příspěvek do světa frameworků, který je postavený na programovacím jazyce PHP. Adresa 
projektu: http://nette.org/cs. Jiným příkladem je robustní kompilovaný framework od Microsoftu, 
Framework .NET, dostupný včetně podrobností z http://www.microsoft.com/cs-
cz/download/details.aspx?id=17851.  
960 Již zmiňovaný rozsudek Soudního dvora EU. SAS Institute Inc. proti World Programming Ltd.  
Věc C-406/10. Dostupné online z: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf 
?docid=122362&doclang=CS. 
961 ZBRÁNEK, Lukáš. Právní aspekty zpětné analýzy počítačových programů [online]. 2012 [cit. 
2015-03-16]. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce Matěj 
Myška. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/98818/pravf_m/, str. 10.  

http://docforge.com/wiki/Framework
http://nette.org/cs
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=17851
http://www.microsoft.com/cs-cz/download/details.aspx?id=17851
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=122362&doclang=CS
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=122362&doclang=CS
http://is.muni.cz/th/98818/pravf_m/
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omezení, mj. se může objevovat copyleftová doložka, nutící autora výsledného programu uvolňovat 

zdrojové kódy a šířit program pod specificky určenou licencí.962 
S programovacím jazykem, popřípadě nad tím postaveným frameworkem následně 

programátor pracuje zpravidla v integrovaném vývojovém prostředí (IDE). O tom a o konsekvencích 
jeho použití pojednává následující kapitola. 

 
2.2      Integrované vývojové prostředí (IDE) a šablony kódu 

IDE si můžeme představit jako specializovaný program, který umožňuje zefektivnit a do jisté míry 
zpříjemnit práci vývojářům. Počítačové programy jsou zřídkakdy tvořeny jedním souborem se 
zdrojovým kódem. Mnohem častěji mají mnoho součástí, které se vzájemně doplňují a navazují na 
sebe. Prvním problémem tedy pro programátora je udržet si přehled o všech článcích svého 
programu a správně s nimi pracovat. Mezi standardní funkce IDE proto většinou patří správa 
projektu a do něj zařazených souborů. Dále často podporuje pokročilé funkce usnadňující práci 
s kódem jako takovým, jako je dynamické „našeptávání“, resp. dokončování rozepsaných částí kódu 
či poskytování ad hoc vhledu do dokumentace používaného programovacího jazyka. Můžeme říct, 
že základní IDE je ve své podstatě prázdná schránka, která jen poskytuje podpůrné funkce jejímu 
uživateli. Sama o sobě ovšem neprodukuje žádný kód. 

Některá IDE jdou v tomto ohledu o něco dále. Například Visual Studio963 při práci s některými 
objektově orientovanými jazyky964, jako je C#, umožňuje prostřednictvím grafického rozhraní vytvořit 
vzhled a definovat některé parametry programu bez psaní samotného kódu vývojářem. Jednotlivé 
prvky programu, jako jsou tlačítka či textová pole je tak možné metodou drag & drop umístit na 
simulované okno budoucího programu. Takovéto funkci budeme říkat Application designer. 

Ohledně první skupiny vlastností IDE není třeba se z hlediska užívání výsledného programu 
příliš znepokojovat. Nehrozí totiž reálný přesah podkladového autorského díla, které by bylo 
součástí IDE, do výsledného díla programátora. IDE v této konfiguraci plní pouze nástroje pro 
usnadnění orientace a zrychlení některých operací; veškerý intelektuální vklad ovšem pochází od 
autora, jakožto původce výsledného počítačového programu. Pouhé strojové předvídání konců slov 
založené na lexikální podobnosti právě psaného výrazu s předdefinovaným slovníkem nemění nic 
na faktu, že programátor musel provést analýzu problému a implementovat jeho řešení. IDE mu 
pomáhá, jen co se týče pohodlnosti provedení jím již vymyšleného postupu. Ohledně nápovědy 
spočívající v zobrazování relevantní dokumentace k danému programovacímu jazyku lze uvést, že 
počítačový program je chráněný jako dílo literární965, a tedy na jeho ochranu nebo kvalitu nemůže 
mít vliv taková vnější okolnost, která programátorovi poskytne informaci ohledně technického, resp. 
v tomto případě syntaktického aspektu jím prováděného řešení. Nabízí se ještě srovnání 
s institutem spoluautorství díla ve smyslu § 8 autorského zákona. Prima facie absurdní možnost, že 
by našeptávač kódu, respektive jeho autor, který do něj zavedl funkcionalitu a informace, mohl být 
spoluautorem díla vyvrací odstavec 2 zmiňovaného paragrafu, když stanoví, že „[s]poluautorem 
není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické, administrativní 
nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického materiálu (…)“. I kdyby 
na základě takovéto zobrazené informace programátor změnil svůj plán a implementoval řešení 
jinak, nebo dokonce i jiné, stále je to výhradně on, kdo provádí intelektuální činnost, a zejména – je 
to stále on, kdo vytváří a formuluje výsledný kód; bez jeho rozhodnutí, či jinak řečeno vkladu, se kód 
nezmění. 

Mnohem komplikovanější je situace ohledně druhé nastíněné funkcionality některých IDE, 
tedy tzv. Application designera. Stále můžeme vycházet ze stejných předpokladů. Počítačový 
program je chráněn jako dílo literární. IDE vývojáři velice silně ulehčuje práci tím, že mechanicky 
provádí rutinní činnosti za něj. Je nutné na tomto místě osvětlit další zásadní informaci: I aplikace, 
která byla vytvořena prostřednictvím funkce Application designer disponuje zdrojovým kódem. 

                                                 
962 Takováto situace by nastala například při použití frameworku licencovaného pod open source 
veřejnou licencí GNU GPL.  
963 Prostředí od společnosti Microsoft. https://www.visualstudio.com.  
964 Tedy jazyky implementující objektově orientovaný přístup k programování. Související výklad 
např. PECINOVSKÝ, Rudolf. OOP – Learn Object Oriented Thinking and Programming [online]. 
2013 [citováno 16. března 2015]. Dostupné z: http://files.bruckner.cz/be2a5b2104bf393da7092a 
4200903cc0/PecinovskyOOP.pdf, str. 10. 
965 § 65, odst. 1 autorského zákona. 

https://www.visualstudio.com/
http://files.bruckner.cz/be2a5b2104bf393da7092a4200903cc0/PecinovskyOOP.pdf
http://files.bruckner.cz/be2a5b2104bf393da7092a4200903cc0/PecinovskyOOP.pdf
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Dokonce ten je to jediné, co se nakonec ukládá do paměti a spouští. Přehledný vývojový nástroj, ve 
kterém můžeme myší vytvářet uživatelské prostředí, je pouze iluze interpretovaná naším IDE. 
Application designer reálně pracuje na principu extenzivního doplňování – či v tomto případě 
dokonce autonomního vkládání – zdrojového kódu na odpovídající místa zdrojových souborů 
aplikace: v extrémním případě nemusí vývojář napsat ani jediný řádek kódu, a výsledkem jeho 
(nutno podotknout, že naprosto neliterární) činností je spustitelná aplikace. Zářným příkladem tohoto 
postupu může být například program zvaný Game Maker966, který umožňuje i neprogramátorovi 
vytvořit hratelnou aplikaci s nepřeberným množstvím variant herního scénáře. Game Maker je 
v tomto případě IDE sui generis. Základním rozdílem oproti předcházejícím úvahám je tedy to, že 

vývojář zde již není tím, kdo vytváří a formuluje výsledný kód; stále ovšem platí, že bez jeho 
rozhodnutí se kód samostatně nezmění. Zdrojový kód, který výsledný program obsahuje po jeho 
navržení prostřednictvím Application designera, samozřejmě nepsal stroj sám. Tento kód musel 
napsat jiný člověk – a to konkrétně jeden z vývojářů samotného IDE obsahujícího Application 
designera. Takzvaná šablona kódu, která je obsažena „uvnitř“ IDE, je tedy na základě vstupu 
„našeho“ vývojáře doplněna o jeho nastavení (například popisky tlačítek či atributy použitého písma) 
a vložena do zdrojových souborů výsledného programu. Stojí za povšimnutí, že v rámci tohoto 
procesu nejsou doplňovány jisté minoritní prvky do kódu programátora, ale je tomu právě naopak – 
jisté, z hlediska literárního vyjádření minoritní, prvky jsou doplňovány do předvypracované šablony.  

Lze tedy uzavřít, že v tomto případě je sice autorem výsledného počítačového programu 
„náš“ programátor, jakožto uživatel Application designera, ovšem jeho práva k programu jsou pouze 
derivativní – jsou odvozena od práv poskytovatele licence k šabloně kódu, která byla použita 
v rámci Application designera, a výsledný program je odvozené dílo od takovéto šablony. Platí tu 
tedy jistá analogie s případem programového frameworku. Je tedy nezbytné při následné distribuci 
výsledného počítačového programu dbát na zachování souladnosti s původní licencí k použité 
šabloně a v tomto ohledu tedy může být omezeno i nakládání s výsledným programem. 

Tento závěr lze podpořit i příkladem z praxe. Softwarové společnosti na podobné záležitosti 
zřejmě již myslely, a proto například v EULA967 již zmiňovaného Microsoft Visual Studia nalezneme 
ujednání, které se této problematice věnuje968. Jedná se o článek 3 citované EULA, nadepsaný 
Šiřitelný kód. Výslovně počítá s tím, že Software (tedy Visual Studio) obsahuje kód, který je uživatel 
(programátor) oprávněn dále šířit, jako jsou například ukázky kódu, šablony a styly. Je zajímavé, že 
šíření je zde výslovně vztáhnuto i na šíření formou distribučního modelu SaaS969. Oprávnění šířit 
tento kód ovšem není neomezené a podléhá splnění několika podmínek. Kromě částečně 
redundantních negativních závazků neužívat ochranné známky Microsoftu a neupravovat 
poskytnuté oznámení o autorských právech připadají v úvahu zajímavější podmínky, které mohou 
dosáhnout dokonce až na následného nabyvatele licence k „našemu“ výslednému programu. Jedná 
se o povinnost před šířením Šiřitelných kódů přidat k nim „významnou primární funkcionalitu“970, 
požadovat po distributorech a koncových uživatelích výsledného programu, aby byli vázáni takovou 
licencí, která chrání Šiřitelný kód minimálně stejnou měrou, jako tato EULA, a konečně podmínka 
nelicencovat výsledný program pod Vyloučenou licencí. Vyloučenou licencí se přitom rozumí 
jakákoli licence, která (i) požaduje otevření software ve formě zdrojového kódu nebo (ii) uděluje 
ostatním právo Šiřitelný kód upravit. Bude se tedy typicky jednat o tzv. open-source licence, jako je 
například GNU GPL či jiné GNU licence971 nebo Mozilla Public License972. 

Použití IDE tedy může podstatným způsobem limitovat programátora v následné volbě 
distribučního modelu pro svůj software a je nutné tyto otázky zvážit před započetím vývoje. 

                                                 
966 Program společnosti YoYo Games. https://www.yoyogames.com/studio.  
967 End-User License Agreement 
968 MICROSOFT. Microsoft Software License Terms for Microsoft Visual Studio Community 2013 

[online]. 2013 [citováno 16. 3. 15]. Dostupné z: https://www.visualstudio.com/en-us/dn877550.aspx.  
969 Detailněji k otázkám a problematickým bodům licencování SaaS například TOMÍŠEK, Jan. 
Licence při poskytování software jako služby. In Revue pro právo a technologie: odborný 
recenzovaný časopis pro technologické obory práva a právní vědy [online]. Brno: Masarykova 

univerzita, 2014, roč. 5, č. 10, s. 47-69 [cit. 2015-03-16]. Dostupné z: 
https://journals.muni.cz/revue/issue/viewIssue/245/pdf_8.  
970 Orig. „Significant primary functionality“; překlad autor. 
971 Seznam a aktuální znění k dispozici z: https://www.gnu.org/licenses/licenses.html  
972 Mozilla Public License, dostupná z: https://www.mozilla.org/MPL/  

https://www.yoyogames.com/studio
https://www.visualstudio.com/en-us/dn877550.aspx
https://journals.muni.cz/revue/issue/viewIssue/245/pdf_8
https://www.gnu.org/licenses/licenses.html
https://www.mozilla.org/MPL/
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2.3 Kompilace a kompilátor 
Posledními pojmy, kterými se budeme zabývat, jsou kompilace a kompilátor. Jsou to příbuzné pojmy 
nejen lexikálně, ale i obsahově, když kompilátor můžeme definovat jako specializovaný počítačový 
program, který provádí kompilaci. Pro ucelenost výkladu a možnost navázání dalších úvah je v tuto 
chvíli nutné učinit stručný technický exkurs do problematiky kompilace počítačových programů. 
Nespokojíme se s tautologií naznačenou výše a vezmeme si na pomoc definici. Jednoduchou, ale 
užitečnou definici nám poskytuje server PCMag: 

Software that translates a program written in a high-level programming 
language (C/C++, COBOL, etc.) into machine language. A compiler usually 

generates assembly language first and then translates the assembly language 
into machine language. A utility known as a "linker" then combines all required 

machine language modules into an executable program that can run in the 
computer.973 

Kompilace je tedy proces, který je u některých jazyků nezbytný k vytvoření spustitelného 
souboru. Citovaný zdroj obsahuje i přehlednou ilustraci funkcionality kompilátoru, na které je patrná 
postupná transformace původního zdrojového kódu až do strojového kódu. Zároveň je zřejmé, že 
kompilace je prováděna jen u programovacích jazyků fungujících na principu překladu zdrojového 
kódu do jiné podoby. První možností jsou jazyky překládané do bytekódu, což je zkompilovaný 
zdrojový kód, který ale neplní stejnou funkci jako plnohodnotný strojový kód. Nemůže být spuštěn 
sám o sobě, ale potřebuje ke svému provedení program zvaný interpret, který jej na cílovém stroji 

načte a provede. Druhou možností jsou „klasické“ kompilované programovací jazyky, u kterých je 
výsledkem kompilace strojový kód, který je sám o sobě spustitelný na cílovém stroji. Zde je nutné na 
okraj podotknout, že kompilace je vždy prováděna pro nějakou konkrétní konfiguraci cílového stroje. 
Neexistuje tedy kód, který by mohl být se stejným výsledkem spuštěn na všech programovatelných 
strojích. Vše je otázkou specifikace procesorové jednotky. To však není předmětem této práce a 
další výklad není nezbytný pro naše zkoumání.  

Zjednodušeně řečeno kompilace funguje tak, že kompilátor prochází zdrojový kód a na 
základě svých vlastních instrukcí jej postupně překládá do univerzálnější podoby. To s sebou nese 
velice důležitý aspekt činnosti kompilátoru: pro zajištění spustitelnosti výsledného zkompilovaného 
kódu je nutné ke zdrojovému kódu přidat další části, na které zdrojový kód ve své původní podobě 
odkazuje. Kdyby tyto části ve výsledném kódu chyběly, spuštění programu by se nemohlo podařit, 
protože by strojový kód odkazoval na místa, která by nebyla definována. Nabízí se poměrně 
přiléhavá analogie z právního prostředí: ve smlouvě se vyskytuje odkaz na obecné obchodní 
podmínky smluvních stran. Pokud chceme smlouvu přečíst a zároveň pochopit, abychom zjistili 
přesný obsah závazku mezi stranami, je nutné prostudovat i obchodní podmínky. Mohli bychom 
tedy spojit obchodní podmínky i smlouvu do jednoho dokumentu, protože jsou k sobě právně 
navázány. Následně bychom si při čtení vytvářeli obsah závazku s ohledem na celek a nemuseli 
bychom nutně reflektovat například strukturu smlouvy nebo řazení jednotlivých článků. Naším cílem 
by bylo detailně zjistit, jaké jsou práva a povinnosti stran a co je předmětem plnění. Ve své podstatě 
se jedná o určitou formu analýzy. Kompilátor pracuje na podobné bázi – odstraňuje z kódu balastní 
informace a zapracovává všechny relevantní soubory do jednoho výsledného strojového kódu, 
přičemž implementuje použitý programovací jazyk. Implementace programovacího jazyka 
kompilátorem spočívá v tom, že kompilátor v sobě zahrnuje jazyková pravidla a algoritmus jeho 
překladu do nižších vrstev jazyka, které se blíží výslednému strojovému kódu, a zpravidla i 
standardní knihovny. Z toho mimo jiné vyplývá, že každý kompilátor je určený jen pro některé 
programovací jazyky. Stejně jako neexistuje univerzální strojový kód, spustitelný na všech strojích, 
neexistuje ani univerzální kompilátor, použitelný pro všechny jazyky. 

 
2.3.1 Právní aspekty překladu a linkování 

Kompilátor tedy provádí dva druhy činností: jednak překládá zdrojový kód do nižších vrstev, jednak 
se stará o to, aby byly výslednému strojovému kódu přístupné všechny dodatečné součásti, tzv. 
knihovny.  

                                                 
973 THE COMPUTER LANGUAGE COMPANY, INC. Definition of: Compiler [online]. 2015 [citováno 

2015-03-16]. Dostupné z: http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/40105/compiler.  

http://www.pcmag.com/encyclopedia/term/40105/compiler


 

260 

První činnost spočívá v pouhém technickém přeformulování stávajícího kódu a probíhá zcela 
automatizovaně jeho převodem z výrazů definovaných v dokumentaci programovacího jazyka do 
strojových příkazů definovaných v dokumentaci cílového stroje, pro nějž kompilace probíhá. V této 
souvislosti je důležité si uvědomit, že během tohoto procesu neprobíhá žádný kvalitativní vklad do 
díla a nepoužívají se ani žádné kódy třetích osob. Kompilátor je z tohoto pohledu pouze nástrojem, 
který kód předem daným způsobem zpracovává. 

Druhá činnost, tedy zajišťování přístupnosti knihovních funkcí, je o poznání zajímavější. 
Může být totiž provedena dvěma různými způsoby, a který způsob se použije, je volbou 
programátora. Obecně se spojování různých souborů nazývá linkování974. To může být buď 
statické, nebo dynamické. Statické spočívá v tom, že se zdrojové kódy linkovaných souborů (tedy 
nejčastěji knihoven), respektive jejich relevantní části, v průběhu kompilace vloží do hlavního 
souboru se zdrojovým kódem, který vytvořil programátor. Výsledný kód, nad kterým je následně 
provedena výše zmiňovaná první činnost spočívající v jeho zjednodušování a přeformulování, je 
tedy obsáhlejší a zahrnuje některé kódy, které sám programátor nepsal – pouze jejich užití zapříčinil 
tím, že volal odpovídající knihovní funkce a použil statické linkování. Dynamické linkování dosahuje 
kýženého výsledku jinak. Můžeme si jej představit jako blanketní odkaz – kompilátor na příkaz 
programátora do výsledného strojového kódu vloží informaci, že některé knihovní funkce se mají 
hledat ve specifických souborech975. Ty přitom vůbec nemusí být součástí distribuce výsledného 
počítačového programu. 

Následující diagram ilustruje proces kompilace z pohledu práva: 
 

 
 

Obrázek 1: Diagram činností kompilátoru 

 
Diagram znázorňuje právně relevantní činnosti spojené s kompilací počítačového programu. 

Vzhledem k výše uvedenému tedy docházíme k následujícím závěrům: 
1. Pouhé technické zjednodušení existujícího kódu není podstatným vkladem do díla, a 

proto nemá vliv na autorskoprávní status zkompilovaného programu. Situace je zčásti 
podobná použití IDE rozebranému výše. Pouhé technické zázemí poskytnuté jiným 
programem nemá za následek vznik odvozeného díla od původního zdrojového kódu 
programátora, neboť tento zdrojový kód nijak nemění. 

2. Linkování souborů a knihoven třetích osob, které je prováděno dynamickou metodou 
také nemá za následek změnu zdrojového kódu, která by byla vyvolána inkorporací 
linkovaného souboru do původního zdrojového kódu. Zde opět není na místě 
dovozovat autorskoprávní dopady. 

                                                 
974 Tamtéž. 
975 Soubory typu DLL, Dynamic-link Library. 
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3. Naopak statické linkování má za následek reálné rozšíření původního zdrojového kódu 
o další části, které jsou vtaženy do kompilovaného kódu a následně zařazeny do 
výstupního spustitelného souboru. Situace je tedy obdobná jako u použití frameworku 
– kódy vytvořené třetí osobou jsou použity při vývoji „našeho“ počítačového programu 
takovým způsobem, že jsou zařazeny do výsledného programu a distribuovány 
společně s ním, jakožto jeho součást.  

V případě použití kompilovaného programovacího jazyka, nebo interpretovaného 
programovacího jazyka založeného na technologii překladu do bytekódu je tedy nutné se při metodě 
statického linkování cizích souborů vypořádat s případnými licenčními omezeními vážícími se 
k linkovaným souborům.  

 
2.3.2 Argumenty 

Lawrence Rosen ve svém – byť postarším – článku, publikovaném na webu Linux Journal976 
argumentuje proti této tezi, když tvrdí, že by se neměl reflektovat rozdíl v technickém provedení 
linkování, pokud není z okolností zřejmé, že tvůrce programu chápal tento rozdíl a možný dopad na 
problematiku odvozených děl. Dovolím si s tímto názorem nesouhlasit. Jak bylo demonstrováno 
výše, rozdíl mezi těmito použitými technikami je evidentní a mimořádně důležitý. V případě 
statického linkování dochází fyzicky ke zhotovování rozmnoženiny linkovaného souboru nebo jeho 
kvalitativně podstatných částí a tedy nový program, byť svou funkčností může být zcela odlišný, je 
odvozeným dílem od linkovaného souboru. Neobstojí ani argument, že takovéto právní rozlišování 
je zbytečnou zátěží pro právní systém a že právo nestíhá na technologický vývoj reagovat. 
Samozřejmě, že ze své podstaty rigidní právní úprava bude po nějakou dobu nedotčená a nebude 
se měnit s každou novou technologií, aby nám poskytla odpovídající kazuistickou úpravu. V tomto 
případě nám postačí, že právní úprava poskytuje koncept toho, jak vznikají odvozená a díla a jaká 
práva se v takovém případě váží. Výkladem můžeme poměrně dospět k jednoznačnému výsledku. 

Dalším argumentem, který můžeme uvést ve prospěch zde vyloženého přístupu, je, že 
knihovny použité při vývoji počítačových programů jako předměty linkování, jsou samy o sobě bez 
jakýchkoli pochybností autorskými díly. Implementují některé základní funkce programovacího 
jazyka, ale činí tak autorsky originálně. Můžeme si dokonce vybrat, ze které knihovny danou funkci 
využijeme a můžeme se setkat s různými výsledky co do možností a výkonu použitého řešení. Není 
důvod odpírat tvůrcům knihoven možnost dále kontrolovat život svých autorských děl, stejně jako 
není tato možnost odpírána tvůrcům frameworků. V případě, že by daná knihovna opravdu 
nesplňovala znaky autorského díla, pochopitelně by se omezení daná v její licenci neaplikovala na 
výsledný program v duchu zásady nemo plus iuris. 

Navíc, i pokud bychom připustili, že softwarová knihovna není natolik důležitým autorským 
dílem, aby zasluhovala stejné míry ochrany, jako ostatní počítačové programy, a tím bychom 
limitovali možnost omezit licenci pro jejího uživatele-programátora, stále bude existovat možnost 
paralelně sjednat mezi autorem omezeně chráněné knihovny a programátorem mimolicenční 
smluvní závazek. V rámci toho by bylo možné licenční omezení suplovat. Zbytečně by se ovšem 
zhoršila pozice autora knihovny z hlediska dokazování a nároků z odpovědnosti za porušení 
smlouvy. 

Posledním argumentem je příklad z praxe. Free Software Foundation, společnost zajišťující 
projekt GNU, která vydává a udržuje soubor veřejných softwarových licencí rodiny GNU GPL, mimo 
jiné vydala i licenci GNU LGPL – tedy Lesser GPL; licenci, která je o něco permisívnější, než 
standardní GPL. LGPL se původně jmenovala Library General Public License, což značilo úmysl 
poskytnout ji vývojářům knihoven pro jejich licencování programátorům a koncovým uživatelům. 
LGPL se pro licencování knihoven poměrně hojně používá. Free Software Foundation se aktuálně 
snaží její použití omezovat a apeluje na vývojáře, aby pro knihovny do budoucna používali 
standardní GPL z důvodu přílišné permitivity LGPL ve vztahu k zařazování knihoven do 
proprietárního (uzavřeného) software.977 Postoj FSF a používání copyleftových licencí pro samotné 
knihovny jen dokazuje, že není možné odmítnout vliv licence knihovny na výsledný produkt.  

 

                                                 
976 ROSEN, Lawrence. Derivative Works [online]. 2003 [citováno 2015-03-16]. Dostupné z: 
http://www.linuxjournal.com/article/6366. 
977 FREE SOFTWARE FOUNDATION. Why you shouldn't use the Lesser GPL for your next library 

[online]. 2014 [citováno 2015-03-16]. Dostupné z: https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html. 

http://www.linuxjournal.com/article/6366
https://www.gnu.org/licenses/why-not-lgpl.html
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3 ZÁVĚREM 

V této práci jsme provedli analýzu několika základních prvků, které jsou běžně využívány při vývoji 
počítačových programů. Jednalo se o programovací jazyk, Framework, IDE, šablony kódu a 
kompilátor. Na základě srovnání s platnou legislativou a vybranou smluvní dokumentací jsme 
vyhodnotili vliv těchto prvků na právní postavení výsledného počítačového programu, respektive na 
případnou existenci limitace jeho tvůrce z hlediska nakládání s takovým programem.  

Dospěli jsme k obecnému závěru, že k takovéto limitaci dochází vždy tam, kdy je v rámci 
vývoje počítačového programu využito nástroje, který podstatným způsobem ovlivňuje znění 
zdrojového kódu výsledného počítačového programu nebo pro něj poskytuje jiné zdrojové soubory. 
Zejména se jedná o případ stavby počítačového programu na existujícím základě využitím hotového 
frameworku nad daným programovacím jazykem, dále o případy využití připravených šablon kódu, a 
to i v rámci designování aplikace pomocí grafického rozhraní (tzv. Application designer) a konečně o 
využití kompilovaného jazyka s využitím statického linkování knihoven a jiných souborů do 
výsledného strojového kódu programu. 

V dalším zkoumání bude nutné provést aplikaci získaných závěrů na praktický příklad a dále 
provést jejich další extenzivní testování za účelem ověření jejich způsobilosti korektně regulovat 
rozličné právní případy. 
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Abstrakt: The paper is focused on the topic of treaty shopping in the context of bilateral investment 

treaties. The main object of the paper is to identify reasons which lead investors to engage in treaty 
shopping as well as to analyse potential problems which may arise. Apart from that the author offers 
an examination of limits of this practice, especially with regards to jurisprudence of arbitral tribunals 
and thus provide guidance for corporate restructuring. 
 
Abstrakt: Práce se věnuje fenoménu takzvaného treaty shoppingu v kontextu dvoustranných 
mezinárodních smluv o investiční spolupráci. Práce se snaží nalézt důvody, které investory k treaty 
shoppingu vedou, a analyzovat některé problémy, které může tato praktika přinášet. Kromě toho je 
snahou práce na základě zejména rozhodovací praxe investičních tribunálů stanovit limity, kdy lze 
treaty shopping považovat za přípustné jednání, a z toho vyvodit, na které skutečnosti by se při 
korporátním plánování investoři měli zaměřit. 
 
 
Kľúčové slová: treaty shopping, nationality planning, BIT, investment law, indirect investment, 

corporate planning 
 
Kľúčové slová: Treaty shopping, nationality planning, BIT, investiční právo, nepřímé investice, 

korporátní plánování 
 
 
 
1 ÚVOD 
Dvoustranné dohody o podpoře investic („biletaral investment treaties“, dále také jen „BIT“) jsou 

mezinárodní smlouvy uzavírané mezi dvěma státy, které zaručují ochranu investičních činností 
zahraničních soukromoprávních subjektů proti některým zásahům ze strany hostujícího státu. Texty 
smluv vymezují jednak určité hmotněprávní standardy, které jsou státy povinny v souvislosti s 
investicemi dodržovat, a dále přinášejí investorovi výhody procesní, neboť mu dávají možnost 
řešení sporů formou arbitráže. Cílem jejich uzavírání je podporovat příliv zahraničního kapitálu.   

Vůbec největším pozitivem je pro investora již výše zmíněná možnost žalovat hostující stát u 
arbitrážního tribunálu a dosáhnout tak vykonatelného rozhodnutí, které bude výsledkem 
nestranného a depolitizovaného procesu. Kromě toho, že se tímto způsobem lze vyhnout 
projednání sporu domácími soudy,978 u kterých hrozí riziko zaujatosti, je přínosná zejména možnost 
soukromoprávního subjektu žalovat cizí stát přímo. Ten se totiž ve smlouvě vzdal části své 
suverenity a přijal jurisdikci arbitrážního soudu. Investiční smlouvy tak v tomto směru přinesly 
investorům nezanedbatelné výhody, neboť před tím, než začaly být uzavírány, se investor mohl 
svých práv vůči cizímu státu domáhat složitě prostřednictvím diplomatické ochrany domovského 
státu,979 pokud odhlédneme od možnosti žalovat stát u jeho vlastních soudů. 

Vzhledem k tomu, že ve světě neexistuje ucelený systém těchto smluv a rozsah práv a 
povinností stran je podle různých smluv odlišný, otevírá se pro investory poměrně velký prostor pro 
tzv. treaty shopping, někdy též označovaný za nationality planning. V kontextu investičního práva 

tyto pojmy představují jev, při kterém investoři za účelem nabytí ochrany vybrané investiční smlouvy 
záměrně zakládají společnosti v zahraničních státech nebo se stejným efektem restrukturalizují již 

                                                 
978 Kromě případů, kdy BIT obsahuje ustanovení, které zahájení arbitráže podmiňuje vyčerpáním 
ochrany domácími soudy. 
979 Pod diplomatickou ochranou je možno chápat situaci, kdy stát na sebe převede nároky, které má 
soukromá osoba, jež je jeho příslušníkem, vůči jinému státu. Tímto způsobem se pak spor stane 
mezistátním. 
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existující společnosti. Jinými slovy se jedná o chování zahraničních investorů, kteří se „snaží získat 
výhody plynoucí z investičních smluv uzavřených jejich domovským státem nebo plánovaným 
hostujícím státem, skrze třetí země, kterými nasměrují svou investici.“980  

Je na první pohled zřejmé, že investorům přinášejí tyto smlouvy značné výhody. Výhodná 
však může být tato praktika i pro druhou stranu, například může zprostředkovat příliv investic do 
států, které nemají příliš mnoho BIT uzavřených (typicky státy subsaharské Afriky).981 Zahraniční 
investoři totiž budou ochotnější v těchto zemích investovat, pokud jim bude umožněno si treaty 
shoppingem zajistit patřičnou ochranu.  Obecně je treaty shopping vnímán jako praktika legitimní, 
nicméně podléhající určitým omezením.982  

Zářným příkladem promyšleného korporátního manévrování a využití vhodných BIT jsou v 
nedávné době zahájené arbitrážní spory americké společnosti Phillip Morris týkající se 
protitabákových zákonů Austrálie a Uruguaye, zejména ve vztahu k namítanému porušení 
ochranných známek zavedením povinného vzhledu balíčků cigaret. Americko-australská BIT se pro 
investora jevila nevýhodnou tím, že například výslovně obsahuje limitaci ochrany práv duševního 
vlastnictví ve vztahu k výjimkám podle dohody TRIPS,983 pod které by výše uvedené zákony mohly 
spadat. Ačkoliv je Phillip Morris společnost inkorporovaná ve Virginii, proti Austrálii zahájila spor na 
základě australsko-hongkongské BIT, což bylo možné díky včasnému přesunu dotčených aktiv na 
dceřinou společnost Phillip Morris Asia inkorporovanou v Hongkongu. Z obdobných důvodů spor 
s Uruguayí zahájila podle švýcarské BIT, kde má společnost své provozní ústředí.984  

Nejedná se tedy o téma pouze teoretické, ale o jev, který je v praxi hojně a úspěšně 
využíván a je známkou rozvážného korporátního plánování.985 Treaty shopping není neznámý ani 

českým investorům. Aktuálním příkladem mohou být spory týkající se fotovoltaických elektráren. 
Vzhledem k tomu, že české soudy považují přijatou úpravu za ústavně konformní, možnosti 
domácích investorů domoci se na státu jakéhokoliv odškodnění jsou omezené. Existují ovšem i 
takoví domácí investoři, kteří zavčasu nasměřovali své investice skrze jiné země a mohou se nyní 
odškodnění domáhat prostřednictvím mezinárodní arbitráže.986  

Účelem práce je poskytnout ucelený obraz možnosti uchýlení se k treaty shoppingu 
z pohledu investora. V první části práce budou zejména rozebrány odlišnosti v požadavcích 
stanovených různými BIT a důsledky, které z těchto rozdílů pro investory plynou. Druhá část 
poskytne analýzu limitů přípustnosti treaty shoppingu se zřetelem na dosavadní rozhodovací praxi 
investičních tribunálů. Z dosažených poznatků poté budou průběžně metodou indukce vyvozována 
obecná doporučení, jak z pohledu investora postupovat. Vzhledem k tomu, že převážná většina 
citovaných zdrojů je zahraničních a bez oficiálních překladů do češtiny, jsou části textů obsažené 
v přímých citacích vlastními překlady autorky.  

Ačkoliv možnost treaty shoppingu není omezena pouze na právnické osoby, problematika 
osob fyzických přesahuje rozsah této práce a na danou oblast tedy bude nahlíženo výhradně ve 
vztahu ke korporacím. 

2 TREATY SHOPPING V RÁMCI DVOUSTRANNÝCH INVESTIČNÍCH SMLUV 

K treaty shoppingu dochází obecně ze dvou důvodů. Za prvé pokud chce investor investovat ve 
státě, se kterým jeho domovský stát nemá investiční dohodu uzavřenou a nebyl by tak žádnou 
smlouvou chráněn. Zadruhé je treaty shopping řešením v situaci, kdy sice mezi státy bilaterální 
smlouva uzavřena je, nicméně existují smlouvy s jinými státy, které poskytují ochranu příznivější, a 
investor chce této ochrany dosáhnout. Za příznivější ochranu je často považován například přístup 
k Mezinárodnímu centru pro urovnávání investičních sporů ICSID (pro to, aby zde mohla být 

                                                 
980 VAN OS, R., KNOTTNERUS, R. Dutch Bilateral Investment Treaties, s. 11. 
981 KIRTLEY, W. The Transfer of Treaty Claims and Treaty-Shopping in Investor-State Disputes, s. 
428. 
982 SCHREUER, C. Nationality Planning, s. 19.  
983 The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
984 WEBB, M. Treaty Shopping: How Philip-Morris Cherry-Picked Worst Case BITs, dostupné z: 
http://infojustice.org/archives/28044. 
985 SCHREUER, op. cit., s. 19. 
986 SEKANINA, O. Kdo vyhraje investiční arbitráž? Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-48624150-
kdo-vyhraje-fotovoltaickou-arbitraz. „Vlastníci zahraniční a vlastníci čeští, kteří si včas založili 
holdingové struktury v zahraničí, to mohou zkoušet i v mezinárodní investiční arbitráži.“ 
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zahájena arbitráž, musí být oba dotčené státy signatáři Úmluvy ICSID).987 Výhodnější je také pro 
investora smlouva, která zaručuje širší hmotněprávní ochranu v podobě příznivějších standardů 
zacházení.988 

Pro úplnost lze upozornit ještě na třetí možnost, na první pohled ne zcela zřejmou, a to zisk 
ochrany vůči svému domovskému státu. Jak již bylo naznačeno výše, cílem investičních smluv je 
přitáhnout zahraniční kapitál. Za tímto účelem jsou státy ochotny poskytnout investorům určité 
garance a případně se podřídit rozhodnutí arbitrážního tribunálu. Z tohoto důvodu by se měla 
ochrana vztahovat pouze na příslušníky cizího státu. Cílem naopak není poskytnutí nadstandardní 
ochrany domácím investorům. Pokud si ovšem domácí investor opatří pomocí treaty shoppingu 

příslušnost k cizímu státu, může v určitých případech ochrany nabýt a výhody investičních smluv 
čerpat, aniž by například fakticky změnil území své působnosti. Tato forma treaty shoppingu je 
nejvíce kontroverzní, jak bude ukázáno v druhé části této práce. Následující schéma názorně 
ilustruje výše uvedené způsoby možného využití treaty shoppingu. 

 

  
V praxi bude treaty shopping uskutečňován nejčastěji restrukturalizací společnosti s cílem 

vytvořit takovou holdingovou strukturu, při které bude některá část inkorporována ve vyžadovaném 
státě. Lze také využít společnost, která je žádanou BIT již chráněna. Na takto situovanou společnost 
pak může být investice za určitých okolností převedena.989 

Obecně lze restrukturalizaci provést dvěma způsoby. Pokud dále rozvedeme situaci (1) 
nastíněnou ve výše uvedeném schématu, může český investor v Nizozemí založit dceřinou 
společnost, která samotná přímo uskuteční danou investici v Tanzanii. Druhou možností je 
uskutečnit investici v Tanzanii prostřednictvím další společnosti (nebo celého řetězce společností) 
z jakéhokoliv státu, přičemž tato společnost bude vlastněna nizozemskou dceřinou společností.990 

V druhém případě se jedná o investici nepřímou. 
Takto realizovaný treaty shopping může narážet i na faktické limity. Ne pro každou 

společnost je vytvoření komplikované holdingové struktury ideálním řešením. Nadto se může jednat 
o řešení velmi nákladné, přičemž bude nutné, aby případné výdaje byly nabytými výhodami 
vykompenzovány. Ve většině případů je tak treaty shopping praktikován společnostmi 
s nadnárodními strukturami.991  

Zákonné limity pro treaty shopping jsou stanoveny primárně samotným textem dotčené 
smlouvy. Za účelem efektivního treaty shoppingu by měl investor zkoumat zejména dvě skutečnosti. 

Za prvé, definici investice, tedy podmínky, které musí podle dané BIT splnit, aby spadal do osobní 
působnosti smlouvy. Za druhé by se měl snažit o nalezení takové smlouvy, která nevylučuje 
nepřímé investice. Podle takových smluv není rozhodné, kdo společnost, skrze kterou se investice 
uskutečňuje, ovládá. Treaty shopping lze beze sporu uskutečnit i přímo, tedy přímou inkorporací 

nebo přesunem samotného investora do vybraného státu. Mnohem jednodušší a flexibilnější je 
ovšem z pohledu investora možnost docílit ochrany nepřímo, nejčastěji založením dceřiné 
společnosti či zvolením jiné vhodné holdingové struktury s napojením na vyžadovaný stát. 

                                                 
987 Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other 
States.  
988 SKINNER, M., MILES, C. A., LUTTRELL, S. Access and Advantage in Investor-state Arbitration: 
The Law and Practice of Treaty Shopping, s. 261. Srovnej také Mobil v. Venezuela, odst. 204: 
„Uskutečnit treaty shopping za účelem přístupu k ICSID je naprosto legitimním cílem.“ 
989 WISNER, R., GALLUS, N. Nationality Requirements in Investor-State Arbitration, s. 936. 
990 Blíže viz VAN OS, R., KNOTTNERUS, R. Dutch Bilateral Investment Treaties, s. 10. 
991 NIKIÈMA, S. Best Practices: Definition of Investor, s. 3. 
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2.1 POJEM INVESTORA PODLE BIT 

Už samotné slovní spojení nationality planning značí, že rozhodující skutečností pro investora je být 
investorem kvalifikovaným podle BIT, tedy stát se příslušníkem (national) zvoleného domovského 
státu. U nadnárodních společností může být investice učiněna skrz několik vrstev společností 
inkorporovaných v různých jurisdikcích, přičemž ne všechny tyto státy mohou mít s hostujícím 
státem uzavřenou investiční smlouvu.992 Otázka národnosti investora tedy může být v těchto 
případech velice spletitá.  

Ke stanovení příslušnosti státy využívají několik různých určovatelů. V mnoha smlouvách je 
na investory kladen pouze základní požadavek inkorporace v domovském státě, přičemž tato 
podmínka bude většinou velice snadno splnitelná. Některé státy proto požadují splnění dalších 
kritérií, neboť jsou si vědomy, že takto široká koncepce může snadno chránit i investory, na které 
není ochrana danou smlouvou primárně cílená, zejména pokud mají státy snahu poskytovat 
ochranu jen společnostem, které mají skutečnou spojitost s druhým smluvním státem. Vzhledem 
k tomu, že smlouvy státy v jejich jednání mohou poměrně omezovat, nemusí být vždy státu ku 
prospěchu, je-li rozsah osobní působnosti smlouvy příliš široký. 
Pro účely této práce se jeví vhodné smlouvy rozdělit podle rigidnosti ve vztahu ke kvalifikaci 
investora na tři druhy podle toho, zda obsahují: 
 

I. velice liberální definici, vyžadující pouze zřízení právnické osoby na území domovského 

státu (kritérium inkorporace); 

II. liberální definici, která ovšem obsahuje tzv. denial of benefits clause; a 

III. rigidní definici, která klade na investora dodatečné požadavky jako např. sídlo, řízení nebo 

vykazování ekonomické činnosti na území domovského státu. 

 
Na příkladech BIT uzavřených mezi Českou republikou na jedné straně a (I.) Nizozemskem, (II.) 
USA a (III.) Švýcarskem993 na straně druhé budou tyto tři základní přístupy postupně rozebrány 
z hlediska možnosti investora uchýlit se k treaty shoppingu v dané jurisdikci. Současně bude 

upozorněno na některé problémy, které mohou v souvislosti se specifiky jednotlivých definic vyvstat. 
 
2.1.1 Liberální přístup Nizozemska 

To, že v úvodním schématu bylo zvoleno právě Nizozemsko, není náhodou. Nizozemí je totiž 
nejtypičtějším zástupcem státu s velice otevřenou politikou vůči treaty shoppingu. Z toho důvodu 
také BIT uzavírané Nizozemskem obsahují nejbenevolentnější definice investice a investora.994 
Výjimkou není ani BIT uzavřená mezi Českou republikou a Nizozemskem, jejíž článek I. zní: 
„[P]ojem ‚investice‛ označuje každý druh aktiv investovaných přímo nebo prostřednictvím investora z 

třetího státu, a to zejména, nikoli však výlučně […] 

[P]ojem ‚investor‛ označuje: […] 

ii) právnické osoby zřízené v souladu s právním řádem jedné ze smluvních stran.“995 

 Za investora smluvní strany považují právnické osoby zřízené v souladu s právním řádem jedné ze 
smluvních stran, využito je tedy kritérium inkorporace. Investice samotná pak může být učiněna 

                                                 
992 DUGAN C. et al. Investor-State Arbitration, s. 291.  
993 Dané smlouvy byly vybrány z důvodu, že definice investora v nich obsažené dokonale 
reprezentují výše v textu uvedené rozdělení. 
994 VAN OS, R., KNOTTNERUS, R. The Netherlands: A Gateway to ‘Treaty Shopping’ for 
Investment Protection, dostupné z: http://www.iisd.org/itn/2012/01/12/the-netherlands-treaty-
shopping/. Srovnej též:  Investment Climate Statement – Netherlands. United States of America, 
Department of State, dostupné z: http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2014/227893.htm. 
995 Čl. 1. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 569/1992 Sb., o sjednání Dohody 
mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a 
vzájemné ochraně investic. 
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přímo nebo prostřednictvím investora třetího státu. Žádné další zvláštní požadavky na investora BIT 
nestanovuje.  
Tato liberální definice je jedním z důvodů proč investoři často využívají právě Nizozemska pro 
zakládání tzv. shell companies, tedy společností, které existují pouze formálně a slouží prakticky jen 
jako zprostředkovatelé pro obchodní transakce. Skrze takovéto společnosti je podle smlouvy 
umožněn zisk ochrany bez toho, aby bylo nutné inkorporovanou společnost rozvíjet nebo vykazovat 
na území státu jakoukoliv ekonomickou aktivitu. Ačkoliv může být pravdou, že atraktivita zakládání 
shell companies v Nizozemsku může být dána i jinými faktory, například výhodnou daňovou 
politikou nebo samotnou úpravou obchodních společností obecně, není pro společnosti ani 
investiční ochrana zanedbatelná. Ve skutečnosti výhody založené investičními smlouvami už 
nejedna z těchto společností využila pro zahájení arbitráže proti hostujícímu státu a mnohdy i proti 
svému státu fakticky domovskému.996 Příkladem výše uvedeného jednání může být spor Saluka,997 
ve kterém Česká republika v pozici žalovaného státu namítala, že Saluka, jakožto nizozemská shell 
company, je zcela vlastněna japonskou společností Nomura a k Nizozemí tak investor nemá žádný 
skutečný vztah. Ačkoliv tribunál vyjádřil tomuto argumentu žalovaného státu jisté sympatie, ochranu 
prostřednictvím shell company nevyloučil a potvrdil svou jurisdikci, právě s ohledem na liberální 
definici investora obsaženou ve smlouvě a splnění podmínky inkorporace.998  
Oblíbenost Nizozemska pro treaty shopping dokazuje i fakt, že Nizozemsko je v investičních 
sporech nejčastějším domovským státem investorů. Ze 41 sporů, které byly do roku 2012 zahájeny 
nizozemským investorem, bylo dokonce 25 z těchto investorů pouhými shell companies.999 
Vzhledem k tomu, že otevřenost Nizozemska není samotným státem vnímána negativně, naopak se 
těší politické podpoře,1000 a také z důvodu husté sítě uzavřených BIT1001 lze restrukturalizaci skrze 
tuto zemi z pohledu investora jednoznačně doporučit, jde-li mu o co nejjednodušší zisk ochrany a 
vyhovuje-li mu uskutečnění investice nepřímo, tedy skrze shell company. Dalšími státy, které mají 
sklon k obdobnému definování investora, jsou například Singapur1002 nebo Kypr,1003 proto i v těchto 
státech bývají často shell companies zakládány a pro treaty shopping jsou z tohoto pohledu 
příhodné. 
 
2.1.2 USA a limitace prostřednictvím denial of benefit clause  

Článek I. BIT mezi Českou republikou a USA zní: 
 

„Pro účely této dohody […] 

b) ‚společnost smluvní strany‛ znamená jakoukoli korporaci, společnost, sdružení, státní nebo jiný 

podnik, nebo jinou organizaci, z právního hlediska ustavenou v souladu s právním řádem smluvní 

strany nebo jejich politického podrozdělení […]“1004 

 

Pro investora jakožto právnickou osobu tak BIT vyžaduje inkorporaci v daném smluvním státě. 
Smlouva nicméně obsahuje v čl. I odst. 2 tzv. denial of benefits clause následujícího znění: 
 

„Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odepřít kterékoli společnosti výhody plynoucí z této 

dohody, pokud takovou společnost kontrolují občané třetí země anebo v případě, že společnost 

                                                 
996 VAN OS, KNOTTNERUS, op. cit.  
997 Saluka. 
998 Saluka, odst. 240. 
999 Tamtéž. 
1000 Tamtéž. 
1001 VAN OS, KNOTTNERUS, op. cit. 
1002 Např. Yaung Chi Oo Trading. 
1003 Např. ADC, Libananco. 
1004 Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 187/1993 Sb. o sjednání Dohody mezi Spojenými 
státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně 
investic.  
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druhé smluvní strany nevykonává žádnou rozsáhlejší podnikatelskou činnost na území druhé 

smluvní strany […]“1005 

 
Efektem obdobných ustanovení by měla být možnost státu odmítnout ochranu vyplývající ze 

smlouvy společnosti, která nemá spojitost se státem, na jehož příslušnost se spoléhá.1006 Ačkoliv 
původně byla tato klauzule zahrnována do textů BIT jako pojistka pro případy, kdy by se ochrany 
domáhala „nepřátelská společnost“ v dobách válečných konfliktů, v nedávné době byla 
znovuobjevena právě jako možnost obrany proti treaty shoppingu.1007  

Z toho důvodu se tak na první pohled může zdát, že podle smluv obsahujících tuto klauzuli bude 
treaty shopping pomocí shell companies vyloučen. Tento závěr však není zdaleka tak jednoznačný. 
Uplatnění klauzule státem bylo málokdy úspěšné,1008   zejména s ohledem na nejasný způsob jejího 
uplatnění. 
Tribunály v případech Plama a Yukos1009 například rozhodly, že odmítnout ochranu na základě 
odkazu na denial of benefits smí hostitelský stát pouze tehdy, pokud toto své právo využije předem, 
nikoliv až ex post.1010 Stát, pokud chce ochranu odepřít, by tak byl povinen o tom informovat osoby 
před uskutečněním dané investice nebo vydat blanketní stanovisko, které by se vztahovalo na 
případné takto dotčené investory.1011 Podle jiných výkladů, které favorizují také uplatnění klauzule 
ex ante, může stát uskutečnit své právo kdykoliv před vznikem sporu.1012 V obou případech by ale 
stát byl povinen jednat ještě před zahájením arbitráže, odvolání se na klauzuli během řízení by již 
nemělo mít žádný efekt.  

Výše uvedená interpretace nicméně neušla kritice1013 a jiné tribunály v obdobných sporech 
umožnily i retroaktivní aplikaci klauzule.1014 Vzhledem k omezenému množství rozhodnutí, které se 
danou problematikou zabývaly, a zejména vzhledem k tomu, že názor na aplikaci klauzule je 
rozpolcený, trpí v těchto případech právní jistota investora. Domnívám se, že problémy s aplikací 
klauzule mohou vyvěrat z výše uvedené skutečnosti, že původně sloužila k jiným účelům, a tudíž její 
aktuální textace plně nereflektuje požadavky na její současné užívání. 
Ačkoliv se přikláním spíše k názoru, že výklad umožňující uplatnění výjimky pouze pro futuro je 
neudržitelný, zůstává skutečností, že ani klauzule neposkytuje státům před treaty shoppingem příliš 
efektivní ochranu. Z důvodu opatrnosti však lze v tomto případě treaty shopping doporučit spíše 
investorům, kteří podmínky pro vyvolání následků klauzule nenaplní.  

Na závěr bych se zaměřila na formulaci, která vylučuje nepřímou kontrolu nad investicí, 
vzhledem k tomu, že toto ustanovení se ve smlouvách v různých formách vyskytuje poměrně často. 
Je zřejmé, že cílem takového ustanovení má být zabezpečení ochrany pouze těch společností, 
které mají skutečný vztah k druhému smluvnímu státu. Zjednodušeně by to tak pro Českou 

                                                 
1005 Tamtéž. 
1006 DOLZER, R., SCHREUER, C. Pinciples of International Investment Law, s. 55.  
1007 SKINNER, MILES, LUTTRELL, op. cit., s. 271. 
1008 AZAINO, E. Nationality/treaty shopping: Can host countries sift the wheat from the chaff? s. 12. 
1009 Zde se sice jedná o spory na základě Dohody o energetické chartě, která je investiční smlouvou 
mnohostrannou, nicméně vzhledem k tomu, že znění denial of benefits clause je obdobné, se 
domnívám, že závěry jsou uplatnitelné i v pro BIT. 
1010 Např. Plama, odst. 162:“Pokud by klauzule měla retrospektivní efekt, mělo by to pro investora 
závažné důsledky. Investor by nemohl dlouhodobě plánovat svou investici a státem nevykonané 
právo by v investorovi mohlo vzbudit plané legitimní očekávání, které bude později retrospektivně 
zmařeno.“ Tento názor byl poté následován v rozhodnutí Yukos. 
1011 VOON, T., MITCHELL, A., MUNRO, J. Legal Responses to Corporate Manoeuvring in 
International Investment Arbitration, s. 55. 
1012 FELDMAN, M. Setting Limits on Corporate Nationality Planning in Investment Treaty Arbitration, 
s. 282. 
1013 Např. SINCLAIR, A. C. The Substance of Nationality Requirements in Investment Treaty 
Arbitration, s. 357-388. 
1014 Pravděpodobně naposled ve věci Rurelec, odst. 376: „Je správné, aby odepření ochrany bylo 
‚aktivováno‛ ve chvíli, kdy jsou práva, které má odepírat, žalovány.“ Obdobně také tribunál ve věci 
Pac Rim, který argumentaci zakládá zejména skutečnosti, že žádné omezení co do doby aplikace 
klauzule ve smlouvě není obsaženo. Blíže viz Pac Rim čl. 4.83. 
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republiku znamenalo poskytovat ochranu jen společnostem skutečně americkým. Takto stanovená 
formulace ovšem obsahuje drobnou komplikaci, kterou je skutečnost, že vylučuje pouze společnosti 
kontrolované investorem třetího státu, nikoliv investorem států smlouvy. Lze si tak představit že 
v úvodu naznačená a ze strany států nejméně žádaná forma treaty shoppingu, pomocí které se 
domácí investor domáhá ochrany před vlastním státem, je i přes tuto klauzuli umožněna. Pokud by 
tedy česká společnosti ovládala společnost americkou, mohla by se i tak dle mého názoru skrze ni 
domáhat ochrany proti opatřením České republiky. Jinými slovy ve vztahu k případnému faktickému 
ovládání společností z domovského státu by se tak efekt klauzule neměl uplatnit.  
 
2.1.3 Švýcarsko a podmínka skutečné hospodářské činnosti 

Za investora česko-švýcarská BIT považuje: 
 
„[P]rávnické osoby, včetně společností, korporací, obchodních společností a jiných organizací, které 

jsou zřízeny nebo jinak právně založeny podle zákonů této smluvní strany a mají své sídlo a 

provozují skutečnou hospodářskou činnost na území této smluvní strany.“1015 

 
Tato BIT treaty shopping nijak neusnadňuje, neboť vyžaduje po investorovi splnění hned tří 

podmínek – inkorporace, umístění sídla a skutečnou hospodářskou činnost na území domovského 
státu.  
Co se rozumí (nebo spíše nerozumí) skutečnou hospodářskou činností bylo částečně vyloženo v 
rozhodnutí ve věci Alps Finance, kde rozhodčí tribunál odmítl svou jurisdikci ratione personae s 
odůvodněním, že investor sice prokázal daňová přiznání a inkorporaci ve Švýcarsku, nicméně 
neprokázal, že by si zde pronajímal kanceláře, zaměstnával lidi a byl tedy skutečné ekonomické 
aktivní.1016 Další vodítko k výkladu tohoto pojmu nabízí tribunál v Pac Rim, který jako nedostatečnou 

podnikatelskou aktivitu viděl v pouhém držení akcií dceřiné společnosti, čímž je opět potvrzeno, že 
toto ustanovení míří právě na vyloučení shell companies. Navíc, aby byl požadavek splněn, musí 
být činnosti připisována konkrétní společnosti, nelze ji tedy nahradit např. činností dalších 
společností v rámci holdingu.1017  

Ani takto konstruovaná definice však nemusí být pro treaty shopping překážkou v případech, 
kdy je investor s těmito podmínkami srozuměn a pokud zde své podnikání hodlá alespoň částečně 
realizovat, případně pokud k treaty shoppingu využije již v tomto státě fungující společnosti. Pokud 
ovšem zamýšlí nabýt ochranu pouze prostřednictvím shell company, jsou jurisdikce s obdobně 

formulovanými smlouvami prakticky vyloučeny. Je tak třeba pečlivě zvážit, zda konkrétní společnosti 
podmínky smlouvy splňuje. Není však nutné tyto smlouvy primárně vylučovat, což dokazuje i 
v úvodu zmíněný případ Phillip Morris, který pro zahájení jednoho ze sporů zvolil právě švýcarskou 
BIT. Společnost zde však má své provozní ústředí, takže o treaty shopping zde šlo spíše z toho 

pohledu, že Phillip Morris měl jako nadnárodní společnost více možností, jak spor zahájit.  
 

2.2 LIMITY TREATY SHOPPINGU PODLE ROZHODOVACÍ PRAXE TRIBUNÁLŮ 

Na úvod této části je třeba připomenout neexistenci precedentního systému v mezinárodní arbitráži. 
Ačkoliv však předchozí rozhodnutí nejsou závazná, tribunály často následují v nich vyjádřené 
názory díky jejich argumentační přesvědčivosti. Dochází tak k poněkud schizofrenní situaci, kdy sice 
tribunály na jednu stranu neustále zdůrazňují svou nezávislost, ovšem na stranu druhou se na 
předchozí rozhodnutí v drtivé většině případů odvolávají. 

V otázce treaty shoppingu lze v rozhodování vysledovat určité tendence, neboť tribunály se 
v případě problematických otázek poměrně důsledně přiklánějí k obdobným řešením. Při 
rozhodování pak znatelně převládají – pro investora příznivé – extenzivní výklady přípustnosti treaty 
shoppingu. Existují nicméně rozhodnutí, které se k těmto většinovým názorům staví odmítavě a 

obsahují restriktivní náhledy na danou problematiku. 

                                                 
1015 Čl. 1. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 459/1991 Sb., o sjednání Dohody 
mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a 
vzájemné ochraně investic.  
1016 Alps Finance, odst. 219 a násl. 
1017 Pac Rim, čl. 4.66. 
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Většinový názor je téměř dokonale reflektován v rozhodnutí Tokios Tokelés, které o treaty 
shoppingu mluví jako o „praktice, která není v praxi výjimečná a ani – až na určité výjimky – 
nelegální.“1018 O tomto závěru nejspíš panuje všeobecná shoda, jde nicméně právě o stanovení 
oněch limitů výjimek, které každý tribunál může spatřovat jinde.  

Základní oblasti, ve kterých se rozhodnutí rozcházejí, jsem identifikovala jako následující:  (1) 
přístup k otázce dobré víry či principu zákazu zneužití práva investorem, (2) dopady načasování 
restrukturalizace a (3) přistoupení nebo nepřistoupení k testu „piercing the corporate veil“. Tyto 
oblasti spolu nicméně velice úzce souvisí (např. pozdní provedení restrukturalizace může být 
vnímáno jako uskutečnění investice ve zlé víře), proto se jedná o rozdělení spíše z důvodu 
zjednodušení následného rozboru.  
 
2.2.1 Dobrá víra 

Investiční tribunály se při svém rozhodování na princip dobré víry odvolávají poměrně často.1019 
V poslední době však došlo k výraznému nárůstu případů, kdy hledisko dobré víry uplatňují nikoliv 
jen v části meritorní, ale i v části procesní. Zásada dobré víry je „principem mezinárodního práva, 
který zahrnuje pravidla poctivosti, spravedlnosti a rozumnosti, která jsou uznávána v mezinárodním 
společenství v dotčené době.“1020 Jinými slovy požaduje, aby strany „vůči sobě jednaly čestně a 
spravedlivě.“1021 Na princip dobré víry se opakovaně odvolává např. Mezinárodní soudní dvůr nebo 
odvolací orgán WTO a je označován za jednu z obecných zásad mezinárodního práva.1022 I z těchto 
skutečností je dovozováno, že se jedná i o princip, který je aplikovatelný i v právu investičním.  
Zákaz zneužití práva je koncept z principu dobré víry pramenící1023 a zahrnuje situace, kdy „žalobce 
má sice procesní právo zahájit spor, nicméně jej nemůže právoplatně realizovat, protože by 
uskutečnění vyústilo ve zneužití tohoto práva.“1024  

Protože se v obou případech jedná o abstraktní pojmy, tribunály k jejich aplikaci a také 
k důsledkům jejich porušení bohužel přistupují značně nekonzistentně. 
Hledisko dobré víry lze v procesní části uplatnit obecně ve dvou rovinách. V rámci toho, jestli byla 
investice samotná uskutečněna v dobré víře anebo při přezkumu, zda byl investor v dobré víře při 
zahájení sporu. Toto rozlišení není pouze teoretické, naopak má důležité praktické dopady, neboť 
se k němu váží rozdílné faktické následky. V prvním případě nedostatek dobré víry vede 
k nedostatku jurisdikce. Investice totiž není investicí chráněnou a nespadá do věcné působnosti 
smlouvy.  Soud tudíž nemá pravomoc spor z ní vyplývající projednat, kdežto v druhém případě se 
jedná o otázku přípustnosti sporu (admissibility). O investici podle smlouvy se sice jedná a obecně 
by soud pravomocí disponoval, nicméně z důvodů nedostatku dobré víry žalobce spor projednat 
odmítne.  

Jsem toho názoru, že první přístup je poměrně ospravedlnitelný. U případu druhého lze 
ovšem polemizovat zejména s tím, na základě čeho má soud právo projednání odmítnout, vzhledem 
k tomu, že toto možnost není nikde výslovně zakotvena. I v otázce právního podložení takového 
postupu se rozhodovací praxe liší. Některé tribunály dobrou víru aplikují čistě z titulu, že se jedná o 
všeobecně aplikovatelný princip mezinárodního práva. Jiné ji uvádí jako vyžadovaný procesní 
požadavek podle čl. 25 Úmluvy ICSID1025, aniž by ovšem text této dohody tuto podmínku výslovně 
obsahoval. 1026  Vhledem k tomu, že k tomuto požadavku docházejí jen na základě interpretace 
tohoto ustanovení, která může být velmi subjektivní, je tento přístup přinejmenším diskutabilní.  

I kdybychom však od této polemiky odhlédli, rozhodování tribunálů je neuspokojivé také 
z hlediska, že chybně zaměňují dobrou víru a zneužití práva, ačkoliv obsah těchto dvou principů je 

                                                 
1018 Tokios Tokelés, odst. 330. 
1019 Např. rozhodnutí Phoenix, Abaclat, Malicorp, Mobil v. Venezuela a mnohé další. 
1020 O’CONNOR, J. Good Faith in International Law, s. 124. 
1021 BERNHARDT, R. Foundations and Principles of International Law, s. 47. 
1022 BRABANDERE, E. ‘Good Faith’, ‘Abuse of Process’ and the Initiation of Investment Treaty 
Claims, s. 609. Srovnej též CHENG, B., General Principles of Law as Applied by International 
Courts and Tribunals. 
1023 BYERS, M. Abuse of Rights: An Old, Principle, A New Age, s. 404. 
1024 BRABANDERE, op. cit., s. 620. 
1025 Čl. 25 Úmluvy ICSID určuje jurisdikci ICSID tribunálů k projednání sporů, vymezuje tedy, co se 
pro účely této úmluvy rozumí pod pojmem investice a státního příslušníka. 
1026 BRABANDERE, op. cit., s. 617. 
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rozdílný. Je nutné si totiž uvědomit, že pokud došlo uskutečnění  investice v rozporu s dobrou vírou, 
nelze rozhodnout nepřípustnosti projednání sporu (admissibility). Vzhledem k tomu, že v tomto 
případě žádné právo spor projednat jako takové neexistuje, protože neexistuje investice, měl by 
tribunál správně odmítnout svou jurisdikci. Jinými smlouvy, nelze argumentovat zneužitím práva 
v případech, kdy žádné takové právo investor nemá. Jediný jiný myslitelný výklad je, že se v tomto 
případě jedná o jakési zneužití práv poskytovaných Dohodou ICSID případně zneužití práva 
investiční arbitráže obecně. 1027 Osobně nicméně takové výklady považuji za příliš extenzivní. 
Je tak třeba při rozhodování rozlišovat mezi zneužitím práva, ke kterému došlo ve vztahu ke vzniku 
investice, na základě čehož je možné odmítnout jurisdikci z důvodu nesouladu takového jednání se 
všeobecnými zásadami mezinárodního práva nebo BIT, případně práva domovského státu. Na 
druhé straně pak leží zneužití procesní ochrany, kdy tribunál odmítne vykonat svou pravomoc, 
zejména na základě výkladu čl. 25 Úmluvy ICSID. V tomto druhém případě jsou však tribunály 
s odmítnutím projednat spor mnohem zdrženlivější, až na situace, kdy se jedná o na první pohled 
zřejmé zneužití práva.1028 Dále se tedy budu věnovat zejména první situaci. 
Po tomto teoretickém úvodu je třeba zaměřit pozornost na skutečnost, že treaty shopping je jedním 
z oblíbených případů, kdy je nedostatek dobrá víry namítán. Ze strany států bývá tento princip často 
navrhován jako jakýsi korektiv přípustnosti treaty shoppingu. Tribunály ovšem hranice dobré víry 

vykládají poměrně široce. Nedostatek dobré víry tak shledávají až v krajních situacích, například 
pokud se jedná o zcela zjevné zneužití poskytované ochrany hraničící až s podvodným jednáním1029 
nebo účelové přenesení již vzniklého jasně vnitrostátního sporu k mezinárodnímu foru.1030 

Úspěchu se argumentace porušením dobré víry dočkala opravdu jen v extrémních 
případech, kupříkladu ve sporu Phoenix, kdy cílem restrukturalizace bylo na poslední chvíli 
uskutečněné převedení vnitrostátního sporu na spor mezinárodní. Nadto k restrukturalizaci došlo 
jen v rámci přeskupení majetku mezi členy rodiny žalobce a ještě k tomu až po zásahu ze strany 
státu. Tribunál rozhodl, že „celá ‚investice‛ byla jen umělá transakce vykonstruovaná za účelem 
převedení sporu k ICSID.“1031 Současně ale rozhodnutí potvrdilo shora uvedené závěry plynoucí z 
nálezu Tokios Tokelés, a to, že není vyloučena možnost investora restrukturalizovat svou investici 
tak, aby co nejvhodněji využívala mezinárodní ochrany.1032 Jednalo se zde ale o okolnosti daného 
případu, které přiměly tribunál k odmítnutí své příslušnosti.  

Zneužitím práva se zabýval i tribunál v případu Cementownia, který opět potvrdil obecnou 
přípustnost treaty shoppingu per se, nicméně se také postavil odmítavě k případům, kdy je jen 
treaty shopping jen nástrojem k umělému převedení čistě domácího sporu na mezinárodní fórum.   
Dobré víře při uskutečnění investice v každém případě nahrává, pokud je restrukturalizace 
uskutečněná i s jiným cílem než je jen zisk přístupu k tribunálu (např. daňové výhody) nebo to, že 
byla uskutečněna dlouhou dobu před samotným vznikem sporu.1033 Pokud restrukturalizace 
proběhne jako druh korporátního manévrování s cílem získat obecnou ochranu a nikoliv ve vztahu 
ke specifickému sporu, lze uzavřít, že se téměř jistě jedná se o praktiku, která princip dobré víry 
neporušuje. 

Je logické, že státy v mnohých případech treaty shoppingu vidí zneužití práva, nicméně je 
důležité si uvědomit, že právě ony jako smluvní strany dané BIT mohly upravit podmínky definice 
investora a přirozeně jde k jejich tíži, pokud tak neučiní. 
Pokud ovšem půjdeme do jádra tohoto argumentu, dá se polemizovat s tím, že treaty shopping je 

vždy praktikou odporující dobré víře, neboť se za každých okolností jedná o částečné obcházení 
právního řádu. Restrukturalizace bude mít stejný dopad, pokud bude provedena s předstihem 
několika let před vznikem sporu s obecným cílem chránit svou investici nebo pokud se uskuteční až 
později s cílem chránit investici za konkrétních okolností. V obou případech půjde o úmyslné 
plánování s cílem dosáhnout ochrany, která by investorovi jinak poskytnuta nebyla. Pokud je druhá 

                                                 
1027 Tamtéž, s. 620. 
1028 Tamtéž, s. 635. 
1029 Srovnej Aguas del Tunari, odst. 245: „Tribunál souhlasí s tím, že korporátní struktura může být 
zneužita a pokud tak bylo učiněno za účelem podvodu nebo z podobných důvodů, nelze se na ni 
spoléhat.“ 
1030 Např. Phoenix, Mobil v. Venezuela.  
1031 Phoenix, odst. 143. 
1032 Phoenix, odst. 64. 
1033 Tokios Tokelés. 
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praktika považována za zneužití práva, je otázkou, proč jím není i v případě prvním, když vede ke 
stejnému efektu.  
 
2.2.2 Načasování investice 
Za jeden z nejdůležitějších ukazatelů přípustnosti treaty shoppingu je považováno jeho 
načasování.1034 Teorie i praxe ve shodě rozděluje případy treaty shoppingu na pre-dispute 
(dovolená praktika) a post-dispute (praktika zakázaná). Toto rozdělení je naznačeno například 
v rozhodnutí Mobil v. Venezuela, kde tribunál vyjádřil názor, že „zisk přístupu k ICSID pomocí 
vhodné BIT je naprosto legitimní cíl, jedná-li se o budoucí spory.“1035 Hned v dalším odstavci 

nicméně dodává, že co se týká sporů již existujících, je tato praktika považována za zneužití 
práva.1036 Tento výklad, uplatněný i dalšími tribunály,1037 ovšem přináší zásadní problém, a to určení 
okamžiku, ve kterém vlastně spor vzniká. 

Tuto otázku adresovalo poměrně detailně rozhodnutí Pac Rim, ve kterém tribunál došel 
k závěru, že: „[r]ozhodujícím limitem je okamžik, kdy je již pro dotčenou stranu spor zřejmý nebo 
jeho vznik tato strana může alespoň předvídat s velkou pravděpodobností […]. Tribunál je toho 
názoru, že pokud tato hranice není dosažena, obyčejně se nebude jednat o zneužití práva, ale po 
dosažení se o něj jednat bude. Odpověď na tento problém ovšem bude v každém případě závislý 
na specifických okolnostech daného případu.“1038 Podle tohoto rozhodnutí se tak nejedná o 
formalistické chápání vzniku sporu jako okamžiku, kdy je spor jako takový zahájen u arbitrážního 
soudu. Je logické, že tribunál takovýto výklad odmítl, neboť v opačném případě by dostačovalo, aby 
investor se zahájením arbitráže vypočítavě posečkal až do ukončení restrukturalizace. Právě takový 
postup treaty shoppingu byl jasně zavržen v již zmiňovaném případu Phoenix, kdy na začátku čistě 
vnitrostátní investice byla po zásahu státu nasměrována přes Izrael a k zahájení sporu u tribunálu 
došlo jen několik málo dní po této restrukturalizaci. 

I v takto chápaném pojetí vzniku sporu však mohou vyvstat hraniční otázky, zejména 
s ohledem na subjektivitu kritéria předvídatelnosti. Problematickou tak může být například situace, 
kdy restrukturalizace proběhne poté, co v dotčeném odvětví již nastaly určité problémy, nicméně 
k samotnému konkrétnímu zásahu státu ještě nedošlo a je otázkou, do jaké míry je jisté, že k němu 
dojde, případně v jaké formě k němu dojde. V případech Mobil a Aguas tribunály dospěly k závěru, 

že v takových situacích se jedná spíše jen o preventivní způsob ochrany investice a 
restrukturalizace je v pořádku.1039 Na druhou stranu se vyskytly případy, kdy k zásahu státu došlo v 
opravdu velice krátkém časovém horizontu po přesunu investora do cílové jurisdikce. V rozhodnutí 
Cementownia, tak tribunál doznal, že pokud se v daném případě převod akcií udál pouhých dvanáct 

dní po upozornění státu o ukončení licencí, spadal by tento případ do skupiny sporů, které byly ve 
vztahu ke konkrétním zásahům uměle přeměněny z vnitrostátních na mezinárodní,1040 tudíž by se 
jednalo o praktiku nelegitimní.  

Ačkoliv delší doba dělící okamžik uskutečnění investice se zahájením sporu jasně nahrává 
žalobci,1041 je pro investora pozitivním zjištění, že z časového hlediska tribunály neuznávají pouze 
tyto investice učiněné dlouho dopředu bez jakékoliv spojitosti se specifickým problémem. Naopak, 
k restrukturalizaci dávají dostatečnou volnost až do okamžiku, kdy je konkrétní spor tak říkajíc „na 
spadnutí“. Vždy však bude vhodnější uskutečnit restrukturalizaci co nejdříve, nejlépe jako 
preventivní způsob, jak do budoucna chránit investici. Na druhou stranu, i ve chvíli, kdy je již 
pravděpodobné, že ke změnám, které investici ovlivní, nejspíše dojde, nemusí být pro přesun 
investice pozdě.1042  

                                                 
1034 SCHREUER, op. cit., s. 26. 
1035 Mobil v. Venezuela, odst. 204. 
1036 Mobil v. Venezuela, odst. 205. 
1037 Např. Aguas del Tunari 
1038 Pac Rim, čl. 2.99. 
1039 Mobil, Aguas del Tunari, v obou případech ovšem podle tribunálů nebyl vznik konkrétního sporu 
v době restrukturalizace ještě předvídatelný. 
1040 Cementownia, odst. 117. 
1041 Např. v rozhodnutí Tokios Tokelés jednoznačně nahrálo žalobci, že investici uskutečnil dokonce 
několik let před tím, než dotčená BIT vešla v platnost.  
1042 VALASEK, M., DUMBERRY, P. Developments in the Legal Standing of Shareholders and 
Holding Corporations in Investor-State Dispute, s. 62. 
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2.2.3 Nepřímé investice – piercing the corporate veil  

Za nepřímo uskutečněnou investici lze považovat investici drženou prostřednictvím jiné, ovládané 
společnosti.1043 Existují dva způsoby, jak nepřímé investice podle smlouvy výslovně umožnit. 
Důsledek je však v obou případech stejný – nadnárodní společnosti neztrácejí investiční ochranu při 
užívání běžných korporátních nástrojů jako je zakládání dceřiných společností nebo holdingových 
struktur podle práv třetích států.1044  Ne všechny tribunály jsou však k tomuto postupu vstřícné a 
v některých případech dochází k odmítnutí projednání sporu, pokud investor neprojde testem pierce 
the corporate veil, o kterém bude pojednáno níže. 

Nepřímé investice lze umožnit prostřednictvím definice investice, například modelová BIT 
USA z roku 2012 obsahuje ustanovení: „‚investice‛ znamená jakýkoliv druh aktiv, které investor 
přímo nebo nepřímo vlastní nebo kontroluje, který má vlastnosti investice.“1045 Druhým způsobem je 
docílit stejného účinku pomocí definice investora. Touto cestou se vydalo například Nizozemí ve své 
modelové BIT z roku 2004. Podle článku 1 odst. 2 písm. c:  „[Pojem ‚příslušníka‛ zahrnuje] právnické 
osoby, které nejsou založené podle práva smluvního státu, ale jsou kontrolovány, přímo nebo 
nepřímo, těmi fyzickými osobami nebo právnickými osobami, které jsou definovány výše.”1046  

Pokud se BIT vztahuje i na nepřímé investice, rozšiřují se možnosti treaty shoppingu ještě 

více. Nepřímé investice umožní skrze i několikanásobnou vrstvu dceřiných společností naprosté 
odpoutání investora od státu, na základě jehož BIT se ochrany posléze domáhá. Pokud bude chtít 
investor co nejjednodušeji získat ochranu vůči hostujícímu státu, je právě umožnění nepřímých 
investic ukazatelem vhodné BIT. 
Nedá se ovšem automaticky dovodit, že BIT, která neobsahuje výslovné ustanovení o nepřímé 
kontrole tuto možnosti a priori vylučuje. Tribunály totiž mají tendenci tuto absenci neinterpretovat 
tak, že by umožňovala pouze investice přímé.1047 Lze tedy předpokládat, že díky konstantní široké 
interpretaci pojmu „investice“ tribunály by smlouvy měly chránit i investice nepřímé, s výjimkou, kdy 
jsou textem BIT výslovně vyloučeny. 
 I tak ovšem může investor po uskutečnění nepřímé investice narazit na zamítavý přístup 
tribunálu. Vyskytly se totiž již tribunály, které se rozhodly použít praktiku tzv. piercing the corporate 
veil. V kontextu mezinárodní investiční arbitráže tento pojem značí snahu tribunálu dohledat ve 

struktuře společnosti „konečného investora“, a pokud ten nesplňuje definici investora podle BIT, je 
žalobci ochrana odmítnuta. Za investora podle smlouvy totiž takové tribunály považují tohoto 
investora konečného, buď na základě kritéria skutečného spojení s domovským státem (genuine 
link) nebo místa, odkud plyne zdroj kapitálu (origin of capital). Doktrína piercing the corporate veil 

má původ v mezinárodním právu, kde byla poprvé využita při rozhodování Mezinárodního soudního 
dvora v případu Barcelona Traction. Její uplatnění v investiční arbitráži má však malou 
pravděpodobnost na úspěch,1048 neboť její užití se omezuje na případy, kdy má odhalit podvod nebo 
jiné nezákonné jednání.1049 

Přistoupení k tomuto testu je velice kontroverzní, zejména protože proti němu stojí velmi silný 
argument v podobě smluvní volnost stran, která je reflektovaná v textu smluv. V případě, že strany 
BIT stanovily podmínky pro kvalifikaci investorem, není dle mého názoru přípustné, aby tribunály 
nad rámec těchto podmínek přidávaly jakákoliv kritéria další. Tribunál ve věci Tokios Tokelés, který 
odmítl korporátní strukturu zkoumat, dokonce zdůraznil, že pokud by si strany přály tato kritéria 
aplikovat, mohly do smlouvy vložit vhodnou denial of benefits clause, případně použít v definici 
investora kritérium kontroly.1050 Odmítl vzít v potaz, že zdroj kapitálu ve skutečnosti pocházel 
z žalovaného státu, neboť BIT samotná toto kritérium nezohledňovala.1051 K tomuto klíčovému 
rozhodnutí ovšem existuje silný disent prof. Weila, který odmítá tento formalistický přístup a 

                                                 
1043 VAN OS, R., KNOTTNERUS, R. Dutch Bilateral Investment Treaties, s. 9. 
1044 LEGUM, B. Defining Investment and Investor: Who Is Entitled to Claim? s. 3. 
1045 U.S. Model Bilateral Investment Treaty 2012. 
1046 Dutch Model Bilateral Investment Treaty 2004. 
1047 CEMEX, odst. 157, Mobil v. Venezuela, odst. 165, Siemens v. Argentina, odst. 137. 
1048 SCHREUER, C. Nationality of Investors: Legitimate Restrictions vs. Business Interests, s. 525. 
1049 Obdobně také Saluka, odst. 230. 
1050 Např. CME. 
1051 SCHREUER, op. cit., s. 525. 
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argumentuje zejména předmětem a účelem investičních smluv.1052 V tomto případě se totiž jednalo 
o třetí případ treaty shoppingu, tedy domáhání se ochrany vůči domovskému státu. Většinový nález 
byl však následován mnoha dalšími tribunály, které souhlasily s tím, že pokud smlouva stanovuje 
pouze kritérium inkorporace a nevylučuje nepřímé investice, neexistuje žádný důvod pro to přidávat 
k těmto podmínkám dodatečná kritéria.1053  
 Nelze ovšem ignorovat skutečnost, že některé tribunály se rozhodly korporátní struktury 
odhalit, ačkoliv se jedná o výraznou menšinu. Jedním z těchto výjimečných případů byl spor TSA 
Spectrum, který jurisdikci odmítl s odkazem na čl. 25 Úmluvu ICSID.  Z ustanovení odst. 2 písm. b 
tohoto článku, které pod příslušníky cizího státu řadí i právnické osoby pod „zahraniční kontrolou“, 
dovodil, že se jedná o podmínku naplnění tohoto pojmu.  Tribunál proto doznal, že „prostřednictvím 
ICSID by měly být chráněny jen ryze zahraniční investice.“1054 I zde se totiž jednalo o pokus žalovat 
stát, jehož byl skutečný investor příslušníkem. 
 I přes to, že cílem investičních smluv je přilákání zahraničních investorů, nelze dle mého 
názoru s ohledem na smysl přehlížet text samotné smlouvy. Za správné tedy v těchto případech 
považuji, pokud – stanovuje-li tak smlouva, tribunály zkoumají výhradně kritérium inkorporace. 
V případě, že si následky, které smlouva přináší, při její tvorbě neuvědomí, lze takové státy, slovy 
tribunálu v případě Saluka, nanejvýš politovat a cítit k nim sympatie.  

  

3 ZÁVĚR 

První část této práce zkoumala, jak mohou investora ovlivnit definice obsažené v různých BIT. 
Definice byly rozděleny do tří kategorií, přičemž každá kategorie byla zanalyzována pomocí 
konkrétní BIT uzavřené Českou republikou. Z této první části práce vyplývá, že pokud má investor 
zájem dosáhnout ochrany co nejjednodušeji, má možnost využít smluv států, které vyznávají 
liberální přístup k požadavkům na investora, zvláště Nizozemí. Na druhou stranu bylo poukázáno na 
to, že treaty shopping není primárně vyloučen prakticky žádnou BIT. V této části bylo také 
upozorněno na dle mého názoru opomíjený aspekt této problematiky, a to na fakt že treaty 
shoppingem může dotčený subjekt poměrně lehce dosáhnout mezinárodní ochrany pro svou 
domácí podnikatelskou činnost. 

Druhá část práce si kladla za cíl rozbor relevantních arbitrážních rozhodnutí a vyvození 
důsledků rozhodovací praxe pro investora. Práce se zejména zabývala pohledem tribunálů na 
otázku dobré víry, načasování treaty shoppingu a nepřímé kontroly. Ačkoliv bylo upozorněno na to, 
že tribunály se v mnohých názorech rozcházejí, shodují se bez výjimky na závěru, že je treaty 
shopping v obecné rovině praktikou dovolenou. I v konkrétních otázkách lze v rozhodování nalézt 

určité tendence. Lze tak dovodit, že nejjistější postavení mají investoři, kteří provedou 
restrukturalizaci skrze třetí stát jako formu korporátního plánování s cílem zajistit své investici 
abstraktně do budoucna větší míru ochrany. V tomto případě se jedná téměř jistě o postup legitimní. 
Tribunály dále schvalují treaty shopping tím snadněji, čím dříve k němu dojde ve vztahu k okamžiku 
vzniku sporu. V poslední řadě je třeba při restrukturalizaci brát zřetel na restriktivní přístupy 
některých tribunálů, zkoumajících dobrou víru či vyžadujících skutečnou kontrolu investora, přestože 
tak činí spíše ve výjimečných případech. Ačkoliv s postupy těchto tribunálů lze ne vždy plně 
souhlasit, je nutné brát v potaz možnost toho, že budoucí tribunály tato rozhodnutí následovat. 

Práce tedy ukazuje, že po zvolení vhodné BIT a při uskutečnění treaty shoppingu se 

zřetelem na rozhodovací praxi se tato praktika může pro investora stát velice užitečnou. Ačkoliv 
přesouvání společností za hranice je v očích veřejnosti vnímán spíše ve spojitosti s daňovými 
výhodami, může se možnost zisku investiční ochrany stát poměrně lákavým cílem, který by při 
korporátním plánování měly brát společnosti v potaz.  
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Abstrakt: The author deals with impacts of principle of collective criminal liability on current form 

of evidence in criminal proceedings. Its form was shaped for a long time on the basis of principle 
of individual criminal liability and liability for guilt. One of the questions that the author deals with 
is whether the current form of evidence of criminal liability of legal entities is partly build on objective 
liability or not. The next part of this work contains, among the others, author’s remarks on possibility 
of using higher court’s outcomes of decision-making process containing judging of evidence during 
the judging of evidence by law enforcement authorities in other cases. The principle of proper and 
just process and principle of free assessment of evidence are the headstone for author’s reflections. 
 
Abstrakt: Autor práce se nejprve zabývá dopady zásady kolektivní trestní odpovědnosti 

právnických osob na stávající podobu dokazování v trestním řízení. Ta byla dlouhá léta utvářena 
na základě zásady individuální trestní odpovědnosti a odpovědnosti za vinu. Jednou z otázek, jimž 
se autor věnuje, je, zda v současné době není dokazování trestní odpovědnosti právnických osob 
postaveno částečně na objektivní trestní odpovědnosti. V další části se autor mimo jiné zamýšlí, zda 
ze zásady řádného a zákonného procesu, jakož i zásady volného hodnocení důkazů, nevyplývá 
nemožnost použití judikatorních závěrů stran hodnocení určitých důkazů při vlastním procesu 
hodnocení důkazů ze strany orgánů činných v trestním řízení. 
 
Kľúčové slová: Basic Principles, Evidence, Principle of Collective Criminal Liability of Legal 

Entities, Accountability, Decision-making Practice 
 
Kľúčové slová: základní zásady, dokazování, zásada kolektivní trestní odpovědnosti právnických 

osob, přičitatelnost, judikatura 
 
 
1 ÚVOD 

Podoba trestního práva, stejně jako jakéhokoliv jiného právního odvětví, je utvářena 
především prostřednictvím specifických základních pilířů, které právní teorie označuje jako základní 
zásady. Tyto vyzařují z dílčích ustanovení jednotlivých pramenů trestního práva a umožňují svému 
interpretovi uchopení předmětu jeho výkladu v celkovém kontextu. Pouze tímto způsobem, tedy při 
respektování základních zásad trestního práva, může dojít k řádné interpretaci a aplikaci 
jednotlivých trestněprávních norem. Význam systému základních zásad trestního práva spočívá 
dále v tom, že jsou to právě normy trestněprávní, které slouží k ochraně těch nejzákladnějších 
zájmů společnosti, jejichž porušení či ohrožení je považováno za natolik škodlivé, že normy jiného 
právního odvětví nemohou zajistit dostatečně kvalifikovanou reakci. S ohledem na rozsah předmětu 
trestního práva došlo postupně ke vzniku jeho dvou samostatných subodvětví, které si utvořily 
vlastní svébytné systémy základních zásad.1055 V rámci základních zásad trestního řízení pak 
trestněprávní teorie rozlišuje speciální skupinu základních zásad, které jsou vlastní dokazování. 
Tato činnost orgánů činných v trestním řízení je oprávněně označována jako jádro celého trestního 
řízení, neboť jeho smyslem je „zjistit, zda se stal skutek, který naplňuje znaky některého trestného 
činu […] a zda ho spáchal obžalovaný.“1056, čímž je naplněn účel trestního řízení jako takového. 
Od významu dokazování se následně odvíjí také význam jeho základních zásad. Tyto však, stejně 
jako základní zásady obecně jakéhokoliv právního odvětví, nestojí osamoceně, nýbrž přicházejí 

                                                 
1055 Tedy systém základních zásad trestního práva hmotného a systém základních zásad trestního 
řízení. 
1056 ŠÁMAL, P.: Dokazování v trestním řízení. In: ŠÁMAL, P., MUSIL, J., KUCHTA, J. a kol. Trestní 
právo procesní. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 345. 
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do interakce s dalšími zásadami předmětného právního odvětví. Tak i zásady dokazování přicházejí 
do styku s jinými zásadami trestního řízení a trestního práva hmotného, kdy tato ,setkání‘ mohou 
výrazně ovlivnit stávající podobu dokazování. 

Ve své práci jsem se proto zaměřil na působení dvou vybraných zásad, které podstatným 
způsobem formují současnou podobu dokazování v trestním řízení. V případě zásady kolektivní 
trestní odpovědnosti je její význam dán především tím, že se jedná o ,novum‘ českého trestního 
práva, jehož aplikační praxe je stále v počátcích. Zásadu řádného a zákonného procesu ve spojení 
se zásadou volného hodnocení důkazů jsem zvolil s ohledem na sílící diskuse nad závazností 
judikatury jako pramene práva. Cílem mé práce je poskytnout čtenáři pohled na uvedenou 
problematiku, pojímaný jako snoubení úvah teoretických s úvahami de lege aplicata, které jistě 
poslouží k hlubšímu poznání současné podoby dokazování v trestním řízení. 
 

2 ZÁSADA KOLEKTIVNÍ TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI & DOKAZOVÁNÍ 

Do účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob1057 byla celá koncepce trestní 
odpovědnosti z hlediska viny vybudována na zásadě individuální trestní odpovědnosti fyzických 
osob a zásadě odpovědnosti za vinu. Orgány činné v trestním řízení tak při vyhledávání a provádění 
důkazů, zjednodušeně řečeno, postupují tak, aby vina byla případně prokázána ve vztahu 
k individuální fyzické osobě.1058 Tomu ostatně odpovídá zaměření orgánů činných v trestním řízení 
stran dokazování, neboť ve vztahu k subjektivní stránce skutkové podstaty trestného činu 
je nezbytné prokázat existenci zavinění na straně subjektu, přičemž zaviněním rozumím „vnitřní 
psychický vztah pachatele k poruše či ohrožení objektu trestného činu nebo jeho předmětu útoku, 
jakož i k jeho jednání uvedenému v trestním zákoně, které je vyvolávají.“1059 Jak je z uvedené 
definice zřejmé, samotné dokazování naplnění subjektivní stránky skutkové podstaty trestného činu 
je, s ohledem na její imateriální povahu, dosti problematické. V. Kratochvíl tak poukazuje 
na skutečnost, že jediným přímým důkazem, na základě kterého by orgán činný v trestním řízení 

mohl, v souladu se zásadou zjištění skutkového stavu bez důvodných pochybností, dojít k závěru, 
že zavinění na straně pachatele trestného činu je dáno, je pouze doznání osoby, proti níž se řízení 
vede.1060 Nicméně ani význam doznání není, s ohledem na ,Vyšinského školu‘1061, v současné době 
přeceňován. I proto se v § 2 odst. 5 trestního řádu1062 nachází imperativ, že doznání nezbavuje 
orgány činné v trestním řízení „povinnosti přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu.“1063 Je 
tomu tak také z toho důvodu, že obviněný má možnost hájit se jakýmkoliv způsobem, „tudíž může i 
lhát,“1064 v důsledku čehož není vhodné význam doznání jakkoliv přeceňovat. 

Orgán činný v trestním řízení tak častěji zavinění pachatele – fyzické osoby – vyvozuje 
na základě řady nepřímých důkazů, které navíc, dle požadavku Nejvyššího soudu musejí tvořit 

                                                 
1057 Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o trestní odpovědnosti právnických osob“) 
1058 Pokud důkazy ve prospěch obviněného nedosahovaly takové kvality, že by znamenaly onu 
důvodnou pochybnost při objasňování skutkového stavu, která v konečném důsledku zabraňuje 
vydání rozhodnutí o vině a trestu, popřípadě jiných rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. 
1059 KRATOCHVÍL, V.: Struktura skutkové podstaty trestného činu. In: KRATOCHVÍL, V. a kol. 
Trestní právo hmotné. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 279. 
1060 Tamtéž, s. 287. 
1061 Andrej Januarjevič Vyšinskij byl hlavním představitelem stalinistické prokuratury, který 
vyzdvihoval zásadní význam doznání obviněného (a to bez ohledu na způsob jeho získání). Svoji 
úlohu sehrál především v rámci ,velkých procesů‘ v Sovětském svazu třicátých let minulého století. 
1062 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „trestní řád“) 
1063 I když i k této samotné formulaci lze mít jisté výhrady, neboť může evokovat dojem, že po 
získání doznání má orgán činný v trestním řízení prověřit, zda toto zapadá mezi doposud zjištěné 
poznatky, což může, zvláště v případě doznání získaného na počátku trestního řízení působit 
značně kontraproduktivně ve vztahu k zásadě materiální pravdy. 
1064 FRYŠTÁK, M.: Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 
2014. s. 317. 
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ničím nenarušenou a uzavřenou soustavu.1065 „Díky jejich povaze (nepřímých důkazů – pozn. 
autora) je však takovéto dokazování podstatně obtížnější než dokazování důkazy přímými, už jen 
proto, že na policejní orgán jsou kladeny větší nároky z hlediska kvantity a kvality opatření těchto 
důkazů […]“1066 Je tedy zřejmé, že dokazování zavinění fyzické osoby, probíhající často právě na 
základě důkazů nepřímých, představuje komplikovaný proces, který z výše uvedených důvodů 
může přesahovat možnosti orgánů činných v trestním řízení. 

S vědomím toho, jak obtížné je dokazování zavinění ve vztahu k fyzické osobě, vstupuje 
do této úvahy další prvek. S nabytím účinnosti zákona o trestní odpovědnosti právnických osob 
se součástí systému základních zásad trestního práva hmotného stala i zásada kolektivní trestní 
odpovědnosti právnických osob. Stávající individuální pojetí trestního práva je tak obohaceno 
o nový prvek, který s sebou nezbytně přináší řadu úskalí. Jedním z nich je také otázka zavinění 
právnické osoby. Je potřeba mít na vědomí, že trestní právo je postaveno na zásadě odpovědnosti 
za vinu, v opačném případě by totiž došlo k zakotvení objektivní odpovědnosti, přičemž tato 

je zásadně v trestním právu nepřípustná.1067 Z tohoto důvodu byl stávající koncept odpovědnosti 
za zavinění ve vztahu k právnickým osobám zachován a platí, že zásada odpovědnosti za vinu 
se uplatní i vůči nim. Nejedná se však o odpovědnost za zavinění v pravém slova smyslu, když 
z definice zavinění je zřejmé, že je nezbytné prokázat osobě pachatele dvě jeho základní složky – 
volní a vědomostní.  

Právnická osoba je umělý právní konstrukt, entita, která v reálném světě fakticky neexistuje 
a projevy její ,vůle‘ jsou z vnějšku seznatelné a respektované pouze proto, že jim právní řád 
propůjčuje právní relevanci. Z tohoto důvodu lze těžko uvažovat o zavinění právnické osoby tak, jak 
je pojímáno u osoby fyzické. Přesto je nezbytné setrvat na zmiňované zásadě trestní odpovědnosti 
za vinu – následky opačného přístupu jsem ostatně již naznačil. Zákonodárce tak, inspirován 
částečně zahraniční právní úpravou, zvolil zvláštní konstrukci zavinění – přičitatelnosti - která má 
s tradičním pojetím zavinění společné toliko to, že z jeho koncepce vychází. L. Bohuslav k této 
konstrukci uvádí, že „[z]ákon o trestní odpovědnosti právnických osob tak využívá specifické 
konstrukce přičitatelnosti, kdy zaviněné jednání určité kategorie osob přičte právnické osobě.“1068, 
k čemuž lze slovy J. Jelínka dodat: „[…] jedná se o fikci zavinění, která nemá nic společného 
se zaviněním fyzické osoby.“1069 Orgány činné v trestním řízení tak byly s účinností zákona o trestní 

odpovědnosti právnických osob postaveny před zcela nový konstrukt, se kterým doposud neměly 
co do činění. 

Jako řešení nastíněného problému dokazování zavinění na straně právnické osoby 
zákonodárce konstrukci přičitatelnosti postavil na formálně materiálním pojetí podmínek kolektivní 
trestní odpovědnosti právnických osob. V. Kratochvíl podotýká, že při tvorbě zákona nebyla zvolena 
ryzí teorie přičitatelnosti formovaná soukromoprávní teorií, nýbrž zvláštní kombinace „přímého 
zastoupení a přičitatelnosti.“1070 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob tak jako podmínku 
formální stanoví, že protiprávní jednání musí být spácháno určitou kvalifikovanou osobou 

                                                 
1065 K tomu srovnej rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. března 1970, sp. zn. 7 Tz 84/69 
uveřejněné pod číslem Rt 38/1970 Sbírky rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, případně 
pozdější nález Ústavního soudu ze dne 3. srpna 2000, sp. zn. II. ÚS 418/99, uveřejněný ve Sbírce 
nálezů a usnesení Ústavního soudu pod číslem N 116/19 SbNU 113, jenž v tomto směru hovoří 
o ,řetězci nepřímých důkazů‘. 
1066 Viz FRYŠTÁK, M.: Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, Právnická 
fakulta, 2014. s. 164. 
1067 KRATOCHVÍL, V.: Základní zásady trestního práva hmotného. In: KRATOCHVÍL, V. a kol. 
Trestní právo hmotné. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 54-55. 
Diskutabilním v tomto smyslu nicméně nadále zůstává přechod trestní odpovědnosti 
na nástupnickou právnickou osobu dle § 10 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, tedy 
zda v daném případě již skutečně nejde o zakotvení objektivní trestněprávní odpovědnosti. 
Odpověď na tuto otázku však již dalece přesahuje původní účel této práce. 
1068 BOHUSLAV, L.: Přičitatelnost trestného činu právnické osobě. In: JELÍNEK, J. a kolektiv. 

Trestní odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013. s. 146. 
1069 JELÍNEK, J., HERCZEG, J.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář 
s judikaturou. Praha: Leges, 2012. s. 71. 
1070 SOTOLÁŘ, A., VÁLKOVÁ, H.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. In: 
KRATOCHVÍL, V. a kol. Trestní právo hmotné. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 535. 
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ve jménu,1071 v zájmu, popřípadě v rámci činnosti právnické osoby. Současně však (podmínka 
materiální) lze toto jednání právnické osobě přičíst pouze v případě, kdy tak jednala výše uvedená 
kvalifikovaná osoba, případně zaměstnanec na podkladě rozhodnutí, schválení či pokynu této 
osoby.1072 Pro příklad tedy orgány činné v trestním řízení budou muset dokázat, že protiprávní čin 
byl spáchán jménem právnické osoby, jejím statutárním orgánem. 

Z výše uvedeného tak stran dokazování subjektivní stránky skutkové podstaty trestného činu 
plyne, že v případě právnických osob je zavinění nutno „odvozovat od jednání fyzických osob, které 
za právnickou osobu jednaly ve smyslu § 8 odst. 1.“1073 Zavinění na straně právnické osoby tak 
bude dovozováno ze zavinění osoby uvedené v § 8 odst. 1 zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob, za předpokladu, že právnické osobě lze toto jednání přičítat (§ 8 odst. 2 zákona o 
trestní odpovědnosti právnických osob), což v případě jednání statutárního orgánu, který z povahy 
věci jedná jménem právnické osoby, respektive zastupuje právnickou osobu, bude dáno vždy. 
Vrátím-li se zpět k myšlence V. Kratochvíla, který poukazuje na doznání, jakožto jediný přímý důkaz 
zavinění na straně fyzické osoby, pak doznání statutárního orgánu zakládá doznání právnické 
osoby. Tím dochází k výraznému ulehčení dokazování orgány činnými v trestním řízení, když 
doznání fyzické osoby je vztaženo i k osobě právnické. 

Zdá se tak, že zakotvením kolektivní trestní odpovědnosti bylo dokazování subjektivní 
stránky skutkové podstaty trestného činu orgány činnými v trestním řízení spíše zjednodušeno. 
Skutečný problém v současné době představuje provádění dokazování, a to nejen v hlavním líčení 
v řízení před soudem, ale i v řízení přípravném. Za situace, kdy dojde ke spáchání trestného činu 
statutárním orgánem právnické osoby, je v souladu s § 34 odst. 4 zákona o trestní odpovědnosti 
právnických osob statutární orgán – fyzická osoba – nezpůsobilá činit v řízení úkony za právnickou 
osobu. V takovém případě za právnickou osobu bude vystupovat zmocněnec, případně jí bude 
ustanoven opatrovník. V případě zmocněnce však zákon obsahuje pouze velice obecnou úpravu 
tohoto institutu1074 a tak bude často docházet k ustanovení opatrovníka právnické osoby. S ohledem 
na znění § 34 odst. 4 a odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, může být 
opatrovníkem ustanovena i osoba zvenčí, například advokát, který bude mít o vnitřních poměrech 
právnické osoby informace přinejmenším kusé, často i tehdy, pokud se bude jednat o ,dvorního 
advokáta‘ konkrétní právnické osoby, případně ryze formální (obsažené ve sbírce listin a vnitřní 

dokumentaci právnické osoby). Taková osoba následně bude v průběhu řízení hájit zájmy právnické 
osoby, de facto bude jejím zástupcem.  

Lze si jen těžko představit, že opatrovník bude v případě výslechu obviněného – právnické 
osoby, schopen dostatečně hájit její práva a vypovídat o dílčích skutečnostech v situaci, kdy poměry 

uvnitř právnické osoby jsou mu zcela neznámé. Bude-li navíc statutární orgán jednat v úmyslu 
poškodit právnickou osobu (typicky ze zištných důvodů), půjde současně o jedinou osobu, která 
bude znát účel tohoto jednání. Statutární orgán bude moci sám vůli právnické osoby deformovat 
v tom směru, že následné protiprávní jednání, které nebylo činěno v zájmu právnické osoby, 
ale pouze v zájmu jednotlivce, bude této přičteno. Soudím, že důsledkem tohoto nastavení bude 
trpět nejen uplatňování procesních práv a realizace obhajoby právnické osoby, ale současně 
i snaha orgánům činným v trestním řízení objasnit skutkový stav věci. 

Dokazování orgánů činných v trestním řízení v konečném důsledku znesnadňuje i § 8 odst. 3 
zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Ačkoliv je dikce tohoto ustanovení realizací 
mezinárodněprávních závazků České republiky a pro orgány činné v trestním řízení obecně 
představuje další výhodu, platí-li, že nezjištění konkrétní kvalifikované osoby nebrání vzniku trestní 
odpovědnosti právnické osoby, má i svoji stinnou stránku. Připomínám, že k tomu, aby určitý trestný 

                                                 
1071 Za povšimnutí jistě stojí, že teorie přičitatelnosti zde vychází z teorie organické, nikoliv teorie 
fikce, na které je založena současná soukromoprávní úprava právnických osob. Zajímavou úvahu 

na toto téma viz BERAN, K.: Trestní odpovědnost právnických osob z pohledu nového občanského 
zákoníku. In: Trestněprávní revue. 2014, č. 7-8. s. 179-190.  
1072 Uvedená koncepce přičitatelnosti trestní odpovědnosti fyzické osoby osobě právnické je zde 
uvedena pro potřeby mé práce zjednodušeně, blíže viz DĚDIČ, J., ŠÁMAL, P.: Komentář k § 8. 
In: ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 
179-181. 
1073 Tamtéž, s. 185.  
1074 K tomu blíže GŘIVNA, T.: Komentář k § 34. In: ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní odpovědnost 
právnických osob. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 631. 
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čin byl přičitatelný právnické osobě, je potřebné zavinění osoby fyzické. To však neznamená, 
že je potřebné „[…] zjistit nebo dokonce usvědčit či odsoudit za spáchaný trestný čin fyzickou 
osobu, která jednala ve smyslu § 8 odst. 1 a 2. Stačí, když bude prokázáno, že některá z osob 
ve vztahu k právnické osobě jednala způsobem, jímž při splnění podmínek uvedených v § 8 odst. 1 
nebo odst. 2 došlo k spáchání trestného činu právnickou osobou.“1075 Výše uvedené ustanovení tak 
vede k dílčímu zakotvení objektivní právní odpovědnosti, která, jak už jsem zmiňoval, je v trestním 
právu zásadně nepřípustná. Nadto bude orgán činný v trestním řízení postaven do prekérní pozice, 
bude-li zjišťovat a následně dokazovat zavinění na straně neznámého pachatele, které bude 
následně přičítáno právnické osobě. 

Při hodnocení, zda je použité řešení proporcionální, jistě stojí za zmínku některé z důvodů, 
které stály v pozadí přijetí této právní úpravy. Jedním z nich byly právě obtíže v případě dokazování 
hospodářských trestných činů či trestných činů proti životnímu prostředí, kdy nebylo možné 
prokázat, která konkrétní osoba se dopustila protiprávního jednání.1076 Tento problém tedy byl 
přijetím stávající právní úpravy odstraněn, nicméně za situace, kdy orgány činné v trestním řízení 
nebudou mít dostatek nepřímých důkazů, na nichž by mohly založit svůj závěr o tom, zda tento 
neznámý pachatel jednal zaviněně, nebude možné dovozovat trestní odpovědnost právnické osoby. 
Stran těchto obtíží v případě absence pachatele – fyzické osoby J. Dědič a P. Šámal podotýkají, že 
tyto „nebudou zpravidla nepřekonatelné, neboť jde o obdobnou situaci, jako když obviněný využije 
v trestním řízení svého práva odmítnout výpověď nebo naopak uvádí na svou obhajobu nepravdivé 
skutečnosti.“1077 Opět tak bude na orgánech činných v trestním řízení, aby tyto opatřily a popřípadě 
provedly takové důkazy, na základě kterých bude moci soud dospět k závěru absentujícímu 
důvodné pochybnosti o zavinění na straně neznámého pachatele a tedy i založení trestní 
odpovědnosti právnické osoby. 

Další dopady konstrukce přičitatelnosti lze vysledovat ve vztahu k zásadě presumpce neviny. 
V případě, kdy se kvalifikovaná osoba dopustí trestné činnosti, bude orgán činný v trestním řízení, 
fakticky vždy zvažovat, zda předmětný skutek nebyl spáchán jménem, v zájmu, eventuálně v rámci 
činnosti právnické osoby. Tímto postupem tak bude docházet k předjímání trestní odpovědnosti 
právnické osoby, jakož i k popření zásady presumpce neviny, neboť bude vždy předpokládáno, 
že kvalifikovaná osoba jedná v jejím zájmu, přinejmenším vždy jejím jménem či v rámci její činnosti. 
Lze tedy říci, že v tomto pojetí se jedná o „[…] automatickou presumpci viny.“1078 Nemám za to, 
že dojde k porušení základních práv právnické osoby, když podstatou presumpce neviny 
je, že na danou osobu se až do okamžiku, kdy rozhodnutí o vině nabude právní moci, hledí jako 
na nevinnou.1079 Samotné subjektivní přesvědčení orgánu činného v trestním řízení o vině tuto 
zásadu nijak nenarušuje, naopak je de facto žádoucí. A contrario by totiž orgány činné v trestním 
řízení nemohly stíhat nikoho nebo by ad absurdum vedly trestní stíhání osoby, o jejíž vině nejsou 
přesvědčeni, tedy v situaci, kdy není dostatečně zjištěné a odůvodněné, že byl spáchán trestný čin 
a že jej spáchala určitá osoba. 

S nastíněnými úvahami souvisí i otázka, zda může být právnická osoba trestně neodpovědná 

za protiprávní jednání, kterého se jejím jménem dopustí její statutární orgán. Ze způsobu, jakým 
je konstruována přičitatelnost trestného činu spáchaného kvalifikovanou osobou, se zdá, 
že právnická osoba bude trestně odpovědná vždy, kdy dojde k naplnění formální i materiální 
podmínky kolektivní odpovědnosti. K takto tvrdě pojatému nastavení se L. Bohuslav vyjadřuje, 
že odpovídá požadavkům na právnické osoby stran zajištění jejich řízení a kontroly, tedy aby tyto 
samy vytvářely a uplatňovaly mechanismy předcházení páchání trestné činnosti kvalifikovanými 
osobami – pakliže tyto neuplatňují, případně je nerealizují důsledně, je nezbytné vyvodit jejich 
trestněprávní odpovědnost.1080 Situace, kdy i v případě, že právnická osoba uplatní kontrolní 

                                                 
1075 DĚDIČ, J., ŠÁMAL, P.: Komentář k § 8. In: ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní odpovědnost právnických 
osob. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2012. s. 215. 
1076 Tamtéž, s. 215. 
1077 Tamtéž, s. 215. 
1078 BOHUSLAV, L.: Přičitatelnost trestného činu právnické osobě. In: JELÍNEK, J. a kol.: Trestní 
odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013. s. 149. 
1079 K tomu srovnej nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 1994, sp. zn. Pl. ÚS 15/1993 
uveřejněný pod číslem N 3/1 SbNU 23 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu. 
1080 BOHUSLAV, L.: Přičitatelnost trestného činu právnické osobě. In: JELÍNEK, J. a kol.: Trestní 
odpovědnost právnických osob – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013. s. 149. 
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postupy a přesto dojde ke vzniku její odpovědnosti, až příliš nápadně připomíná zakotvení 
odpovědnosti objektivní, tak jak je známa z civilněprávní úpravy.  

Zavedením kolektivní trestněprávní odpovědnosti právnických osob v českém právním řádu 
jistě došlo k požadovanému posunu a Česká republika se tak zařadila do rodiny zemí Rady Evropy, 
které prostřednictvím tohoto institutu sankcionují (ať už v rovině administrativněprávní 
či trestněprávní) protiprávní činnost páchanou skrze právní entity, které díky svým charakteristickým 
vlastnostem jako jsou vlastnická anonymita či ,korporátní plášť‘, k této téměř vybízejí.  

Se zmíněnými benefity ruku v ruce jdou také určitá úskalí, jež mají své kořeny především 
v dlouhodobém pojímání trestněprávní odpovědnosti jako odpovědnosti individuální, vztahované ke 

konkrétní osobě pachatele, se kterou mohly orgány činné v trestním řízení, ve většině případů, 
fakticky komunikovat. Tomu také odpovídá postup orgánů činných v trestním řízení v rámci 
dokazování, zvláště pak stran subjektivní stránky skutkové podstaty trestného činu, kdy tuto lze 
primárně vyvodit z výpovědi osoby, proti níž se řízení vede (eventuálně jejího doznání) 
a až sekundárně skrze důkazy nepřímé. V případě právnické osoby, jakožto pachatele trestného 
činu a současně osoby, proti níž se řízení vede, však z povahy kolektivní trestněprávní 
odpovědnosti vyplývají dílčí specifika, se kterými se orgány činné v trestním řízení mohou vypořádat 
pouze velice nesnadno. Zjednodušení dokazování zavinění na straně právnické osoby (respektive 
nepotřebnost jeho prokázání v pravém slova smyslu), které je logickým výstupem konstrukce, kdy 
zaviněné protiprávní jednání kvalifikované osoby, je-li přičitatelné osobě právnické, znamená 
založení trestní odpovědnosti osoby právnické, tak působí pouze jako dílčí záblesk v kontextu celé 
uvedené problematiky. Navíc, zohlední-li se cena, za kterou je tohoto dosaženo – tou je nabourání 
systému základních zásad trestního práva (hmotného) zakotvením objektivní trestní odpovědnosti, 
tedy odpovědnosti bez ohledu na zavinění na straně právnické osoby, ztrácí celkový přínos 
zavedení trestní odpovědnosti právnických osob svůj prvotní lesk. Na důsledcích takovéto změny 
nic nemění ani povaha právnických osob, tedy že se jedná o entity, existující pouze ve světě 
právním, když právě důsledky přiznání této existence mají významné projevy ve světě reálném. 
 

3 NENÍ VOLNÉHO HODNOCENÍ DŮKAZŮ BEZ ZÁKONA 
Zásada volného hodnocení důkazů je trestněprávní teorií řazena ke specifické skupině zásad 

dokazování v trestním řízení. Její podstata je vyjádřena § 2 odst. 6 trestního řádu tak, že „[o]rgány 
činné v trestním řízení hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém 
uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu.“ Je tedy na uvážení orgánů činných 
v trestním řízení, a v případě rozhodování o vině a trestu soudu, jaký význam bude dán jednotlivých 
skutkovým zjištěním, která vyplynou z provedeného dokazování. V tomto ohledu není soudce vázán 
ničím, nežli zákonem (eventuálně mezinárodní smlouvou za podmínek čl. 95 odst. 1 Ústavy1081). 
V prostředí kontinentálního právního systému v návaznosti na výše uvedené platí, že zákon sám 
nepředepisuje soudu, jakým způsobem má jednotlivé důkazy hodnotit a jaký jim přiřkne význam – 
to vše je věcí vnitřního přesvědčení soudu, založeného na pečlivém uvážení všech okolností 

případu jednotlivě i v jejich souhrnu. Na výše uvedené ostatně navazuje i znění § 89 odst. 2 
trestního řádu, dle kterého „Za důkaz může sloužit vše, co může přispět k objasnění věci […]“ 
Platí tak, že v českém trestním řízení nelze nalézt ,seznamy důkazních prostředků‘, ani ,manuály‘ 
pro soudce, jak jednotlivé důkazy z těchto vyplynuvší hodnotit, neboť by se jednalo o podstatný 
zásah do soudcovské nezávislosti. 

Na tuto zásadu navazuje další, mnohem obecnější, která se jako příslovečná červená niť 
vine celým trestním řádem, respektive na které je samotná existence základního kodexu trestního 
procesu postavena – zásada řádného zákonného procesu. P. Šámal k této uvádí: „Žádné osobě […] 
nelze v trestním řízení odepřít záruky stíhání jen ze zákonných důvodů a způsobem, který stanoví 
zákon.“1082 Jistě se nedopustím příliš extenzivního výkladu in favorem osoby, proti níž se řízení 
vede, když uvedu, že z této zásady vyplývá i požadavek, aby před soudem mohlo být jako důkaz 
navrženo, případně i provedeno ,cokoliv, co může přispět k objasnění věci‘, není-li takový důkaz 

v rozporu se zákonem. Stejně tak mám za to, že z uvedené zásady lze vyvodit garanci, že soud 

                                                 
1081 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů 
(dále též jen „Ústava“) 
1082 ŠÁMAL, P.: Zásada řádného zákonného procesu. In: ŠÁMAL, P., MUSIL, J., KUCHTA, J. a kol. 
Trestní právo procesní. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 89. 
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bude při hodnocení důkazů vázán pouze zákonem, tedy že bude důkazy hodnotit dle požadavků 
§ 2 odst. 6 trestního řádu. K tomu ostatně lze opětovně poukázat na zmiňovaný článek Ústavy. 

Uvedená ustanovení trestního řádu tvoří pomyslný zákonný rámec, ve kterém se v rámci 
volného hodnocení důkazů pohybují orgány činné v trestním řízení. Ten tak představuje realizaci 
zásady řádného a zákonného procesu ve vztahu k zásadě volného hodnocení důkazů. Orgánům 
činným v trestním řízení je ponechán relativně autonomní prostor, v němž přistupují k jednotlivým 
důkazům a tyto hodnotí, vázány požadavky § 2 odst. 6 trestního rádu. Uvnitř tohoto zákonného 
rámce se zásada řádného a zákonného procesu projevuje ještě v dalším směru – orgány činné 
v trestním řízení jsou vázány zákonem při hodnocení zákonnosti důkazu. Původ nezákonnosti 

důkazu může spočívat například ve způsobu opatření důkazu, jeho samotného provedení, případně 
se může týkat pramene, z něhož byl důkaz opatřen. K tomu M. Fryšták uvádí: „Zákonnost důkazu 
je jeho vlastností (hodnotou), ale zároveň též otázkou hodnocení důkazu.“1083 Tímto způsobem 
tak proporcionálně dochází k vyvážení principu, že za důkaz může sloužit vše, co může přispět 
k objasnění věci. 

S prolínáním zásady řádného a zákonného procesu se zásadou volného hodnocení důkazů 
souvisí i otázka přípustnosti odůvodňování rozhodnutí soudu prostřednictvím judikatury, přičemž 
ve vztahu k zásadě volného hodnocení důkazů, judikaturou myslím ,hodnotící praxi soudů‘, 
především pak závaznost posouzení vztahu důkazu k dokazované skutečnosti. 

Přes řadu diskusí na téma závaznosti rozhodovací praxe soudů, jakožto pramene práva 
(vyjma nálezů Ústavního soudu vydaných v působnosti jeho negativní zákonodárné pravomoci) 
nadále platí, že rozhodnutí soudu není závazné pro subjekty nezúčastněné na konkrétním řízení, 
jehož produktem dané rozhodnutí je. Rozhodnutí vyšší soudní instance jsou tedy pouze kasačně 
závazná – pro jejich další aplikaci v řízení o jiné věci totiž není dán zákonný podklad. Přesto je však 
argumentace judikaturou, i na straně soudu, častým prostředkem posílení vlastních argumentů. 
Zvláštní pozornost si zaslouží způsob, jakým by orgán činný v trestním řízení, zvláště pak soud, měl 
pracovat se zmiňovanou hodnotící praxí. 

Problematická zajisté nejsou taková rozhodnutí soudu, která obsahují značnou míru 
abstrakce a nečiní tak na orgány činné v trestním řízení konkrétní požadavky stran hodnocení 
jednotlivých důkazů. V předchozí kapitole jsem zmiňoval zcela zásadní rozhodnutí Nejvyššího 
soudu, kdy tento stanovil pravidlo pro použití nepřímých důkazů jako důkazů usvědčujících, tedy 
že tyto musí tvořit ničím nenarušenou a uzavřenou soustavu (řetězec). Nejvyšší soud se v tomto 
rozhodnutí velmi dobře vyvaroval jakékoliv další konkretizace požadavků na nepřímé důkazy 
a to jak s ohledem na to, že další konkrétnosti by snižovaly aplikovatelnost uvedeného rozhodnutí, 
tak také právě z důvodu nezasahování do uplatnění zásady volného hodnocení důkazů v souladu 
se zásadou řádného a zákonného procesu. V žádném případě totiž nelze rozhodnutím soudu uložit, 
jakým způsobem by orgány činné v trestním řízení měly jednotlivé důkazy hodnotit. 

Jak však mají orgány činné v trestním řízení pracovat s rozhodnutím, kterým je a priori 
určitému důkazu přiřazeno hodnocení ve vztahu k dokazované skutečnosti – je orgán činný 
v trestním řízení vázán hodnotící praxí?1084 Příkladem může být hodnotící praxe Ústavního soudu 
stran důkazu pachovou stopou (zkouškou), kdy tento opakovaně označil jako důkaz nepřímý, čímž 
pro futuro vyloučil jeho hodnocení jako důkazu přímého.1085 

V případě, kdy následně nalézací soud, v jiné kauze v rámci svého rozhodnutí stran 
hodnocení důkazů uvede, že „Důkaz pachovou zkouškou byl proveden, avšak s ohledem 
na ustálenou rozhodovací praxi Ústavního soudu má tento toliko hodnotu důkazu nepřímého 
a z tohoto důvodu tak nalézací soud dospěl k závěru, že pouze na důkazu, který z provedené 
pachové zkoušky vyplynul nelze dospět k závěru o vině.“ mám za to, že nedošlo k naplnění zásady 

řádného a zákonného procesu ve spojení se zásadou volného hodnocení důkazů. Nalézací soud 

                                                 
1083 FRYŠTÁK, M.: Dokazování v přípravném řízení. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 
2014. s. 173. 
1084 Tedy zda je orgán činný v trestním řízení povinen toto hodnocení bez dalšího převzít či nikoliv, 
případně jak se má s takovouto ,hodnoticí praxí‘ vypořádat argumentačně ve svém vlastním 

rozhodnutí. 
1085 K tomu blíže srovnej nález Ústavního soudu ze dne 3. srpna 2000, sp. zn. II. ÚS 418/99 
uveřejněný pod číslem N 116/19 SbNU 113 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu, případně 
nález Ústavního soudu ze dne 4. března 1998, sp. zn. I. ÚS 394/97 uveřejněný pod číslem N 28/10 
SbNU 179 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu. 
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se totiž hodnocením předmětného důkazu, který ,vyhodnotil‘ jako důkaz nepřímý, vůbec nezabýval 

a pouze mechanicky přejal závěr Ústavního soudu. Důvodem pro takový postup může být zcela jistě 
větší míra právní jistoty na straně subjektů trestního řízení, kdy zvláště obviněný a jeho obhájce 
budou vznášet tento argument v případě, že by se nalézací soud hodlal od ustálené hodnotící praxe 
odchýlit. Stejně tak však nastíněné ,hodnocení‘ může spočívat na prostém soudcovském alibismu, 

kdy vědomí toho, že rozhodnutí bude zrušeno, pakliže se neodůvodněně odchýlí od rozhodovací 
praxe Ústavního soudu, je dostatečným argumentem proč k hodnocení daného důkazu přistupovat 
výše uvedeným způsobem. 

Úlohou judikatury ve vztahu k hodnocení důkazů ale není samotné nahrazování této fáze 
dokazování, kterou provádějí orgány činné v trestním řízení – rozhodovací praxe v tomto ohledu 
neříká, jak daný důkaz má být hodnocen, nýbrž jak by měl být hodnocen. Ostatně v případě, kdy 
by si rozhodovací praxe tento přístup osvojila, lze vznést námitku, že by tímto docházelo k vytváření 
pravidel hodnocení důkazů, kterými by postupně došlo k vyloučení soudcovské nezávislosti a ještě 
citelnějšímu zásahu do zásady řádného a zákonného procesu. Judikatura by tak fakticky byla 
postavena na roveň zákona, což je, i přes její zásadní význam, nepřípustné. V uvedeném 
rozhodnutí nalézacího soudu by tak spíše mělo zaznívat, že „Po provedení a pečlivém uvážení 
všech důkazů, jednotlivě i ve svém souhrnu nalézací soud dospěl k závěru, že důkaz provedený 
pachovou zkouškou má hodnotu toliko důkazu nepřímého. Nalézací soud tak shledal především 
proto, že v současné době důkaz pachovou zkouškou nelze nijak spolehlivě verifikovat a jeho 
vypovídací hodnota spočívá pouze v tom, že potvrzuje přítomnost určité osoba v nedávné době 
na určitém místě (případně že tato někdy držela v ruce předmět doličný). Z této skutečnosti však 
nelze vyvozovat dílčí závěry o době, kdy se zde tato nacházela etc. K hodnocení důkazu pachovou 
zkouškou lze poukázat také na ustálenou rozhodovací praxi Ústavního soudu.“ Takovému 
odůvodnění již nelze vytýkat absenci vlastní soudcovské úvahy, splňující požadavky analytického 
uvažování a logické argumentace.1086 

Z povahy judikatury ve vztahu k hodnocení pachové stopy jako nepřímého důkazu 
(ale i důkazů nepřípustných) vyvozuji ještě další závěr. Rozhodovací praxe soudů, ostatně jako 
právo samotné, se neustále vyvíjí, reflektuje řadu poznatků z odvětví kriminologie, kriminalistiky, 
ale i neprávních oblastí poznání. V důsledku toho i judikatura podléhá změnám a nelze vyloučit, 
že například právě tento nepřímý důkaz bude moci ,nabýt‘ hodnoty důkazu přímého, tedy 
že v modelovém rozhodnutí uvedené ,důvody proti‘ zkrátka odpadnou. Vedle vývoje poznání může 
k této změně dojít také na základě precizní argumentace soudce a zvláštního, až jedinečného 
nastavení skutkových okolností případu. Chci tím říci, že pakliže dnes Ústavní soud říká, 
že pachová stopa je důkazem toliko nepřímým, neznamená to, že zítra již nemůže být důkazem 
přímým. 

Orgány činné v trestním řízení tak při hodnocení důkazů musí vždy jednat v mezích 
uvedeného zákonného rámce, který určuje, co vše může být důkazem v trestním řízení, ale také 
jak tento důkaz hodnotit a čím může být zákonnost takového důkazu vyloučena. V případě 
hodnocení důkazů orgán činný v trestním řízení jedná v rozporu se zásadou řádného a zákonného 
procesu, pokud tento důkaz nehodnotí způsobem uvedeným v § 2 odst. 6 trestního řádu, tedy 
na základě vlastní tvůrčí činnosti, kterou však nelze zaměňovat s libovůlí. Porušením této povinnosti 
by byla rovněž rezignace na hodnotící úlohu orgánů činných v trestním řízení, zvláště pak soudu, 
způsobem odkazování na hodnocení důkazů vyplývající z judikatury. Takový způsob, byť postavený 
na argumentu právní jistoty, je rovněž porušením zásady řádného a zákonného procesu. 

4 ZÁVER 

V úvodu této práce jsem si jako cíl vytyčil poukázat na některé aspekty projevu základních 
zásad v rámci dokazování. S ohledem na význam této činnosti, která je faktickým jádrem trestního 
řízení je nutné si uvědomit, že jeho současná podoba je utvářena nejen prostřednictvím základních 
zásad trestního řízení, ale i zásad trestního práva hmotného. Tak jako je trestní právo neustále 
formováno dynamikou společenských jevů, které stojí v pozadí právní úpravy a její konečné podoby, 

dochází také k utváření současné tvářnosti dokazování. 
Zavedením zásady kolektivní trestní odpovědnosti ve stávající podobě, nezbytně došlo 

k navýšení požadavků na kvalitu provádění dokazování ze strany orgánů činných v trestním řízení. 

                                                 
1086 Blíže srovnej například ŠÁMAL, P. Průběh dokazování. In: ŠÁMAL, P., MUSIL, J., KUCHTA, J. 
a kol.: Trestní právo procesní. Praha: C. H. Beck, 2013. s. 368. 
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Související a významnější je však otázka, zda touto právní úpravou nebyla do českého trestního 
práva vtažena konstrukce odpovědnosti bez zavinění a nedochází tak k dílčímu popření systému 
základních zásad trestního práva hmotného, tedy i k určité změně tvářnosti dokazování ergo celého 
trestního řízení. Z nastavení konstrukce přičitatelnosti, která fakticky vylučuje situaci, kdy 
by trestným činem spáchaným kvalifikovanou osobou nebyla založena trestní odpovědnost 
právnické osoby (při zohlednění § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob), jakož 
i ze skutečnosti, že trestní odpovědnost právnické osoby může být postavena na doznání 
kvalifikované osoby, vůči kterému nejsou právnické osobě poskytnuty dostatečné záruky ochrany 
vlastních práv a z pravidla obsaženého v § 8 odst. 3 zákona o trestní odpovědnosti právnických 
osob soudím, že k dílčímu zakotvení objektivní trestní odpovědnosti již došlo a systém základních 
zásad trestního práva hmotného byl tak podstatně narušen. 

Jestliže základní zásady obecně bývají připodobňovány ke stavebním pilířům právního 
odvětví, pak zásada řádného a zákonného procesu je stavebním kamenem trestního řízení, přičemž 
toto její označení lze jistě vztáhnout i k dokazování. Při reflexi této zásady pak zásada volného 
hodnocení důkazů již nepůsobí tolik volně, nýbrž je zřejmé, že orgánům činným v trestním řízení 
je dán určitý prostor, jehož hranice jsou přísně střeženy a jejichž překročení je stiženo ,sankcí‘ 
nezákonnosti předmětného důkazu a tedy nemožností jej dále v řízení jakkoliv použít. Variací 
na toto téma je i otázka významu judikatury v trestním právu, kdy právě skrze zásadu řádného 
a zákonného procesu dospívám k závěru, že její úloha by neměla být, přinejmenším ve vztahu 
k hodnotící úloze soudu, ale i dalších orgánů činných v trestním řízení, přeceňována. Porušením 
zmiňovaných zásad tak bude taková situace, kdy orgán činný v trestním řízení rezignuje na svoji 
hodnotící úlohu ve vztahu k takovým důkazům, jejichž hodnocení již bylo dříve provedeno 
Ústavním, popřípadě Nejvyšším soudem (typicky pouhým poukazem na hodnotící závěry 
absentujícím známky vlastního hodnocení předmětného důkazu). 

Ve smyslu obecného závěru své práce bych chtěl zdůraznit, že trestní právo je nutné vnímat 
jako celek, v němž se jednotlivé části neustále ovlivňují a při případných vnějších zásazích, typicky 
zakotvením nového právního institutu, jímž dochází byť jen k rozšíření stávajícího sytému 
základních zásad, je nezbytné být si vědom vzájemných souvislostí. Při nerespektování tohoto 
imperativu se pak zvláště zákonodárce vystavuje riziku neřízeného destruování současné podoby 

trestního řízení, tedy i trestního práva. 
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METODIKA VYŠETŘOVÁNÍ DIVÁCKÉHO NÁSILÍ 
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Abstrakt: This thesis is devoted to investigation of spectator violence. Its aim is to conceive 

methodology for investigation of this unlawful conduct from the point of view of criminalistics, when 
we pay attention to individual components typical for investigation to create aid for performance in 
practice. 
 
Abstrakt: Tato práce se věnuje problematice vyšetřování diváckého násilí. Cílem publikace je 

vypracování metodiky vyšetřování tohoto protiprávního jednání z pohledu kriminalistiky, kdy 
pozornost je věnována jednotlivým komponentům typických pro vyšetřování tak, aby byla vytvořena 
pomůcka pro výkon v praxi. 
 
Kľúčové slová: investigation, methodology, criminalistics, spectator violence, components, act, 
 
Kľúčové slová: vyšetřování, metodika, kriminalistika, divácké násilí, komponenty, úkon 

. 
 
1.      ÚVOD 

„Fotbal je jen záminka“ 
Sportovní aktivity byly a jsou v České republice velmi rozšířené a týmy nebo sportovci 

dosahují pravidelně úspěchy nejen na evropské, ale i mezinárodní scéně. Kladný vztah ke sportu je 
vidět od největších měst v republice až po malé vesnice, kde všude je umožněno sportovní vyžití. 
Sportovně nadaný člověk se může zúčastnit soutěží od regionálních lig po ligy nejvyšší úrovně. 
Samozřejmě ne každý je nadán talentem být profesionálním sportovcem, ale i tak se účastní lidé 
aktivního sportu alespoň na amatérské úrovni pro zábavu. Ti, kdo talent mají a dosahují dobrých 
výsledků, přitahují pozornost ostatních, kteří se věnují sportu pasivně, a to jeho sledováním. A čím 
vyšší liga, tím vyšší sledovanost, tím má více daný sport fanoušků, kteří samozřejmě fandí různým 
jeho představitelům.  

Pokud se budeme bavit o zřejmě nejpopulárnějších sportech v České republice, tak můžeme 
hovořit o fotbalu a ledním hokeji. Zejména fotbal je z pohledu návštěvnosti zajímavou sportovní 
disciplínou, která přitahuje pozornost velké části populace, a jsou týmy, které mají fanoušky i na 
druhém konci republiky než se nachází domácí stadion. Fanoušci cestují na utkání svého 
oblíbeného týmu na domácí zápasy, účastní se výjezdů do míst, kde hraje jejich oblíbený tým jako 
host, prožívají herní výsledky svého oblíbeného týmu, reagují na sporná rozhodnutí rozhodčích a 
také na přestupní politiku týmu či jeho ekonomickou situaci. Taktéž fanoušci sledují to stejné i u 
svých soupeřů, provokují následně fanoušky jiných týmů a dochází tak k jejich vzájemné řevnivosti 
a nevraživosti, která mnohdy vede i k narušení veřejného pořádku a porušení právních norem. 

Díky tomu, že mnohdy jsou sportovní utkání ve fotbalu přenášena televizí v přímém přenosu, 
případně je na stadionu alespoň televizní štáb pro natočení reportáže z utkání, tak pokud dojde 
k nějakému excesu, tak tyto excesy jsou publikovány ve veřejných sdělovacích prostředcích. 
Můžeme uvést pro ilustraci např. incident z 5. května 2011, kdy na stadionu Eden v Praze 10 – 
Vršovicích během semifinále Ondrášovka cupu mezi domácím týmem SK Slavia Praha vs. SK 
Sigma Olomouc došlo k vniknutí na hrací plochu stadionu ze strany domácích příznivců, demolici 
stadionu a předčasnému ukončení zápasu, střet mezi rizikovými fanoušky AC Sparta Praha a FC 
Baník Ostrava ze dne 8. října 2012 v Praze 10 – Strašnicích, kde se mezi panelovými domy střetlo 
100 fanoušků AC Sparta Praha a 80 fanoušků FC Baník Ostrava, incident na stadionu Bazaly 
v Ostravě ze dne 22. března 2014, kdy došlo během zápasu mezi týmem FC Baník Ostrava vs. AC 
Sparta Praha k napadení sektoru hostujících fanoušků fanoušky FC Baník Ostrava a demolici 
stadionu, nebo incidenty z konce měsíce září 2014 a listopadu 2014, kdy v prvním případě rizikoví 
fanoušci AC Sparta Praha napadli v přesile fanoušky Bohemians 1905 a v druhém rizikoví fanoušci 
AC Sparta Praha napadli v přesile fanoušky SK Slavia Praha. Tyto příkladmo uvedené incidenty 
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mají společného překvapivě mnoho. Jednak určitou dobu plní přední stránky veřejných sdělovacích 
prostředků, ale hlavně odrazují slušné fanoušky od návštěv sportovních akcí, neboť vzbuzují 
v občanech pocit ohrožení. K podobným událostem dochází ve větší či menší míře velmi často. A 
nemusí se jednat pouze o fotbalové utkání, ale i o utkání v hokeji, futsale nebo basketbalu. 

Problematika diváckého násilí je tedy otázkou aktuální a svým způsobem se jedná o jeden 
z fenoménů poslední doby související jak se sportem, tak i protiprávní činností. Budeme-li se bavit o 
problematice diváckého násilí jako protiprávní činnosti, pak tato jednání vykazují specifické znaky, 
které je odlišují od jiné protiprávní činnosti. Vzhledem k tomu jsme došli k závěru, že i tato forma 
protiprávního jednání si zasluhuje vlastní metodiku, která by mohla posloužit nejen jako studijní 
pomůcka v rámci studia kriminalistiky, ale i jako pomůcka pro vlastní výkon činnosti orgánů činných 
v trestním řízení.1087 Ačkoli je v názvu uvedeno vyšetřování, je potřeba zde zdůraznit, že se 
nebudeme o vyšetřování bavit v jeho užším slova smyslu, z pohledu trestního práva procesního, 
kdy vyšetřováním rozumíme úsek trestního stíhání před podáním obžaloby nebo jiným rozhodnutím 
ve věci1088, ale v jeho širším slova smyslu, z pohledu kriminalistiky, kdy možná výstižnějším pojmem 
by bylo označení jako vyšetřovací situace, neboť tímto lze vystihnout jednak „obsah a rozsah 
kriminalisticky relevantních informací, které jsou v daném okamžiku k dispozici, jednak souhrn 
podmínek, v nichž probíhá vyšetřování.“1089  

Pro účely vypracování metodické pomůcky budou v práci využity komponenty typické pro 
metodiky jiné protiprávní trestné činnosti, aby bylo zdůrazněno, že problematika vyšetřování 
diváckého násilí má skutečně svá specifika. Za tímto bude využita analýza literatury dotýkající se 
kriminalistiky, právních předpisů a diváckého násilí a zejména zúročeny zkušenosti jednoho 
z autorů. 

Alespoň v minimálním rozsahu se s ohledem na doporučený rozsah této práce zmíníme o 
kriminalistické charakteristice diváckého násilí, typických stopách, typických vyšetřovacích situacích, 
zvláštnostech předmětu vyšetřování, zvláštnostech podnětů, zvláštnostech počátečních úkonů, 
zvláštnostech vyšetřovacích verzí a plánování vyšetřování, zvláštnostech následných úkonů a o 
zvláštnostech zapojení veřejnosti do vyšetřování a prevence. 

 
2.      KRIMINALISTICKÁ CHARAKTERISTIKA DIVÁCKÉHO NÁSILÍ 

Divácké násilí nemá svoji oficiální jednoznačnou definici, avšak většinou se za divácké násilí 
chápe „jednání osob v souvislosti se sportovní akcí, které může způsobit nebo působí fyzickou újmu 
osobám, škodu na majetku nebo narušuje veřejný pořádek.“1090  Dokument Ministerstva vnitra 
vychází z materiálu Rady Evropy a rozborem této definice je zřejmé, že divácké násilí jako takové 
se může projevit u jakékoli sportovní akce, byť doposud nejčastěji se lze s jeho projevy setkat nejen 
v podmínkách České republiky, ale i v zahraničí v souvislosti s konáním fotbalových utkání.  

 
2.1. Právní kvalifikace 

Jako forma trestné činnosti není na rozdíl od jiných forem trestné činnosti vyjádřeno divácké 
násilí v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zákoník“) 
jedinečnou skutkovou podstatou, ale projevy diváckého násilí nalezneme jak v hlavách tr. zákoníku 
věnovaných zejména trestným činům proti životu a zdraví, proti svobodě a právům na ochranu 
osobnosti, soukromí a listovního tajemství, proti majetku, proti pořádku ve věcech veřejných nebo i 
proti lidskosti, proti míru a válečným trestným činům. Při kvalifikaci konkrétního projevu diváckého 
násilí tedy záleží na podřazení skutku pod příslušné ustanovení tr. zákoníku. Ve většině případů se 
jedná tedy o podezření ze spáchání přečinu výtržnictví podle ust. § 358 tr. zákoníku, kdy i 
s ohledem právě na projevy diváckého násilí byl zákonodárcem rozšířen demonstrativní výčet 
jednání u této skutkové podstaty a porušení tohoto ustanovení tr. zákoníku se může dopustit ten, 
kdo „hrubým způsobem ruší přípravu, průběh nebo zakončení organizovaného sportovního 

                                                 
1087 viz § 12 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 
pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 18. 02. 2015]. 
(dále jen „tr. řád“) 
1088 viz § 160 a 161 tr. řádu  
1089 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. přepracované a 
doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 100.  
1090 Zpráva o situaci v oblasti diváckého násilí, dopadu koncepce v praxi a návrzích dalších opatření 

[online]. Ministerstvo vnitra České republiky, 2010 [cit. 10. 2. 2015].  



 

289 

utkání.“1091 Dalšími skutkovými podstatami, se kterými se lze při projevech diváckého násilí setkat, 

může být podezření ze spáchání zločinu těžkého ublížení na zdraví podle ust. § 145 tr. zákoníku, 
přečinu ublížení na zdraví podle ust. § 146 tr. zákoníku, přečinu rvačky podle ust. § 158 tr. 
zákoníku, zločinu loupeže podle ust. § 173 tr. zákoníku, přečinu krádeže podle ust. § 205 tr. 
zákoníku, přečinu poškození cizí věci podle ust. § 228 tr. zákoníku, přečinu násilí proti úřední osobě 
podle ust. § 325 tr. zákoníku,1092 přečinu hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob 
podle ust. § 355 tr. zákoníku, přečinu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování 
jejich práv a svobod podle ust. § 356 tr. zákoníku, přečinu projevu sympatií k hnutí směřujícímu 
k potlačení práv a svobod člověka podle ust. § 404 tr. zákoníku nebo přečinu popírání, 
zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle ust. § 405 tr. zákoníku. 

 
2.2. Dělení projevů diváckého násilí 

 
2.2.1. Dle doby spáchání 

a) v přímé souvislosti se sportovní akcí, kdy se jedná o projev diváckého násilí, ke kterému 
dojde na místě konání této akce. Obvykle se může jednat o protiprávní jednání spáchané 
pachatelem např. na fotbalovém utkání, ať již před, v průběhu nebo po ukončení zápasu, anebo se 
může jednat o protiprávní jednání, ke kterému dojde v blízkém okolí stadionu, např. před vstupy do 
stadionu, na příchodových trasách. 

b) v nepřímé souvislosti se sportovní akcí, kdy se jedná většinou o projevy diváckého násilí, 
ke kterým dochází během meziměstské přepravy do místa konání akce nebo k nim dojde v úplně 
v jiném místě či dnu, než kdy se koná sportovní akce. Jako příklad můžeme uvést vzájemný předem 
domluvený střet rizikových fanoušků na druhém konci města, než je stadion nebo i střet, ke kterému 
dojde tzv. na půli cesty mezi městy. 

 
2.2.2. Dle druhu sportovní akce 

Rozlišujeme, zda se jedná o sportovní akci a utkání ve fotbale, ledním hokeji, futsale nebo 
jiných sportech. 

 
2.2.3. Dle personálního složení 

Zejména při projevech diváckého násilí tzv. hooligans u příležitosti mezinárodních zápasů 
může docházet k smíru mezi jinak nesmiřitelnými rivaly na ligové úrovni a ke vzniku koalic, kdy 
účastníci bojují ne za svůj oblíbený tým, ale za stát. Ovšem jsou známy i družby hooligans v rámci 
např. fotbalové ligy. Dalším aspektem je i možnost utváření koalic či družeb mezinárodního 
charakteru např. hooligans AC Sparta Praha a MFK Košice, FC Viktoria Plzeň s FC Zbrojovka Brno 
a ŠK Slovan Bratislava. 

 
2.2.4. Dle připravenosti 

Během utkání na sportovní akci se spíše jedná o nepřipravené projevy diváckého násilí, 
které reagují na okamžitý herní projev mužstva nebo provokace fanoušků druhého týmu, avšak 
v případě zejména střetů mezi hooligans mimo místo konání sportovní akce se může jednat o 
předem domluvený střet, o čemž může svědčit zejména použití chráničů zubů, rukavic nebo i zbraní 
ze strany obou zúčastněných skupin či výběru místa. 

 
2.2.5. Dle charakteru střetu 

V této souvislosti se lze setkat s projevy diváckého násilí, kterého se zúčastní jedna osoba 
jako pachatel nebo natipovaná oběť skupiny protivníka, a na straně druhé takového projevu, kdy 
proti sobě stojí dvě skupiny fanoušků. Zde je nutno dále rozlišovat, zda-li se jedná o předem 
domluvený střet obou skupin nebo jedna ze skupin je napadena druhou např. při cestě na stadion. 

 
2.3. Osobnost pachatele 

V případě spáchání diváckého násilí je potřeba i v rámci osobnosti pachatele rozlišit, zda-li 
se jedná o jednotlivce, který se dopustil protiprávního jednání nahodile nebo nikoli. Pokud se jedná 
o jednotlivce, který spáchal některý přečin či zločin v souvislosti s diváckým násilím, tak dle praxe se 

                                                 
1091 viz § 358 tr. zákoniku 
1092 srovnej § 127 tr. zákoníku 
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jedná ve většině případů o muže pod vlivem alkoholu. Pachatel většinou spolupracuje při 
vyšetřování, resp. omlouvá své jednání právě konzumací alkoholu, kdy z jeho strany došlo ke 
krátkodobému selhání a výjimečnému protiprávnímu jednání. Jiná situace nastává v případě, že se 
jedná o fanouška, kterého lze zařadit mezi rizikové fanoušky. K rizikovým fanouškům patří zčásti 
ultras a zejména hooligans. U ultras se zejména jedná o páchání diváckého násilí pod vlivem 
ostatních, kdy se nechávají strhnout k protiprávnímu jednání. Za to hooligans páchají protiprávní 
jednání zcela záměrně a mnohdy je pro ně „fotbal jen záminka“. Mezi hooligans patří osoby 
mužského pohlaví ve věku 18-30 let. Z praxe je zřejmé, že u těchto osob selhala výchova v rodině a 
pochází z rozvrácených rodin. Dále mají zálibu v bojových sportech a z politologického hlediska 
inklinují ke krajně extremistickým hnutím.  

 
2.4. Osobnost oběti 

Z pohledu učení o skutkové podstatě trestného činu je u nejtypičtější právní kvalifikace 
z oblasti diváckého násilí výtržnictví poškozen veřejný zájem. V případě jiných jednání může být 
obětí diváckého násilí prakticky kdokoli bez ohledu na věk či pohlaví, byť většinou se jedná o osoby 
mužského pohlaví ve věku 18-30 let. Nezřídka je obětí ultras druhého týmu.  

 
2.5. Motiv 

Motivaci pro páchání diváckého jednání je nutno rozlišit s ohledem na osobnost pachatele. 
V případě jednotlivce, který je pod vlivem alkoholu, bude motivem špatný výkon rozhodčího nebo 
provokace od fanouška jiného týmu. U hooligans je motivace jiná. U některých je to jakési souznění 
se svým oblíbeným klubem a „boj“ za jeho čest, avšak u většiny hooligans jsou motivy prostší. Ať už 
je to jen oloupení či okradení fanouška o nějaký suvenýr se symbolikou klubu, kterému fandí onen 
fanoušek, přes zjevnou neúctu ke zdraví a touhu imponovat ostatním kamarádům z řad hooligans 
až po zážitkovou zábavu spočívající v chuti vyzkoušet si nacvičená bojová umění z tělocvičny na 
ulici.  

 
3.      TYPICKÉ STOPY 

V případě diváckého násilí nelze hovořit o typických stopách jako takových, neboť záleží na 
konkrétním projevu diváckého násilí a typické stopy v případě loupeže budou odlišné od typických 
stop v případě poškození cizí věci nebo krádeže. Taktéž s ohledem na velmi často v médiích 
zveřejňované záběry ze stadionu či jiných projevů diváckého násilí je nutné podotknout, že 
kriminalistickou stopou je „každá změna, která je v příčinné nebo jiné souvislosti s kriminalisticky 
relevantní událostí, existuje nejméně od svého vzniku do zjištění a je vyhodnotitelná současnými 
kriminalistickými metodami a prostředky,“1093 a proto je třeba rozlišovat pojem stopa a důkaz.  

Obecně s ohledem na praxi lze konstatovat, že v případech diváckého násilí hrají roli spíše 
stopy paměťové než materiální. Paměťové stopy, které obsahují kriminalisticky a právně relevantní 
informace, jsou uložené zejména u osoby poškozené nebo svědků. Tyto stopy obsahují informace 
jak k popisu pachatele, jeho identifikace, tak k způsobu jeho chování a vůbec i mnohdy k popisu 
jeho protiprávního jednání. V procesu vyšetřování mají nezastupitelnou roli. 

S materiálními stopami se lze setkat obecně v případech diváckého násilí při použití 
fyzického násilí, kdy se jedná o typické materiální stopy jednotlivých trestných činů. Proto se lze 
setkat např. se stopami násilí na těle poškozeného. 

 
4.      TYPICKÉ POČÁTEČNÍ VYŠETŘOVACÍ SITUACE 

V případech diváckého násilí jsou vyšetřovací situace závislé zejména na včasném záchytu 
informace o protiprávním jednání, rychlosti reakce Policie České republiky na oznámení o 
protiprávním jednání a na kvalitě a kvantitě informací, které jsou získány v rámci prvotních úkonů. 
Za typické počáteční vyšetřovací situace lze v rámci diváckého násilí tedy považovat situace: 

a) zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že došlo k projevu diváckého násilí a že jej spáchala 
konkrétní osoba – za takovou situaci lze považovat jakékoli jednání, které se odehraje přímo na 

                                                 
1093 MUSIL, Jan; KONRÁD, Zdeněk; SUCHÁNEK, Jaroslav. Kriminalistika. 2. přepracované a 

doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2004, s. 78. 
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stadionu a je na místě zadržen1094 pachatel, ať ve formě vniknutí na hrací plochu hřiště nebo 
napadení jiného fanouška v hledišti. Taktéž se ale bude jednat o případy, kdy dojde např. k loupeži 
v ulicích města, kdy osoba poškozená je fanouškem jiného týmu jak osoba pachatele a je jí odcizen 
právě suvenýr s logy týmu (dres, šála). Nepochybně se jedná i o situaci, kdy dojde k rvačce mezi 
fanoušky dvou týmů. 

b) zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že došlo k projevu diváckého násilí, ale nedovolují 
vyslovit závěr, že jej spáchala konkrétní osoba – v této fázi dochází zejména k tipování pachatelů 
z řad zájmových osob (fanoušků jiných týmů) a operativně pátrací činnosti mezi fanoušky. Bude se 
jednat např. o loupež, kdy je poškozený oloupen o suvenýr nebo dojde k napadení osoby na 
rozchodových cestách z místa konání sportovní akce. Podstatné je získat co nejvíce informací 
k pachateli a to ať výslechem poškozeného se zaměřením, zda-li pachatel nevykřikoval jméno 
svého oblíbeného týmu, nebo vytěžením kamerových systémů. 

c) zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že došlo k protiprávnímu jednání, avšak nelze 
dovodit závěr, že souvisí s diváckým násilím – v této fázi je nutno provádět šetření zejména k osobě 
oběti a místu trestného činu, aby bylo možno potvrdit či vyvrátit souvislost s diváckým násilím, neboť 
taková souvislost je podstatná zejména pro natipování podezřelých osob. 

Pokud je na místě trestného činu zadržena podezřelá osoba, tak se můžeme setkat 
s následujícími situacemi: 

a) podezřelý vypovídá a doznává se, kdy jeho doznání může být buď v souladu nebo rozporu 
se získanými důkazy. 

b) podezřelý vypovídá, avšak nedoznává se a popírá spáchání protiprávního jednání, ať tedy 
popírá svou přítomnost na místě protiprávního jednání nebo ono jednání vysvětluje jiným 
způsobem, např. že on se bránil útoku apod. 

c) podezřelý odmítá vypovídat. 
Jakákoli z těchto situací má své aspekty, které následně souvisí s problematikou 

dokazování, neboť nesmíme zapomínat, že ani doznání nás nezbavuje povinnosti řádně skutek 
objasnit. 

 
5.      ZVLÁŠTNOSTI PŘEDMĚTU VYŠETŘOVÁNÍ 

V případě, že je podezření ze spáchání některého protiprávního jednání v souvislosti 
s diváckým násilím, je potřeba se v průběhu vyšetřování zaměřit na níže uvedené stránky 
charakterizující trestný čin: 

 
5.1. Objekt 

Vzhledem k tomu, že pod projevy diváckého násilí lze podřadit řadu skutkových podstat 
trestných činů, je nutné při se vyšetřování zaměřit i na otázku, na jaký zájem chráněný tr. zákoníkem 
útok pachatele či pachatelů směřoval. Jedná se zejména o určení souběhu trestných činů. Dále je 
potřeba rozlišovat např. v případě předem domluveného střetu mezi dvěma skupinami, kdy 
objektem bude zájem na ochraně života či zdraví, a napadením ze zálohy, kdy objektem bude 
zájem na ochraně veřejného pořádku. Dokazování v takovém případě je třeba zaměřit na 
připravenost jednotlivých aktérů na protiprávní jednání nebo vyhodnotit i místo události, přesun 
jednotlivých aktérů na místo události apod. 

 
5.2. Subjekt 

Kdo má či nemá požadované vlastnosti charakterizující subjekt trestného činu je dáno tr. 
zákoníkem. Vzhledem k tomu, že mnohdy se projevů diváckého násilí účastní více osob, je třeba se 
v průběhu vyšetřování zaměřit na skutečnost, zda pachatelem je jednotlivec nebo skupina osob a 
pokud skupina osob tak na jednání všech zúčastněných, aby mohla být provedena řádná kvalifikace 
skutku. Jako příklad lze uvést oloupení fanouška konkurenčního týmu o šálu skupinou fanoušků 
jiného týmu, kdy je nutno brát v potaz nejen učení o spolupachatelství a účastenství trestného činu, 
ale i např. nepřekážení trestného činu podle ust. § 367 tr. zákoníku.  

 
 

                                                 
1094 zadržení v širším slova smyslu, tedy nejen dle ust. § 76 tr. řádu ale i zajištění osoby dle § 26 
zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní 

informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 02. 2015] (dále jen „zákon o PČR“). 
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5.3. Objektivní stránka 

Mezi jednáním a následkem musí existovat příčinný vztah, a pokud se protiprávního jednání 
zúčastnilo více osob, je nutno se zaměřit na dokazování jednání a následku takového jednání u 
všech zúčastněných osob. Jako příklad lze uvést konflikt mezi security a fanouškem na stadionu, 
kdy fanoušek po úderu do obličeje upadne a uhodí se do hlavy, v důsledku čehož dojde k otřesu 
mozku. Následně je fanoušek převezen do nemocnice, kterou po důkladném vyšetření lékařem 
opustí na tzv. reverz, ovšem po cestě z nemocnice upadne, dojde k fraktuře lebky a přímému 
ohrožení na životě. 

 
5.4. Subjektivní stránka 

Obligatorním znakem charakterizujícím subjektivní stránku trestného činu je zavinění a 
v průběhu vyšetřování je třeba se zaměřit na objasnění, zda-li pachatel spáchal čin úmyslně nebo 
z nedbalosti, neboť zejména u trestných činů z oblasti diváckého násilí, které spočívají v ublížení na 
zdraví, je tento znak podstatný pro správnou kvalifikaci skutku a jeho objasnění. 

Je tedy zřejmé, že při vyšetřování diváckého násilí je třeba zaměřit svou pozornost na motiv 
jednání, zavinění, přípravu pachatele či pachatelů na jednání a okolnostem, za kterých 
k protiprávnímu jednání došlo. 

 
6.      ZVLÁŠTNOSTI PODNĚTŮ 

Proces objasňování projevů diváckého násilí začíná zaznamenáním poznatku, podnětu, o 
možném projevu diváckého násilí. Tyto podněty lze rozdělit dle charakteru na: 

 
6.1. Oznámení občany 

V tomto případě se jedná o podnět ze strany občanů povětšinou zavolaný na linku 158 nebo 
112. Takový podnět vychází buď ze strany přímo poškozeného, oběti diváckého násilí, nebo 
svědků, kteří vidí protiprávní jednání. S ohledem na to, že výpověď poškozeného a svědků je 
nezastupitelná při vyšetřování, a hlavně k protiprávním jednáním dochází v krátké době před 
oznámením nebo mnohdy i během volání, je potřeba rychlého policejního zásahu a poté tyto osoby 
následně vyslechnout k přístupovým cestám pachatele, jejich jednání, jednání poškozeného a 
samozřejmě k popisu zúčastněných osob. 

 
6.2. Vlastní činnost policisty 

S takovým podnětem se lze setkat zejména v průběhu bezpečnostních opatření souvisejících 
s pořádanou sportovní akcí, kdy zaregistrovat projev diváckého násilí lze jak na přístupových 
cestách k místu konání, tak i v rámci sportovního utkání na stadionu monitoringem diváků. 
V případech takovéhoto podnětu je obvyklé zadržení pachatele na místě či bezprostřední pátrání po 
tzv. horké stopě. 

V případě projevů diváckého násilí není příliš obvyklé setkávat se s nepravdivými podněty, 
byť i tyto nelze vyloučit. 

 
7.      ZVLÁŠTNOSTI POČÁTEČNÍCH ÚKONŮ 

Počáteční úkony v případě diváckého násilí nejsou příliš odlišné od počátečních úkonů 
v rámci jiných problematik, byť mají svá specifika, která vychází zejména ze skutečnosti, že 
k převážné většině protiprávních jednání dochází v souvislosti s pořádanou sportovní akcí a tedy i 
bezpečnostním opatřením ze strany policie. Tedy dochází k takovému jednání za situace, kdy je 
v místě většinou zvýšený dohled nad veřejným pořádkem a nachází se zde i oproti jiným časovým 
úsekům zvýšený počet hlídek policie.  Mezi počáteční úkony můžeme zařadit: 

 
7.1. Pátrání po tzv. horké stopě 

Toto pátrání je obvyklé ihned po spáchání protiprávního jednání, kdy máme alespoň základní 
informace k popisu pachatele a možnému směru útěku. Např. v případě hromadného střetu 
fanoušků, kteří většinou bývají jednotně oblečeni, lze na ústupových cestách z místa protiprávního 
jednání tyto fanoušky zadržet. 

 
7.2. Analýza kamerových záběrů 

Kamerové záběry, ať z městského kamerového systému, vnitřního kamerového systému 
stadionu nebo i záběrů pořízených soukromou osobou či policistou, patří bezesporu 
k nejdůležitějším důkazům, na základě kterých lze usuzovat, k čemu došlo, co se stalo a kdo se 
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tohoto jednání účastnil. V dnešní době je možné díky technickým možnostem získat velmi kvalitní 
záběry (zejména na stadionech) s vysokým rozlišením, které mohou vést k odhalení totožnosti 
pachatele a následně i jeho usvědčení. 

 
7.3. Výslech poškozeného a svědka 

Těmito úkony lze získat informace o době a místu spáchání, jednání zúčastněných osob, 
popisu zúčastněných osob. Tedy informace, které mohou vést v konečném důsledku k natipování 
podezřelých osob. Je ovšem třeba dávat pozor a vyhodnocovat, zda-li osoba poškozená či svědek 
není ve skutečnosti taktéž účastníkem spáchaného protiprávního jednání, nepodařilo se jí včas 
utéct a nepodává nám záměrně zkreslující a zavádějící informace. Také může nastat situace, že 
v případě, že skutečně bude poškozeným rizikový fotbalový fanoušek, nemusí tento vůbec 
spolupracovat a může nejen popírat protiprávní jednání, jehož byl obětí, nebo může takové jednání 
bagatelizovat. 

 
7.4. Šetření v informačních systémech policie 

V případě získání poznatků o možných účastnících protiprávního jednání je účelné provést 
jednak lustraci poškozeného a svědků v poznatkových systémech policie za účelem ověření 
věrohodnosti těchto osob a jejich minulosti z pohledu diváckého násilí a jiné, zejména násilné 
trestné činnosti, ale zejména v těchto systémech lze na základě poznatků a popisu možných 
podezřelých natipovat osobu pachatele. 

 
7.5. Šetření ve veřejně dostupných zdrojích 

Po projevech diváckého násilí, obzvláště takových, kterých si všimnou veřejné sdělovací 
prostředky, je přínosné provést šetření i v rámci diskuzních fór pod články věnovaných takové 
události nebo v rámci zájmových stránek věnovaných hooligans a ultras a sociálních sítí typu 
Facebook nebo Instagram. 

 
7.6. Využití institutu odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu 

Pokud dojde v rámci projevu diváckého násilí k splnění podmínek pro využití odposlechu a 
záznamu telekomunikačního provozu1095 nebo zjištění údajů o telekomunikačním provozu1096 a je 
dostatečně odůvodněno, že se na místě vyskytovala konkrétní podezřelá osoba, je na místě využití 
těchto institutů. Jedná se např. o situaci, kdy skupina osob oloupí poškozeného a mezi skupinou 
osob je identifikován podezřelý, tedy za účelem rozkrytí celé skupiny pachatelů. Velmi často se 
stává, že takové skupiny mají v rámci své činnosti rozdělenou dělbu práce a činnosti a mají „zvědy“, 
kteří je informují o pohybu vyhlédnuté oběti pomocí mobilního telefonu. 

 
7.7. Využití institutu informátora 

V případech, že indicie nasvědčují tomu, že došlo k protiprávnímu jednání v souvislosti 
s diváckým násilím, pachatel není znám, avšak indicie nasvědčují tomu, že pachatel by mohl 
pocházet z řad např. rizikových fanoušků, je možno pro získání poznatků ke konkrétní osobě využít i 
tzv. informátora.1097 

Dalšími počátečními úkony mohou být ohledání místa činu, ohledání oděvu a těla 
poškozeného či útočníků. Záleží samozřejmě na charakteru protiprávního jednání, ke kterému 
došlo. 

 
8.      ZVLÁŠTNOSTI VYŠETŘOVACÍCH VERZÍ A PLÁNOVÁNÍ VYŠETŘOVÁNÍ 

Obdobně jako při vyšetřování jakékoliv trestné činnosti se i při vyšetřování protiprávního 
jednání z oblasti diváckého násilí pracuje na začátku vyšetřování s poznatky a informacemi, které 
nejsou úplné, které tvoří jen část mozaiky vypovídající o průběhu takového jednání a s ním 
souvisejícími okolnostmi a účastníky. Za tímto účelem je efektivní, aby policista provádějící 
vyšetřování i z důvodu své případné zastupitelnosti vytvořil vyšetřovací verze, kterými lze vyplnit 
informační deficit, který mnohdy na počátku vyšetřování a objasnění protiprávního jednání je. Dále 
nám vytyčené verze slouží jako vodítko mezi jednotlivými zjištěnými poznatky a jejich vyhodnocením 

                                                 
1095 viz § 88 tr. řádu 
1096 viz § 88a tr. řádu 
1097 srovnej ust. § 73 zákona o PČR 
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a vedou nás k pochopení okolností případu, správnému zasazení jednotlivých informací a důkazů 
do správného kontextu a vedou i k poznání a identifikaci nových poznatků, kdy celý tento 
vyhodnocovací a poznávací proces by měl být završen poznáním skutečné objektivní reality, 
věrným a pravdivým poznáním s nalezením odpovědí na základní kriminalistické otázky. Pokud se 
týká vyšetřovacích verzí, tak lze vytyčit tyto verze: 

 
8.1. K osobě pachatele 

S verzemi k osobě pachatele se lze zejména setkat v situaci, kdy není osoba pachatele 
známa. Podkladem pro tyto verze je, zda se jednalo o jednoho pachatele či jak se mnohdy děje o 
skupinu pachatelů, popis pachatele, jejich slovní projevy, ale také vyhodnocení sociálních sítí a 
Internetu, neboť často dochází k vychloubání se ukořistěnými suvenýry nebo vůbec spáchaným 
protiprávním jednáním ze strany pachatele a spoléháním na svou „anonymitu“ v rámci virtuálního 
světa. Je třeba i zdůraznit, pokud na místě protiprávního jednání nebo hlavně při útěku z místa 
protiprávního jednání dojde k zadržení jednoho pachatele, je třeba ověřit verzi, zda na místě nebylo 
více pachatelů, neboť ve většině případů protiprávního jednání se takového jednání zúčastní více 
pachatelů. 

 
8.2. K osobě oběti a motivu 

Poznatky k osobě oběti a způsobu jejího života a zejména trávení volnočasových aktivit 
můžou vést k informacím, které povedou k vhodnému nazírání na spáchané protiprávní jednání. 
Zásadní může být právě skutečnost, zda oběť patří mezi ultras či hooligans některého sportovního 
týmu, kdy tato informace může být klíčová jednak v nazírání na proběhlé protiprávní jednání, ale i 
k vymezení okruhu podezřelých osob. Podstatným faktorem může být také vyprovokování 
protiprávného jednání ze strany oběti. Motivem může být vůbec právě osoba oběti jako fanoušek, 
případně suvenýr, který oběť má při sobě. 

 
8.3. K místu a způsobu spáchání 

Verze k místu spáchání mohou být vytyčeny ve smyslu, zda se jedná o náhodné místo 
spáchání protiprávního jednání, zda to je výsledek připraveného jednání ze strany pachatele (byly 
použity zbraně, pískové rukavice, měl pachatel chrániče zubů), zda se jedná o protiprávní jednání 
vyprovokované okolnostmi jako špatný herní projev týmu nebo výkonu rozhodčího.  

Vzhledem k charakteru diváckého násilí, kdy pachatel nebo oběť je typicky z jiného místa, 
než je místo protiprávního jednání, je podstatná při vyšetřování těchto projevů týmová práce, 
spolupráce a sdílení poznatků a informací mezi zainteresovanými policisty z jednotlivých teritorií. 
Taktéž je účelné, aby se šetření účastnil policista – specialista na extremismus a divácké násilí 
s ohlede na jeho osobní znalost zájmového prostředí a modu operandi zájmových osob. 

 
9.      ZVLÁŠTNOSTI NÁSLEDNÝCH ÚKONŮ 

Za následné úkony lze považovat obvykle takové, které následují od okamžiku zahájení 
trestního stíhání1098 a kdy již je tedy dostatečně odůvodněn závěr, že byl spáchán trestný čin a je 
dostatečně odůvodněn závěr, že jej spáchala konkrétní osoba. Mezi typické následné úkony budou 
patřit většinou úkony, jejichž provedení je vymezeno příslušnými ustanoveními tr. řádu. Bude se 
jednat zejména o: 

 
9.1. Výslech obviněného 

Provedení tohoto úkonu1099 záleží na charakteru osoby obviněné, neboť jinak bude probíhat 
výslech obviněného, který se dopustil protiprávního jednání poprvé pod vlivem davu nebo alkoholu 
a dosud se jednalo o osobu, která doposud žila bezúhonným životem. Taková osoba většinou při 
výslechu aktivně spolupracuje, nesnaží se zapírat či vypovídat křivě, naopak se mnohdy vypovídá 
v takovém rozsahu, aby bylo možno u ní uvažovat o některém z tzv. odklonů trestního řízení.1100 

Zcela opačný průběhu výslechu obviněného bude u osoby z řad hooligans, který nebude 
většinou spolupracovat a vypovídat. A pokud se rozhodne vypovídat, tak bude vypovídat lživě či 
bude bagatelizovat své jednání. U předestřených důkazů je bude znevěrohodňovat. Taktéž je 

                                                 
1098 viz ust. § 160 odst. 1 tr. řádu 
1099 srovnej ust. § 91 – 95 tr. řádu 
1100 viz ust. § 307 a 309 tr. řádu 



 

295 

možné, že obviněný či jeho kamarádi se budou snažit působit na poškozeného či oběť, aby změnili 
svou výpověď. 

Výslech je doporučeno zaměřit na osobu obviněného, jeho minulost, kamarády, zda dělá 
nějaký druh sportu, zejména bojové umění, zda patří mezi fanoušky nějakého sportovního týmu. 
Další otázky mohou zaměřeny ke konkrétnímu jednání, zda byl pod vlivem alkoholu či nikoli, kdo 
s ním byl na místě, kdo se účastnil protiprávního jednání, kdo k němu dal impulz, jak se na místo 
protiprávního jednání dostal, proč se takového jednání dopustil a jak sám jednal. Dále také k popisu 
svého oblečení, a pokud je jednání obviněného zachyceno na fotografii nebo video nahrávce, tak 
v případě předestření tohoto důkazu, zda se obviněný poznává. 

 
9.2. Výslech poškozeného a svědka 

Tento úkon1101 se zdá být na první pohled jednoduchý, avšak záleží na osobách 
poškozeného a svědků, zda nepatří k subkultuře fanoušků. Pokud je osobou poškozenou nebo 
svědkem náhodný občan, tak lze očekávat jeho maximální snahu o objasnění vyšetřovaného 
protiprávního jednání. U osob z řad ultras nebo hooligans lze naopak očekávat vykrucování se, 
bagatelizování vyšetřování a šetřeného jednání, obvyklým jsou i výmluvy na ztrátu paměti nebo že 
se dotyčný díval jinam. U výslechů těchto osob je nutno vzít v potaz jejich angažovanost na 
fanouškovské scéně a plně využít možností daných tr. zákoníkem.1102 

Výslech je doporučeno zaměřit k vyjádření ke své osobě a vztahu k osobě obviněné, resp. 
zda oběť či svědek patří mezi fanoušky nějakého sportovního týmu. Dále na popis oblečení 
pachatele, popisu jeho jednání, zda pachatel během protiprávního jednání něco provolával. 

 
9.3. Charakteristika obviněného 

S ohledem na skutečnost, že protiprávního jednání v souvislosti s diváckým násilím se 
dopouštějí velmi často osoby opakovaně, ať ve formě přestupkového jednání nebo i v rozporu s tr. 
zákoníkem, tak je účelné provést důkladné šetření k osobě obviněného a relevantním protiprávním 
jednáním z jeho minulosti. S ohledem na absenci centrálního registru přestupků se doporučuje 
provést šetření zejména v evidencích a poznatkových fondech policie jako Centrální databáze 
objektů, Očista nebo Kontrola. Za relevantní mohou být považovány kontroly obviněného 
v souvislosti s konáním sportovní akce za přítomnosti jiných ultras či hooligans, obecně násilná 
trestná činnost obviněného či narušování veřejného pořádku. 

 
9.4. Vyhodnocení videa 

Zcela zásadní důkaz pro objasnění protiprávního jednání může být vyhodnocení 
videozáznamu, které zachycuje protiprávní jednání. Dnes je běžné, že v místech konání sportovních 
akcí jsou bezpečnostní kamerové záznamy, které mají vysoké rozlišení a pokrývají celé místo 
konání. Proto není problematické získat záběry protiprávního jednání. Taktéž mohou pomoci záběry 
z kamer přítomných televizních štábů nebo i veřejnosti, neboť pokud dojde k nějakému 
protiprávnímu jednání, spousta osob si je nahrává na vlastní mobilní telefony. Dalším zdrojem 
mohou být videozáznamy zasahujících policistů nebo v případě protiprávního jednání mimo stadion 
záznamy z městských kamerových systémů. Je účelné, aby pokud je na místě zadržen pachatel, byl 
tento zadokumentován i na video, kdy následně může být zkomparován záznam protiprávního 
jednání a oblečení a vizáž podezřelého ze dne a místa spáchání protiprávního jednání. 

 
9.5. Rekognice 

Úkon,1103 při kterém dochází v rámci vyšetřování diváckého násilí k znovupoznání zejména 
osoby obviněné. Záleží vždy na množství poznatků a důkazů, které jsou k dispozici, zda jí bude 
využito ještě před zahájením trestního stíhání nebo až po tomto úkonu.1104 S tím souvisí i provedení 
rekognice in natura nebo dle fotografií. Při tomto úkonu je ovšem nutno brát v potaz i jeho vliv na 
osobu poznávajícího, svědka či poškozeného, a její případnou traumatizaci. 

                                                 
1101 srovnej ust. § 97 – 104 tr. řádu 
1102 srovnej ust. § 367 tr. zákoníku ve vztahu k zločinu loupeže dle ust. § 173 tr. zákoníku 
1103 viz ust. § 104b tr. řádu 
1104 viz ust. § 158a tr. řádu 
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Dle povahu věci je možné uvažovat i o využití domovní prohlídky nebo prohlídky jiných 
prostor,1105 avšak to již záleží na účelnosti využití těchto institutů. Taktéž je individuální využití např. 
institutu utajení totožnosti v případě výslechu svědka a poškozeného.1106 
 
10.      ZVLÁŠTNOSTI ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO VYŠETŘOVÁNÍ A PREVENCE 

O vyšetřování protiprávního jednání v souvislosti s diváckým násilím je často veřejnost velmi 
dobře informována, resp. pokud dojde k závažnému narušení veřejného pořádku a protiprávnímu 
jednání v souvislosti s diváckým násilím, zejména tedy během fotbalového utkání a ještě v rámci 
utkání, které je vysíláno přímým přenosem v televizi nebo kde jsou účastny televizní štáby, tak o 
spáchání takového protiprávního jednání se veřejnost dozvídá mnohdy ve stejný okamžik jako 
policie. Veřejnost bývá velmi rozhořčena nad takovými projevy a v případě zveřejnění žádosti policie 
o spolupráci při pátrání po pachatelích diváckého násilí ve veřejných sdělovacích prostředcích 
dochází k aktivní spolupráci veřejnosti a zasílání podnětů k možným podezřelým. 

Tato spolupráce bývá mnohdy i umocněna v případech, kdy je zveřejněna žádost o pomoc 
při pátrání po pachatelích, kteří v přesile napadli fanouška či malou skupinu a tyto oloupili nebo byli 
obzvláště brutální při způsobu útoku. 

S ohledem na specifikum diváckého násilí probíhá při vyšetřování diváckého násilí 
spolupráce také s orgánem sociální ochrany dítěte,1107 pokud je některou ze zúčastněných osob 
mladistvý, a dále také probíhá spolupráce s Probační a mediační službou ČR1108 ve vztahu 
k předběžnému opatření zákazu návštěv sportovních akcí.1109 

Prevence při předcházení projevů diváckého násilí je poměrně důležitým instrumentem jak 
minimalizovat toto protiprávní jednání a hraje roli u všech typů prevence.  

Všechny typy prevence a snahu minimalizovat projevy diváckého násilí se odrážejí např. 
v činnosti Ministerstva mládeže, školství a tělovýchovy, které má povinnosti a práva vyplývající ze 
zákona o podpoře sportu,1110 tak i jeho vztahu ke sportovním klubům, dále vztahům mezi kluby a 
policií a co je asi nejdůležitější, tak práci sportovních klubů se svými fanoušky, kdy se kluby snaží i 
pod vlivem různých evropských a mezinárodních asociací vymýtit negativní projevy diváckého násilí 
z míst konání sportovních akcí a ulic měst a obcí.  

Další prevencí diváckého násilí je i případné udělení některého z omezujících opatření 
správněprávní1111 nebo trestněprávní povahy.1112 

 
 

11.      ZÁVĚR 

Problematika diváckého násilí vůbec je v poslední době zajímavým fenoménem a nejspíše 
každý, kdo sleduje veřejné sdělovací prostředky, kdo navštěvuje fotbalová utkání Synot ligy nebo 
kdo bydlí v místech, kde se konají sportovní akce, se mohl s tímto závažným společenským 
problémem setkat.  

Divácké násilí je problém, který zasahuje nejen do pocitu bezpečí diváků a občanů v místech 
konání sportovních akcí, ale zasahuje i do ekonomiky sportovních týmů, různých sportovních svazů 
nebo policie a jeho vyřešení není jednoduchou záležitostí ze dne na den. K tomuto jevu není 
doposud zpracováno příliš odborné literatury a jsme si vědomi skutečnosti, že některé části této 

                                                 
1105 srovnej oddíl pátý hlavy čtvrté tr. řádu 
1106 viz ust. § 55 odst. 2 tr. řádu 
1107 srovnej zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. In: 
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 02. 2015]. 
1108 srovnej zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., 
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění 
pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 13. 02. 2015]. 
1109 viz ust. § 88f tr. řádu 
1110 srovnej zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní 
informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 02. 2015]. 
1111 viz ust. § 17 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI 
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 18. 02. 2015]. 
1112 viz ust. § 76 tr. zákoníku 
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práce by si zasloužili podrobnějšího zpracování, avšak jsme limitováni doporučeným rozsahem této 
práce. Navzdory k výše uvedenému jsme však toho názoru, že se nám podařilo důstojně nastínit 
komponenty vyšetřování diváckého násilí, s kterými se lze při objasňování protiprávního jednání 
v souvislosti s diváckým násilím setkat, takovou měrou, aby jak policista objasňující divácké násilí 
nebo i odborná veřejnost získali náhled na specifikum této problematiky a na jaké situace se při 
vyšetřování připravit či s jakými se lze setkat. Subkultura fanoušků je velmi specifická a při 
objasňování této činnosti je i s tímto třeba počítat. 

V každém případě věříme, že v budoucnu i třeba díky objasňování tohoto protiprávního 
jednání nebo preventivním aktivitám ze strany klubů dojde ke snížení nápadu trestné činnosti 
v souvislosti s diváckým násilím a tím i k zvýšení návštěvnosti sportovních akcí, kdy se nikdo 
oblečený do oděvu se symboly svého oblíbeného týmu nebude muset bát vyrazit podpořit svůj 
oblíbený tým na druhý konec republiky, aniž by riskoval, že se stane obětí protiprávního jednání, 
anebo že rodiny s dětmi budou moci v klidu sledovat sportovní utkání na stadionu a ne zákrok 
pořadatele či policie na stadionu proti hooligans. 
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Abstract: Tato práce se věnuje problematice zásad nové právní úpravy veřejných zakázek. Jejím 

cílem je identifikovat, jaký význam mohou mít změny, které do této oblasti přinesly nové směrnice. 
K tomu je využit institut mimořádně nízké nabídkové ceny. Možná legislativní řešení tohoto institutu 
jsou proto srovnána podle toho, jak naplňují zásady, jež jsou jmenovány v nových směrnicích. Tyto 
výsledky jsou následně vyhodnoceny.  
 
Abstrakt: This thesis deals with issues of principles of a new legislation in the context of public 

procurement. Its goal is to identify importance of these changes. The concept of abnormally low 
tender price is being used for that. Possible legal solutions are then being compared through the 
amount of principles they are able to fulfill. The results are then evaluated. 
 
Key words: veřejné zakázky, směrnice, transpozice, legislativní proces, zásady, mimořádně nízká 

nabídková cena 
 
Klíčová slova: public procurement, directive, transposition, legislative procedure, principles, 

abnormally low tender price 
 
 
                 ÚVOD 

 Stále účinný zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), byl k dnešnímu 
dni1113 od vstupu v platnost 19. dubna 2006 drobnými, ale i maximálně rozsáhlými novelami celkem 
pětadvacetkrát1114 měněn. To zajisté nemohlo uniknout pozornosti a zájmu studentů práv.  

V naší práci jsme se proto rozhodli postupovat následovně: V první kapitole se budeme 
zabývat dopadem unijního práva na vnitrostátní úpravu a tím, jaká oprávnění, povinnosti či omezení 
lze z tohoto vztahu dovodit. V druhé kapitole se zaměříme na stručné představení některých změn 
v souvislosti s přijetím nových směrnic o veřejných zakázkách a jejich zásadami.  

Ve třetí kapitole se pak podrobněji budeme věnovat jednomu ze sporných institutů 
zavedených novými směrnicemi o veřejných zakázkách. Jde o institut mimořádně nízké nabídkové 
ceny. Vysvětlíme, kde se nachází podstata problému, přiblížíme tři nejobvyklejší způsoby jeho 
zapracování do právního řadu a nakonec se na základě analýzy výstupů přikloníme k dle našeho 
názoru nejvhodnějšímu řešení. 

Závěrem zrekapitulujeme naše snahy, vyhodnotíme, míru naplnění v úvodu vytyčených cílů, 
a zopakujeme, proč je námi preferované řešení institutu mimořádně nízké nabídkové ceny 
přijatelnější.        

1.  UNIJNÍ ROZMĚR PRÁVA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

 
1.1      Základní představení kapitoly 

Český zákonodárce stojí s ohledem na přijetí nových směrnic1115 k úpravě veřejných zakázek 
před nelehkým úkolem řádného zvládnutí procesu jejich transpozice1116 do vnitrostátního právního 
řádu.  

                                                 
1113 Práce byla odevzdána 16. března 2015. 
1114 Počítáno i s novelou dle zákona č. 458/2011, jejíž pro nás relevantní část však byla ještě před 
nabytím účinnosti zrušena. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 16.3.2015]. 
1115 Zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES a směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví 
vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES. 
1116 Pro potřeby této práce chápeme pojmy transpozice a implementace jako synonyma. 
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Než nastíníme zásady a změny nové právní úpravy této oblasti, věnujeme první kapitolu 
stručnému představení toho, jaké možnosti v rámci procesu transpozic se zákonodárci vůbec 
naskýtají ještě předtím, než se začne zabývat úpravou obsahu výsledného obecně závazného 
právního předpisu1117. Před odpovědí na otázku Jak by měl český zákonodárce upravit? vyřešíme 
otázku Zda by měl, či dokonce zda musí upravit? námi sledovanou oblast.    

 
1.2     Povinnost transpozice směrnice 

Ačkoliv oblast veřejných zakázek není výslovně zmíněna primárním právem Evropské unie, 
jde vzhledem k jejímu ekonomickému významu1118, dopadu na hospodářskou soutěž1119 a základní 
svobody Evropské unie o neopomenutelný prostor unijního zájmu.  

Pro Českou republiku se tato unijní úprava stala relevantní díky Přístupovému aktu1120 ve 
spojení s Ústavou1121 České republiky. A nejenom relevantní, nýbrž přímo imperativní jednak pro 
splnění povinností dle acquis communautaire, jednak co se týká budoucích změn. A pravě na ně, 
resp. na povinnost státu k dosažení výsledků stanovených směrnicemi, je myšleno v čl. 288 
Smlouvy o fungování Evropské unie1122 (dále jen „SFEU“). 

 
1.3       Způsoby transpozice 

Možnosti a limity samotné transpozice jsou významným způsobem ovlivňovány hlavně 
primárním právem, faktem, že jde u veřejných zakázek o proces harmonizace právě ve formě 
směrnic (konkrétně s ohledem na jejich účinky nebo výslovné přiznání možnosti zvolit častokrát 
přísnější, resp. více ochrannou úpravu1123), a legislativní schopností konkrétního zákonodárce.  

Kombinace těchto faktorů pak nabízí celou škálu možných výsledků.  
 

1.3.1   Řádná transpozice a její limity 

Řádná transpozice je ovlivněna především časovými, procedurálními a formálními mantinely. 
Jak samy stanoví výše uvedené směrnice, mají být v námi sledovaném případě provedeny pro 
dosažení nezbytného souladu s nimi nejpozději do 18. dubna 2016 1124. Procedurální otázky pak 
napomáhají překonat zejména Legislativní pravidla vlády rozšířené Metodickými pokyny pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky 
v Evropské unii1125. 

                                                 
1117 12. bod rozsudku Soudního dvora ze dne 2. prosince 1986 ve věci Komise Evropských 
společenství proti Belgickému království (239/85). Dostupné z: www.eur-lex.europa.eu. 
1118 Jen v roce 2013 byl odhad trhu veřejných zakázek objemem okolo 475 mld. Kč, viz Výroční 
zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013. Portál o veřejných zakázkách a 
koncesích [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj [cit. 16.3.2015]. Dostupné z: www.portal-vz.cz.   
1119 Viz bod 35 rozsudku Soudního dvora ze dne 27. listopadu 2001 ve spojené věci Impresa 
Lombardini SpA a Impresa Ing. Mantovani SpA proti ANAS (C-285/99 a C-286/99), v němž se 
zdůrazňuje základní cíl zadávacích směrnic, tj. otevření veřejných zakázek na stavební práce a 
služby hospodářské soutěži a zamezení „nadržování“ ze strany zadavatelů. Dostupné z: www.eur-
lex.europa.eu.    
1120 Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, 
Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, 
Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská 
unie, ze dne 16. dubna 2003, č. 44/2004 Sb. m. s. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 
Kluwer ČR [cit. 16.3.2015]. 
1121 Čl. 10 a 10a ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 16.3.2015]. 
1122 Smlouva o fungování Evropské unie. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 
[cit. 16.3.2015]. 
1123Článek 20 odst. 3 Metodických pokynů dle usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 [online]. 
Vláda ČR. [cit. 16.3.2015]. Dostupné z: www.vlada.cz. 
1124 Např. článek 90 odst. 1 směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU. 
1125 Usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 změněné usnesením ze dne 26. října 2009 č. 

1344. [online]. Vláda ČR. [cit. 16.3.2015]. Dostupné z: www.vlada.cz.  

http://www.vlada.cz/
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Konečně formální požadavky omezuje výše zmíněná judikatura Soudního dvora Evropské 
unie (dále jen „SDEU“ nebo „Soudní dvůr“) stanovící minimum podoby přijatého opatření 
zásadně1126 jako obecně závazného právního předpisu.             

Jak vyplývá z věcného záměru zákona o veřejných zakázkách1127, novelizace se s ohledem 
na množství změn nejeví jako vhodný způsob, a proto je navrhován vznik zákona zcela nového. 

 
1.3.2   Porušení povinnosti transpozice směrnice 

K porušení povinnosti dle čl. 288 SFEU dochází, zejména pokud není směrnice 
transponována ve lhůtě k tomu určené vůbec nebo pokud je provedena chybně. Pro překonání 
nepříznivých dopadů takových situací pak nastupuje několik mechanismů. Těmi jsou hlavně 
účinky1128 pozdě a vadně provedených směrnic, odpovědnostní následky a unijní řízení1129 z toho 
plynoucí. 

Jak vyplývá z geneze několika rozhodnutí SDEU1130, za splnění podmínek, včetně uplynutí 
lhůty k transpozici, nabývá směrnice vzestupného vertikálního přímého účinku.  

SDEU v řadě rozhodnutí1131 díky své monopolní interpretační pravomoci1132 přiznal směrnici 
také nepřímý účinek, který by v praxi znamenal výklad ZVZ v souladu s novými směrnicemi.  

 
1.4      Shrnutí 

Vstupem České republiky do Evropské unie došlo ke vzniku zisku mnoha povinností. Jednou 
z nich je i povinnost přejímat úpravu přijatých směrnic. Ty upravují i oblast veřejných zakázek. 
K transpozici nových směrnic pak úroveň unijního a vnitrostátního práva nabízí mnoho možností. 
Pokud se zákonodárce rozhodne povinnost splnit, smí se pustit do úvah o obsahu budoucího 
zákona.  

2.  ZÁSADY NOVÉ ÚPRAVY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 

V rámci zbylé části práce považujeme za nutné nejdříve rozebrat změny, které se udály na 
půdě evropského práva. Proto nejdříve rozebereme vývoj úpravy zadávání veřejných zakázek 
v Evropské unii obecně, poté představíme nové směrnice, cíl nové úpravy, nejdůležitější změny a 
jejich původ v jednotlivých zásadách zadávání veřejných zakázek.  

 
2.1      Geneze směrnic 

Poměrně překvapivě má právo veřejných zakázek Evropské unie kořeny v mezinárodní 
úpravě. Do evropské úpravy se promítá zejména Dohoda Světové obchodní organizace o vládních 
zakázkách, jejíž důsledky lze spatřit například v určení výše finančních limitů pro veřejné zakázky. 

Samotná unijní úprava zadávání je obsažena v procesní rovině „procesní“ směrnicí 
89/665/EHS, která nebyla poslední novelizací měněna a dále se jí v naší práci nebudeme zabývat.  

Hmotněprávní rovina zadávání byla obsažena v tzv. „obecné“ směrnici 2004/18/ES, jednak 
v tzv. „sektorové“ směrnici 2004/17/ES a otázka koncesních smluv byla upravena Interpretačním 
sdělení Komise o koncesích podle práva společenství 2000/C121/02.  

                                                 
1126 Výjimky se objevují zejména v pro nás nerelevantní oblasti sociální politiky. 
1127 Bod 4 písm. a) Věcného záměru zákona o veřejných zakázkách [online]. Vláda ČR. [cit. 
16.3.2015]. Dostupné z apps.odok.cz. 
1128 Horizontální účinek ve smyslu rozsudku Soudního dvora ze dne 26. září 2000 ve věci Unilever 
Italia SpA proti Central Food SpA (C-443/98) je dle našeho názoru zde neaplikovatelný. Dostupné z: 
www.eur-lex.europa.eu. 
1129 Ve spojení čl. 17 odst. 1 a čl. 258 SFEU. 
1130 Obecně např. rozsudek Soudního dvora ze dne 5. dubna 1979 ve věci Státní zastupitelství proti 
Tulliu Ratti (148/78), přímý účinek u zadávacích směrnic konkrétněji viz bod 40 rozsudku Soudního 
dvora ze dne 20. září 1988 ve věci Gebroeders Beenjes BV proti Staat der Nederlanden (31/87).  
Vše dostupné z: www.eur-lex.europa.eu. 
1131 Obecně např. rozsudek Soudního dvora ze dne 8. října 1987 ve věci Kolpinghuis Nijmegen BV 
(80/86), nepřímý účinek u zadávacích směrnic konkrétněji viz bod 39 rozsudku Soudního dvora ze 
dne 20. září 1988 ve věci Gebroeders Beenjes BV proti Staat der Nederlanden (31/87). Vše 
dostupné z: www.eur-lex.europa.eu. 
1132 Čl. 19 odst. 3 písm. b) Smlouvy o Evropské unii. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR [cit. 16.3.2015]. 
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2.2      Nové zadávací směrnice 

Nové zadávací směrnice jsou tvořeny „obecnou“ směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2014/24/EU (dále jen „OZS“) a „sektorovou“ směrnicí 2014/25/EU. Poslední novou směrnicí je 
směrnice o udělování koncesí 2014/23/EU. Tyto směrnice ruší staré směrnice z roku 2004.  

Nové směrnice se koncepčně se starou úpravou nerozcházejí. Zavádějí však několik 
významných změn, které budou mít výrazný dopad na zadávání veřejných zakázek. Vzhledem 
k následnému užšímu zaměření této práce se tedy budeme dále zabývat jen změnami v rámci OZS. 

 
2.2.1    Cíle nové úpravy 

OZS by mělo být dosaženo několika cílů. Snaží se o zefektivnění zadávání veřejných 
zakázek, aby skutečně docházelo k výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, ne pouze k výběru 
podle formálně nejsprávnějšího řešení, jako se tomu dělo doposud.  

Dalším cílem je posílení mimoekonomického dopadu zadávání veřejných zakázek, kdy je 
usilováno o posílení postavení malých a středních podniků a o zvýhodnění sociálních, inovačních a 
environmentálních prvků. V důvodové části se uvádí, že „za účelem plného využití potencionálu 
veřejných zakázek k dosažení cílů strategie Evropa 2020 bude svou úlohu muset sehrát také 
strategické zadávání veřejných zakázek s environmentálním, sociálním a inovačním rozměrem; 
vzhledem k potencionálu malých a středních podniků pro vytváření pracovních míst, růst a inovace 
je důležité podporovat jejich účast na veřejných zakázkách, a to jak prostřednictvím ustanovení této 
směrnice, tak prostřednictvím iniciativ na vnitrostátní úrovni“1133 

 
2.2.2   Nejvýznačnější změny nové právní úpravy   

Cílem této podkapitoly je ve stručnosti představit jednotlivé nové či novelizované instituty 
v OZS a podřadit je pod jednotlivé zásady zadávání veřejných zakázek. Těmito zásadami rozumíme 
zásadu rovného zacházení, zákazu diskriminace a zásadu transparentnosti a přiměřenosti. 

Rovné zacházení „je nutno pojímat nejenom ve smyslu možnosti přístupu k veřejným 
zakázkám, ale i rovnosti v možnosti uspět ve výběrovém řízení.“1134 Zásada zákazu diskriminace 
v mnohém s rovným zacházením splývá, nicméně v unijním rozměru má za úkol, dle principů práva 
Evropské unie1135, zejména ochranu zahraničních dodavatelů.   

Transparentnost pak „zabezpečuje co největší míru informovanosti (...), aby byl postup 
předvídatelný a v souladu se zásadou právní jistoty.“1136  Zásada proporcionality (přiměřenosti) by 
měla zajistit dosažení cílů stanovených směrnicí, aniž by překročila rámec k tomu nezbytně 
nutného.1137 

Jelikož se zásada rovnosti a zákazu diskriminace v mnoha ohledech překrývají, rozhodli 
jsme se je spojit a naopak v rámci zásady přiměřenosti zdůraznit prvek hospodárnosti.  

Pokud institut odráží více zásad, identifikovali jsme tu, která se na jeho úpravě projevuje 
nejvíc.  
 
2.2.2.1 Zásada přiměřenosti 

Ambicí stát se změnou s nejvýznamnějším dopadem má rozšíření zásad zadávání o čtvrtou 
zásadu přiměřenosti1138. Zásada přiměřenosti má posílit ekonomickou efektivitu zadávání veřejných 

zakázek, neboť ve směrnici z roku 2004 byl kladen přílišný důraz na splňování formálních náležitostí 
zadávání. Zadávání se pak prodražovalo a prodlužovalo. 

V OZS se objevil také nový druh zadávacího řízení, tzv. inovační partnerství1139. Podle 
důvodové části se má užít v případě „nelze-li potřebu vývoje inovativního výrobku nebo služby nebo 
inovativních stavebních prací a následné koupě výsledných dodávek uspokojit pomocí řešení, která 

                                                 
1133 Bod č. 123 důvodové části OZS. 
1134 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, S.113, 999 
s. ISBN 9788074004438. 
1135 Čl. 18 SFEU. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 16.3.2015]. 
1136 JURČÍK, Radek. Veřejné zakázky a koncese. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2014, S.111, 999 
s. ISBN 9788074004438. 
1137 Bod 136 důvodové části OZS. 
1138 Čl. 18 OZS. 
1139 Čl. 31 OZS. 
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jsou již na trhu dostupná“1140 Tento druh zadávacích řízení by měl umožnit zajistit takové dodávky, 

které nejsou v daném případě dostupné, a poskytnout zadavateli větší flexibilitu. Domníváme se, že 
inovační partnerství je projevem zásady přiměřenosti, jelikož umožňuje zadavateli v případě potřeby 
neotřelého řešení získat nové, na trhu neexistující dodávky, přičemž podle staré úpravy by takové 
řešení nebylo možné či by bylo alespoň velmi složité.  

Rozšířen byl také okruh výjimek z působnosti OZS o novou výjimku, týkající se zastupování 
advokátem v soudních, správních či smírčích a rozhodčích řízeních. Nová výjimka je projevem 
zásady přiměřenosti, neboť už nebude nutné organizovat mnohdy administrativně náročné zadávací 
řízení pro služby advokáta, které se mohou v průběhu procesu měnit.  

V rámci hodnocení na základě ekonomické výhodnosti nabídky1141 bude nově možné je 
hodnotit podle „expertnosti“ kvalifikačního týmu a bude možné vyloučit uchazeče, kteří v nabídce 

porušují povinnosti stanovené sociálním právem, pracovním právem a právem životního prostředí.  
Pro usnadnění výběru na základě sociálních či ekologických kritérií jsou zavedeny tzv. 

štítky1142. Ty usnadňují v jednom případě užití hodnocení na základě ekonomické výhodnosti 
nabídky, ve druhém případě pak zohledňování sociálních či ekologických dopadů. 
 
2.2.2.2 Zásada hospodárnosti 

V OZS došlo také k „zhmotnění“ institutu tzv. in-house zadávání1143, který umožňuje 
zadavateli se v případě zadání zakázky v rámci jednoho zadavatelského subjektu vyhnout postupu 
podle zadávacích směrnic. Tato otázka nicméně byla dovozena již judikaturou SDEU 1144 a 
uplatňována i v režimu starých zadávacích směrnic, změna má tedy spíše legislativně – technický 
dopad. Zásada hospodárnosti je zde výrazná, neboť by bylo poměrně nelogické nutit zadavatele do 
zadávání veřejných zakázek pro potřeby, které by si mohli opatřit sami ze svých zdrojů.  

V rámci přípravy zadávacího řízení budou moci zadavatelé využít služeb placených 
odborníků či tržních subjektů prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace1145, při které bude 

možné získat klíčové informace pro úspěšné zadání veřejné zakázky. OZS zároveň zavádí 
mechanismy, jež brání využití této výhody v následujícím zadávacím řízení. Díky tomuto institutu 
bude nově možné vyhlašovat výběrová řízení s větší zohledněním potřeb zadavatele a situace na 
trhu, což by ve výsledku mělo znamenat, že zadavatel dle zásady hospodárnosti ušetří veřejné 
prostředky.  

Novinkou, která má ambice stát se efektivním a usnadňujícím nástrojem při zadávání 
veřejných zakázek, ale jež se může lehce zvrhnout v antitransparentní a korupční institut, je snížení 
počtu jinak kvalifikovaných dodavatelů1146. Zadavatel díky tomu může snížit počet dodavatelů na 

základě objektivních a nediskriminačních kritérií tak, aby nebylo nutné v dalších kolech řízení 
posuzovat velké množství nabídek. Zásadu hospodárnosti zde spatřujeme v důsledcích tohoto 
opatření, které by mělo vést ke snížení nákladů na zadávací řízení.  

Nově bude možné měnit zadavatelem uzavřenou smlouvu v případě1147, že se rozsah změn 
vejde do 10% celkového finančního objemu zakázky u zakázek na služby či dodávky, popř. 15% u 
zakázek na stavební práce. Zásada hospodárnosti se projevuje v úspoře nákladů, jež díky nově se 
objevivším potřebám dříve vznikaly kvůli nutnosti projít si znovu nákladným procesem zadávání 
veřejných zakázek.  

Změn se dočkal i institut „víceprací“1148, který nově umožňuje zadávat vícepráce do 50 % 

finančního objemu zakázky, a to i opakovaně. Zde je snaha o zvýšení hospodárnosti vedena 
podobnými myšlenkovými pohnutkami jako u institutu změny uzavřené smlouvy.  

                                                 
1140 Bod č. 49 důvodové části OZS. 
1141 Čl. 67 odst. 2 OZS. 
1142 Čl. 43 OZS. 
1143 Čl. 12 OZS. 
1144 Např. rozsudek Soudního dvora ze dne 18. listopadu 1999. Teckal Srl proti Comune di Viano a 
Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia (C-107/98). In: ASPI [právní informační 

systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 16.3.2015]. 
1145 Čl. 40 OZS. 
1146 Čl. 65 OZS. 
1147 Čl. 72 OZS. 
1148 Čl. 72 OZS. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:61998CJ0107&qid=1415571324615&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:61998CJ0107&qid=1415571324615&rid=1
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2.2.2.3 Zásada transparentnosti 

Nově je řešena otázka tzv. smíšených zakázek1149, kdy jsou stanovena pravidla pro určení, o 
jaký druh veřejné zakázky se jedná. Pravidlo lze zobecnit následovně: pokud je možné zakázky 
objektivně oddělit, budou se na části zakázek vztahovat pravidla pro příslušnou veřejnou zakázku, 
pokud je není možné oddělit, užijí se pravidla podle hlavního předmětu plnění veřejné zakázky. 
Pravidla pro užití smíšených zakázek jsou projevem zásady transparentnosti, neboť bude předem 
jasné, jaká kritéria a pravidla se budou pro danou zakázku vztahovat, a nebude možné je 
specifikovat zadavatelem, což by mohla vést ke snížení transparentnosti a zvýšení korupčního 
potenciálu. 

V rámci zvyšování transparentnosti je zavedena povinnost uveřejňovat zadávací 
dokumentaci na internetu1150. Dále je přítomna možnost užít zvláštní postupy při zadávání - 
elektronickou aukci1151 a elektronické katalogy1152. Zde jsou rysy zásady transparentnosti zřetelné, 
zpřístupnění zadávací dokumentace a elektronické dražení zakázek zvýší informovanost o daných 
zakázkách a umožní lepší veřejný dohled nad zadáváním zakázek. 

V neposlední řadě došlo ke zpřísnění střetu zájmu1153 mezi veřejným zadavatelem, 
administrátorem veřejných zakázek a dodavatelem. Projev zásady transparentnosti je jasný, cílem 
je zabránit koluznímu jednání a korupci mezi výše uvedenými subjekty zadávání veřejných zakázek.  
 
2.2.2.4 Zásada nediskriminace a rovnosti 

Pro posílení mezinárodního prvku v zadávacích řízeních bylo zavedeno jednotné evrospké 
osvědčení1154, které bude platné v celé Evropské unii a bude potvrzovat splnění kvalifikačních a 
dalších kritérií. Tyto doklady budou moci být zveřejněny v online databázi dokladů E-certis1155, díky 
níž odpadne povinnost složitě prokazovat splnění předpokladů pro podání nabídky. Tyto novinky 
usnadní přístup k zadávacímu řízení přeshraničním dodavatelům a to promítá zásadu 
nediskriminace. 

Při posuzování kvalifikace nebude nutné vyloučit uchazeče, který má nedoplatky vůči 
státu1156, za předpokladu, že si s ním dohodl splátkový kalendář. Nově nebudou diskriminováni 
uchazeči, kteří mají sice nedoplatky vůči státu, ale na druhou stranu mají zájem na řešení této 
situace. Okruh dodavatelů tak o ně bude rozšířen, čímž je dán průchod zásadě nediskriminace.  

 
2.3      Mimořádně nízká nabídková cena 

Po výčtu novinek představíme mimořádně nízkou nabídkovou cenu, starou známou unijního 
práva, z pohledu směrnicového kontextu. 

V OZS je tento institut upraven v čl. 69, který stanoví povinnost veřejných zadavatelů 
vyžadovat vysvětlení ceny či nákladů po dodavatelích, pokud se cena v nabídce jeví jako 
mimořádně nízká.  

Důvodová část k tomu uvádí: „Nabídky na stavební práce, dodávky nebo služby, které se jeví 
mimořádně nízké, mohou být založeny na technicky, hospodářsky nebo právně nevhodných 
předpokladech či postupech. Nebude-li uchazeč schopen poskytnout dostatečné vysvětlení, veřejný 
zadavatel by měl být oprávněn tuto nabídku odmítnout. Odmítnutí by mělo být povinné v případech, 
kdy veřejný zadavatel zjistí, že mimořádně nízká cena nebo navrhované náklady jsou důsledkem 
nedodržení imperativních norem práva Unie nebo z nich vyplývajících vnitrostátních právních 
předpisů v oblastech sociálního nebo pracovního práva nebo práva životního prostředí nebo 
ustanovení mezinárodního pracovního práva.“ 1157 

Stará zadávací směrnice vychází z odlišné textace, nicméně obsah institutu zůstává 
víceméně stejný, OZS pouze obsahuje podrobnější úpravu procesu posuzování mimořádně nízké 

                                                 
1149 Čl. 3 OZS. 
1150 Čl. 53 OZS. 
1151 Čl. 35 OZS. 
1152 Čl. 36 OZS. 
1153 Čl. 24 OZS. 
1154 Čl. 59 OZS. 
1155 Čl. 61 OZS. 
1156 Čl. 57 odst. 2 OZS. 
1157 Bod č. 103 důvodové části OZS. 
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nabídkové ceny. Ani jedna směrnice se nezabývá pro naše účely důležitou otázkou, jak přesně určit 
mimořádně nízkou nabídkovou cenu.  

OZS pracuje se slovesem „jevit se“, stará směrnice pak se slovesem „zdát se“, nicméně obě 
slovesa implikují subjektivnost posuzování zadavatelem a také dispozitivnost transpozice 
zákonodárcem. V tomto směru směrnice neposkytuje žádný návod a jsou s ní kompatibilní všechna 
níže navrhovaná řešení.  

 
2.3.1   Analýza vztahu mimořádně nízké nabídkové ceny a dalších institutů 

Vzhledem k zaměření této práce považujeme ještě před úvahami o možných způsobech 
úpravy mimořádně nízké nabídkové ceny za nutné podrobit OZS analýze a zjistit, zda neobsahuje 
instituty či úpravy, které by byly na překážku nabízeným možnostem řešení institutu mimořádně 
nízké nabídkové ceny.  

Rozhodující vliv budou mít zásady rovného zacházení, nediskriminace transparentnosti a 
přiměřenosti, protože prozařují úpravou veřejných zakázek. Tomu se podrobněji věnuje další 
kapitola.  
Podstatné je v souladu s nízkou nabídkovou cenou vnímat také institut změny smluv na veřejné 
zakázky v době jejich trvání podle čl. 72 OZS, který umožňuje dodatečně změnit uzavřenou 

smlouvu do 50 % hodnoty celé zakázky, a to i opakovaně, což je poměrně benevolentní úprava, 
které v případě podání nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou umožňuje dodatečně 
„kompenzovat“ ziskovost dodavateli, který takovou nabídku učiní.  

Takové jednání by bylo v rozporu se základními zásadami zadávání, na druhou stranu by 
bylo vhodné tento problém řešit i přímo, a to správnou transpozici mimořádně nízké nabídkové 
ceny. Už teď prozradíme, že v úvahu připadají dvě základní řešení: subjektivní určení mimořádně 
nízké nabídkové ceny a určení dle předem nastaveného vzorce.  

Pokud bychom se přiklonili k subjektivnímu určení, přiznáme potencionálním zadavatelům 
velkou dispozici s tímto institutem, tedy možnost přezkoumávat téměř každou, nebo naopak téměř 
žádnou nižší cenovou nabídku, což může vyústit ve vysoké administrativní náklady na realizaci 
zadávacího řízení nebo k výše zmíněným problémům, kdy zadavatel nebude vyžadovat písemné 
vysvětlení nabízené ceny a následně využije v koluzi s dodavateli institut změny smlouvy 
k následnému a umělému navýšení ceny zakázky.  

Ovlivnit tento institut může také využití subdodavatele, upraveného v čl. 71 OZS. Je totiž 
nutné vzít v potaz možnost, že nabídka bude obsahovat plnění od subdodavatelů, kteří, ať už 
záměrně či neúmyslně, nabídnou nízkou cenu, která se pak promítne do oné mimořádně nízké 
nabídkové ceny. To je nicméně spíše otázka odpovědnosti subdodavatelů a dále se jí nebudeme 
zabývat.  

Naopak třeba in-house zadávání se mimořádně nízké nabídkové ceny dotýká jen nepřímo, 
v takovém případě totiž není nutné cenu posuzovat vůbec.  

Ve zbytku je zadávací směrnice neutrální a nevylučuje použití ani jedné varianty.  

3.  MIMOŘÁDNĚ NÍZKÁ NABÍDKOVÁ CENA 

V mezirezortním připomínkovém řízení bylo k věcnému záměru nového zákona o veřejných 
zakázkách doručeno 5881158 připomínek. Ty se skoro všechny podařilo vypořádat a návrh byl pak 
podáván pouze se dvěma rozpory.  

První z nich se dle připomínky č. 587 týkal návrhu Bezpečnostní informační služby na 
snížení limitů pro povinný postup podle zákona o veřejných zakázkách. Tím se v práci dále zabývat 
nebudeme.      

Druhý rozpor se vztahoval k připomínce č. 497 Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, 
který s ohledem na požadavky praxe prosazoval poskytnutí jednoznačného vodítka k určení 
mimořádně nízké nabídkové ceny. Rozpor byl způsoben především tím, že ÚOHS nepředložil žádný 
návrh řešení dané problematiky. A oheň byl na střeše. 

Rozhodli jsme se proto, že se v našem široce stanoveném tématu po dvou úvodních a 
obecných kapitolách o zásadách nové právní úpravy veřejných zakázek zaměříme i na jednu 
konkrétní oblast, v jejímž určení jsme vycházeli právě z výsledků připomínkového řízení. Tu pak 

                                                 
1158 Věcný záměr zákona o veřejných zakázkách: Mezirezortní řízení – vypořádací tabulka. [online]. 

Vláda ČR. [cit. 16.3.2015]. Dostupné z: apps.odok.cz.  
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budeme do hloubky zkoumat, abychom na vlastní kůži zakusili pozici připomínkového místa a zjistili, 
zda nešlo navrhnout nějaké řešení a proč.   

V této kapitole se tedy pokusíme nejprve představit institut mimořádně nízké nabídkové 
ceny. Potom provedeme analýzu problému tak, jak byl nastolen v připomínkovém řízení, popíšeme 
možná řešení s důrazem na tvorbu pomocného vzorce a s ohledem na míru souladnosti se 
zásadami nové úpravy se k  nejvhodnějšímu přikloníme. 

 
3.1       Pojem mimořádně nízké nabídkové ceny 

Co to je mimořádně nízká nabídková cena, se z textu zákona nedozvíme. 1159 A kde nechá 
zákonodárce volné pole působnosti, přispěchá na pomoc, kdo může. Už Vrchní soud v Olomouci 
proto judikoval, že jde o „tzv. neurčitý právní pojem. Při jeho interpretaci se vlastní uvážení 
správního orgánu musí zaměři na konkrétní skutkovou podstatu a její vyhodnocení a objasnit 
význam neurčitého pojmu a jeho rozsah a hodnotit skutečnosti konkrétního případu z toho hlediska, 
zda je lze zařadit do rámce vytvořeného rozsahem neurčitého právního pojmu.“1160    

Na to ve svých úvahách navázal ÚOHS, když doplnil, že pro určení, zda se jedná o 
mimořádně nízkou nabídkou cenu „za podstatné a stěžejní se tedy považuje hledisko vztahu 
nabídkové ceny a předmětu plnění, tj. posouzení, zda je možné za nabídnutou cenu předmět 
veřejné zakázky realizovat.“1161 Naopak judikatura SDEU1162 se více než interpretací pojmu zabývá 
především diskriminačními aspekty v jeho využívání.  

Lze tedy uzavřít, že mnohé problémy a komplikace související s mimořádně nízkou 
nabídkovou cenou vyvěrají z nesnadného naplnění samotného pojmu a toho, že tento institut nelze 
vnímat samostatně, ale je potřeba v něm zohlednit mnoho dalších faktorů.  

Zásadním se tedy jeví už určení, zda se v konkrétním případě jedná o mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu, neboť smyslem tohoto institutu je „ochrana zadavatele proti takovým uchazečům, 
kteří jednají s cílem zvítězit ve výběrovém řízení předložením ceny, za kterou není možno zakázku 
realizovat.“1163   

 
3.2      Úprava mimořádně nízké nabídkové ceny v čase 

Hospodaření s veřejnými prostředky bylo vždy ožehavým tématem, a proto, s rozvojem 
civilizace a práva, poměrně záhy došlo na úpravu zadávání veřejných zakázek. Na našem území 
bylo vydáno na sklonku habsburské monarchie nařízení č. 61/1909 ř. j., o zadávání státních 
dodávek a prací.1164 Během existence samostatného Československa bylo vydáno nařízení č. 
67/1920 Sb. vlády republiky Československé ze dne 17. prosince 1920 o zadávání státních dodávek 
a prací, problematiku mimořádně nízké nabídkové ceny ale neobsahovalo. 

Další komplexní úpravou zadávání veřejných zakázek se stal až v roce 1994 zákon č. 
199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť za socialismu tuto otázku nebylo vzhledem 
k centrálně plánovanému hospodářství zapotřebí právně ošetřit. Tento zákon byl v souladu se 
západními standardy, byl přijat podle modelového zákona UNCITRAL, což si paradoxně o deset let 
později vynutilo přijetí nového zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť právě díky inspiraci 
modelovým zákonem byl v rozporu s evropskou úpravou a před vstupem ČR do Evropské unie bylo 
nutné tento rozpor odstranit.  

Co se týče samotné úpravy mimořádně nízké nabídkové ceny, ta zde byla upravena v § 36 
zákona o veřejných zakázkách a obsahovala subjektivní kritérium posuzování, nebylo předem 

                                                 
1159 Nicméně se z § 77 odst. 6 ZVZ dozvíme, že mimořádně nízká nabídková cena je nepřijatelná a 
musí být vyřazena. Je tedy nežádoucí.   
1160 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 1. února. 2001, sp. zn. 2 A 9/2000-48. In: ASPI 
[právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 16.3.2015]. 
1161 Odst. 23. rozhodnutí ÚOHS 486/2011 ze dne 19. září 2011, č. j.: R26/2011-14851/2011/310-
ASc. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 16.3.2015]. 
1162 Balcar, Polanský a Spol. Analýza aktuální judikatury ESD v oblasti veřejných zakázek a koncesí 
a její význam z hlediska české vnitrostátní úpravy a praxe [online]. Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR. [cit. 16.3.2015]. Dostupné z www.portal-vz.cz. 
1163 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17. října 2012, sp. zn. 1 Afs 42/2012 - 51. In: 
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 16.3.2015]. 
1164 DOLEŽALOVÁ, Helena. Historie zadávání veřejných zakázek. Právník, 1998, roč. 137, č. 9, s. 

800-816. ISSN 0231-6625.  
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stanoveno, jak tuto mimořádně nízkou nabídkovou cenu určit, určení bylo ponecháno na úvaze 
zadavatele, který byl nucen si vyžádat od uchazeče písemné zdůvodnění této ceny v případě, že 
nabízenou cenu identifikoval jako mimořádně nízkou. 

Před vstupem ČR do Evropské unie bylo nutné přijmout úpravu zadávání, která by nebyla 
v rozporu s evropským právem, resp. evropskými směrnicemi zabývajícími se zadáváním veřejných 
zakázek, což český zákonodárce splnil přijetím zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. 
Ironií osudu se stala skutečnost, že tento zákon byl poznamenán značným množstvím chyb a musel 
být mnohokrát novelizován. Současně došlo na půdě Evropské unie k přijetí nových zadávacích 
směrnic, které vyžadovaly implementaci do českého právního řádu, proto bylo přijato řešení 
v podobě vypracování dalšího zákona o veřejných zakázkách.  

Úprava mimořádně nízké nabídkové ceny byla „ukryta“ v rámci § 61 zákona o veřejných 
zakázkách, týkajícího se posuzování nabídek. Při bližším pohledu na znění výše uvedeného 
paragrafu můžeme konstatovat, že nový zákon zachoval mechanismy z minulého zákona o 
veřejných zakázkách, nadále bylo uplatňováno subjektivní kritérium se stejnými následky.  

Zákonem o veřejných zakázkách z roku 2004 opouštíme „historické okénko“ a budeme se 
podrobněji zabývat ZVZ, který byl z výše uvedených důvodů přijat pouhé dva roky po předchozím 
zákonu.  

Institut mimořádně nízké nabídkové ceny je v něm obsažen v § 77 a opět vychází ze 
subjektivního kritéria, zadavateli je svěřeno posouzení, zda jde o mimořádně nízkou nabídkovou 
cenu či zda je ještě v pořádku. Důležité je uvést, že podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu: 
„do pravomoci Úřadu náleží pouze přezkoumávání dodržení zákonného rámce postupu při zadávání 
veřejné zakázky, a nikoliv úvahy jednotlivých členů hodnotící komise při posuzování nabídek a 
výběru nejvhodnější nabídky (...), neboť výběr těchto údajů a posouzení nabídek jsou svěřeny 
pouze komisi, která má pro tento postup odpovídající odbornou způsobilost“ 

Při pohledu do historie je patrná v české právní úpravě jistá kontinuita v příklonu 
k subjektivnímu určení mimořádně nízké nabídkové ceny, ani jednou se zákonodárce nepokusil 
autoritativně stanovit vzorec pro určení mimořádně nízké nabídkové ceny.  

 
3.3       Rozpor při transpozici nové zadávací směrnice 

Jak jsme vysvětlili v úvodu této kapitoly, hlavním důvodem výběru mimořádně nízké 
nabídkové ceny jako institutu naší podrobné analýzy byl rozpor vzniknuvší na základě připomínky č. 
497 ÚOHS. Ten v ní reflektoval obtíže praxe při identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny a 
doplnil, že „lze uzavřít, že Úřad není pro zachování stávajícího stavu, ale pro to, aby zákon poskytl 
zadavateli jednoznačné vodítko k tomu, kdy má cenu považovat za mimořádně nízkou.“1165 

Vypořadavatel však požadované vodítko nevnímal jako vhodnou variantu s odůvodněním, že 
„při použití vzorců se ne vždy podaří naplnit smysl mimořádně nízké nabídkové ceny, protože 
mimořádně nízká nabídková cena se může objevit i v jiných případech nepokrytých vzorcem. (...) 
Dále jsou vzorce použitelné pouze při vyšším počtu podaných nabídek, a proto lze předpokládat, že 
ve velkém počtu zadávacích řízení nebude možné vzorce využít.“1166 

 
3.4      Možná legislativní řešení  

Zmíněný rozpor z připomínkového řízení nabízí dvě možná řešení: určení vzorce pro 
identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny a postup stanovený zadavatelem zahrnující 
subjektivní zhodnocení výše nabídek zadavatelem a s ohledem na současný stav v praxi rozšířen 
způsob určení rozhodné hodnoty už v zadávací dokumentaci, což je navrhováno i ve věcném 
záměru nového zákona o veřejných zakázkách. 

Všechna tato možná řešení vyhodnotíme ve vztahu k základním zásadám, jak jsme je 
představili výše a jak je stanoví nová OZS: „Veřejní zadavatelé jednají s hospodářskými subjekty na 

                                                 
1165 Připomínka č. 497, sloupec „Připomínka“. Věcný záměr zákona o veřejných zakázkách: 
Mezirezortní řízení – vypořádací tabulka [online]. Vláda ČR. [cit. 16.3.2015]. Dostupné z: 
apps.odok.cz.  
1166 Viz připomínka č. 497, sloupec „Vypořádání“. Věcný záměr zákona o veřejných zakázkách: 
Mezirezortní řízení – vypořádací tabulka [online]. Vláda ČR. [cit. 16.3.2015]. Dostupné z: 

apps.odok.cz.  



 

308 

základě zásady rovného zacházení a nediskriminace a postupují transparentním a přiměřeným 
způsobem.” 1167 

 
3.4.1     Postup stanovený zadavatelem 

 
3.4.1.1 Subjektivní posouzení nabídky 

Jde o postup, kdy zadavatel sám „víceméně intuitivně a individuálně posoudí konkrétní 
situaci v dané soutěži.“1168 Jak vyplývá z výše sepsané geneze právní úpravy, jako pomocná 
vodítka intuici se dříve nabízela cena výrazně se odchylující od ostatních nabídkových cen či 
odchylka od předpokládané ceny předmětu veřejné zakázky.  

Vztah k zásadám je pak následovný: postup ad hoc hodnocení skoro jistě vylučuje jakoukoliv 
právní jistotu a otevírá prostor k nekalému korupčnímu jednání, čímž popírá zásady transparentnosti 
a rovnosti. Také prolomení zákazu diskriminace je v této situaci pravděpodobnější, neboť tento 
způsob řešení připouští schovat diskriminační jednání za háv „intuitivního“ posuzování.  

Naopak minimálně prvek hospodárnosti v rámci přiměřenosti naplněn je, když dovoluje 
zúčastněným subjektům soustředit se na ekonomické, tržní a další, nikoliv právní aspekty dané 
zakázky, což byl v podobě odformalizování ostatně jeden z důvodů přijetí nové směrnice. Lze 
namítnout, že výhoda hospodárnosti bude v případě porušení ostatních zásad vyvrácena průtahy 
způsobenými řízeními určenými k nápravě, nicméně jde dle našeho názoru spíše o ilustraci 
vzájemné provázanosti všech zásad.  
 
3.4.1.2 Posouzení dle zadávací dokumentace 

Věcným záměrem zmíněné řešení se od předchozího liší tím, že navzdory autonomii 
zadavatele k určení byť znovu intuitivních a individuálních kritérií sloužících k posouzení 
nabídkových cen, jsou tato všem pevně dopředu známa ze zadávací dokumentace. To se odráží v 
odlišnostech naplnění zásad. Dodavatel totiž může velmi snadno určit, zda bude jeho nabídková 
cena přezkoumávána, či nikoliv. Dopředu stanovená kritéria jsou vtělením zásad transparentnosti a 
rovnosti. Co se týče zákazu diskriminace, pravděpodobnost jeho prolomení se snižuje. Případné 
stanovení diskriminačních kritérií se navíc bude snadněji dokazovat.   

Také pro pravidlo přiměřenosti nelze shledat nic rozporuplného.  
 

3.4.2   Stanovení za pomoci vzorce 

Alternativou k subjektivnímu určení nabídkové ceny je její zakotvení v zákoně podle předem 
stanoveného vzorce, který by se aplikoval univerzálně na veškerá zadávací řízení.  
Otázkou, kterou je nutné si položit předtím, než přistoupíme k samotnému určení vzorce, je, co je to 
mimořádně nízká nabídková cena? A jak ji máme určit, od jakého bodu už můžeme konstatovat, že 
nabídková cena „nezdravě“ vybočuje ze standardního průměru a je „podezřelá“ natolik, že je nutné ji 
označit za mimořádně nízkou cenovou nabídku? 

Pojem mimořádně nízké nabídkové ceny jsme představili o několik stran výše, proto se nyní 
pokusíme rovnou vyřešit otázku, jak ji určit. Jako nejvhodnější se nám jeví vyjít z údajů 
předpokládané hodnoty zakázky a tzv. vysoutěžené ceny, tedy nabídky vybraného uchazeče.  

Tyto údaje jsou zásadně1169 dostupné u všech veřejných zakázek. V potaz jsme brali 
možnost, že by byla mimořádně nízká nabídková cena určena vzhledem k nabídkám ostatních 
dodavatelů, např. pokud by cena byla nižší než X % aritmetického průměru všech veřejných 
zakázek.  

Toto řešení jsme se rozhodli zavrhnout, neboť může nastat i situace, kdy bude podána 
pouze jedna nabídka1170, kterou je možné označit jako mimořádně nízkou, nebo budou podány 
pouze dvě či tři nabídky a pak by vypovídací hodnota takového údaje byla značně narušena.   

                                                 
1167 Čl. 18 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES. 
1168 Rozhodnutí ÚOHS ze dne 31. května 2004, č. j. 3R16/04-KU. In: ASPI [právní informační 
systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 16.3.2015].  
1169 Samozřejmě neplatí u veřejných zakázek malého rozsahu.  
1170 Požadavek zákona o veřejných zakázkách, aby bylo zrušeno zadávací řízení, když je podána 
pouze jedna nabídka, zanikla poslední novelizací, neboť se v praxi příliš neosvědčila. 
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Abychom byli schopni navrhnout vzorec, který by bylo možné včlenit do nového zákona o 
veřejných zakázkách, nejdříve jsme museli kvantifikovat údaje o veřejných zakázkách.   

Otázkou, kterou jsme museli vyřešit nejdříve, byl nedostatek údajů, které by bylo možno 
zanalyzovat, neboť neexistují statistiky, obsahující údaje o předpokládané hodnotě a vysoutěžené 
ceně jednotlivých zakázek.  

Proto byl námi vytvořen statistický soubor, který obsahuje údaje získané z Věstníku 
veřejných zakázek1171 s údaji o cenách deseti1172 vítězných nabídek dodavatelů v zadávacím řízení 
na služby, dodávky a stavební práce. Aby byl zachován faktor náhodné výběru a jisté průřezovost i 
všemi veřejnými zakázkami, zahrnuli jsme do souboru nabídky sestupně podle data uveřejnění ve 
Věstníku veřejných zakázek k datu 6. 3. 2014.  

Také jsme se rozhodli nerozlišovat mezi nadlimitními, podlimitními a zakázkami malého 
rozsahu, neboť se domníváme, že pravidla pro určení mimořádně nízké nabídkové ceny by se měla 
vztahovat na všechny veřejné zakázky bez ohledu na velikost finančního objemu zakázky. Dále je 
nutné uvést, že z datového souboru byly vyřazeny veřejné zakázky, na jejichž formuláři chyběl údaj 
o předpokládané hodnotě veřejné zakázky. 

Otázkou, kterou jsme museli vyřešit, bylo, jak hodnoty porovnávat, když se finanční objem 
zakázek liší v některých případech i o stovky procent. Z toho důvodu jsme jako výchozí kritérium pro 
porovnání zvolili poměr mezi vysoutěženou cenou veřejné zakázky a její předpokládanou hodnotou, 
díky kterému můžeme porovnávat všechny údaje bez ohledu na jejich finanční objem. Tento poměr 
je poté kvůli grafickému zpracování zaokrouhlen na jedno desetinné místo.  

Nabízí se nám dvě možnosti, a to buď stanovení jednotného vzorce pro všechny veřejné 
zakázky, nebo stanovení odlišných vzorců pro veřejné zakázky na služby, dodávky a stavební 
práce. V potaz je nutné vzít zcela odlišná specifika jednotlivých zakázek, například lze předpokládat, 
že u zakázky na služby je předpoklad pro snížení ceny větší 1173 než u stavebních prací nebo 
dodávek.     Jak jsme ale uvedli výše, tato práce si neklade za cíl vytvoření komplexního vzorce, má 
sloužit pouze jako návod pro jeho vytvoření. Proto budeme pracovat s variantou, ve které zahrneme 
všechny druhy veřejných zakázek do jednoho vzorce. Pokud bychom chtěli takové kritérium vytvořit, 
bylo by nutné přidělit jednotlivým druhům veřejných zakázek poměrovou hodnotu, podle které 
bychom zjištěné údaje vynásobily.  

 

                                                 
1171Údaje o vítězných dodavatelích. Věstník veřejných zakázek [online]. Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR [cit. 16.3.2015]. Dostupné z: www.vestnikverejnychzakazek.cz. 
1172Tento soubor byl vytvořen jako pouhý výpočetní model pro účely této práce, je nutné jej vnímat 
v daném kontextu – tedy jako silně zjednodušující a nenázorný. Skutečný výsledek bychom získali 
až při interpretaci mnohem více dat, nejlépe všech zveřejněných zakázek v daném roce .Tato 
kapitola si klade za cíl poskytnout pouze návod, jak takový vzorec získat. 
1173Služby mají nehmotnou povahu, variabilní náklady budou zásadně nižší než u dodávek či 
stavebních prací, kde je nutné kalkulovat s nákupem komponentů pro jejich provedení. 
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Tabulka 1: údaje z Věstníku veřejných zakázek 
 
Pokud se podíváme na tabulku údajů z Věstníku veřejných zakázek, vidíme, že výsledky 

neoscilují kolem určité hodnoty a není možné jednoznačně říci, že od této hodnoty je cena skutečně 
mimořádně nízká.  
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Domníváme se, že do značné míry je to způsobeno velikostí datového souboru, který kvůli 
tomu nemá dostatečnou vypovídací hodnotu. Pokud bychom získali dostatečný počet údajů, 
v ideálním případě všechny zakázky uveřejněné ve Věstníku, by měly kvalitativně zcela jinou 
hodnotu. Je nutné brát tuto práci skutečně jako jakýsi „návod“, podle kterého by mohl být určen 
skutečný vzorec.  

Předpokládáme, že by údaje měli vytvořit po zpracování tzv. normální, neboli Gaussovo 
rozložení, tedy že hodnoty by měly mít největší výskyt kolem průměru, a čím více by se odchylovali 
od střední hodnoty směrem k nižší ceně, tím by jejich výskyt klesal. Za skutečně mimořádně nízkou 
nabídkovou cenu bychom pak považovali cenu nižší než dvojnásobek směrodatné odchylky, tedy 
okolo cca 2,1 %1174.   

Na první pohled se může zdát, že tyto hodnoty jsou velmi nízké, neboť by to znamenalo, že 
cca 98 % všech vysoutěžených nabídek by bylo „v pořádku“ a nepřezkoumatelných, ale musíme si 
uvědomit, že takovéto hodnoty zahrnují všechny vysoutěžené jevy a užití institutu mimořádně nízké 
nabídkové ceny by mělo identifikovat mimořádně nízkou cenu.  

Křivka by se měla řídit normálním rozložením a hodnoty blíže ke středu se zvyšují poměrně 
rychle, proto by kritérium dvojnásobku směrodatné odchylky mělo být odpovídající. 
  

 
Graf 1: Rozložení poměru nabídkových cen vůči předpokládané hodnotě 

 
Z grafu je patrné, že při zpracování pouhých třiceti údajů hodnoty vytváří Gaussovo 

rozložení, výše uvedená hypotéza je tedy pravdivá a při větším datovém souboru by hodnoty měly 
patřičnou vypovídací hodnotu a vztahovala by se na ně pravidla pro normální rozložení.  

Nicméně v rámci tohoto zjednodušeného modelu by hodnotě ve výši dvojnásobku 
směrodatné odchylky nejlépe odpovídal poměr mezi vysoutěženou cenou a předpokládanou 
hodnotou veřejné zakázky ve výši 0,4. Navrhujeme tedy pro účely této práce stanovit, že jako 
mimořádně nízká nabídková cena by měla být určena nabídka, která bude nižší či rovna 40 % 
hodnoty veřejné zakázky.1175 

 
3.5      Vyhodnocení nejvhodnějšího způsobu 

V této části přistoupíme ke zhodnocení nabízených variant s cílem vybrat nejvhodnější 
úpravu tohoto institutu. Tato část je rozdělena na dvě subkapitoly, první se bude zabývat 
vyhodnocením nejvhodnějšího způsobu úpravy z pohledu zásad zadávání veřejných zakázek, druhá 
pak z komplexního pohledu zadávání veřejných zakázek. 

  

                                                 
1174 Takovéto hodnoty jsou teorií považovány za skutečně mimořádné, například v rámci testování 
inteligence,které se taktéž řídí normálním rozložením, tyto hodnoty odpovídají IQ 130 +. 
1175Jedná se skutečně o návrh sloužící jako příklad pro účely této práce, skutečně vypočtená 
hodnota bude pravděpodobně mnohem nižší. 
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3.5.1    Vyhodnocení z pohledu zásad 

 
3.5.1.2 Vzorec 

Základní zásady zadávání veřejných zakázek si kladou za cíl učinit zadávací řízení 
transparentní a nediskriminující při současném zachování rozumné míry uplatňování těchto 
požadavků. Z tohoto pohledu je stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny pomocí vzorce 
žádoucí, neboť kritérium stanovené zákonodárcem neumožňuje odchylnou úpravu pro jednotlivá 
zadávací řízení, uplatňuje se pro všechny stejně bez rozdílu, nikoho nediskriminuje a je dostatečně 
transparentní.  

Zásada přiměřenosti může a nemusí být vnímána jako argument pro uplatnění této varianty, 
neboť záleží na úhlu, ze kterého na danou problematiku nahlížíme. Pokud budeme vnímat 
stanovení vzorce zákonodárcem jako vstřícný krok vůči zadavatelům, kterým tímto způsobem 
odpadnou starosti s určením mimořádně nízké nabídkové ceny, zjednodušením zadávacího řízení a 
v důsledku toho i úspoře nákladů, můžeme konstatovat, že z pohledu zásady přiměřenosti je takové 
užití vzorce žádoucí.  

Pokud budeme nazírat na tento způsob jako na prvek, který naopak ztíží zadavatelům 
zadávací řízení, neboť je bude nutit do identifikování mimořádně nízké nabídkové i v situaci, kdy je 
jasné, že se o mimořádně nízkou nabídkovou cenu nejedná či naopak je jasné, že jde o mimořádně 
nízkou nabídkovou cenu, ale není možné ji takto kvůli rigiditě vzorce určit a důsledkem bude 
neschopnost dodavatele splnit zakázku a značné prodražení realizace požadovaného úkonu, jeví se 
nám, že takové užití je v rozporu se zásadou přiměřenosti.  
 
3.5.1.2 Specifikace v zadávací dokumentaci 

Způsob určení pomocí specifikace v zadávací dokumentaci nechává konečné rozhodnutí na 
zadavateli. Je vhodné poznamenat, že dle OZS musí být zadávací dokumentace zpřístupněna na 
internetu, což vede ke zvýšení transparentnosti.  

Na druhou stranu je nutné si položit otázku, zda takové řešení nedává až příliš velké 
pravomoci do rukou zadavatele, který tímto způsobem může zvolit na jednu stranu to nejvhodnější 
kritérium, ale na druhou stranu může zvolit i to kritérium, které mu umožní takovou cenu 
neidentifikovat, aby se vyhnul komplikacím nebo dokonce aby uměle navýšil v koluzi s dodavatelem 
cenu zakázky. Z pohledu transparentnosti, nediskriminace a rovného zacházení je tedy nutné toto 
kritérium zavrhnout. Naopak pro zásadu přiměřenosti je toto kritérium vhodné, neboť dává možnost 
výběru zadavateli, který může nejlépe posoudit, které řešení je pro něj nejvýhodnější.  
 
3.5.1.3 Subjektivní posouzení 

Určení mimořádně nízké nabídkové ceny zadavatelem na základě jeho uvážení je nejméně 
vhodné z hlediska transparentnosti, neboť umožňuje nezachovávat jistou kontinuitu v rozhodování, 
určovat mimořádně nízké nabídkovou cenu ad hoc a pro různé dodavatele odlišně. Rozhodnutí o 
existenci mimořádně nízké nabídkové ceny a žádost o písemné zdůvodnění musí sice být 
odůvodněny, ale dle výše zmíněné judikatury nelze přezkoumávat samotné rozhodnutí, pouze 
proces rozhodování, což dává prostor svévoli zadavatele.  

Z hlediska přiměřenosti je toto řešení vhodnější než stanovení pomocí vzorce, nicméně 
varianta specifikace v zadávací dokumentaci dává zadavateli větší prostor pro specifikaci jeho 
potřeb. 

 
3.5.2 Vyhodnocení z komplexního pohledu 

 
3.5.2.1 Vzorec 

Pokud budeme na vzorec nahlížet komplexně a budeme brát do úvahy veškerá možná 
kritéria, zdání jeho výhodnosti neobstojí. Stanovení mimořádně nízké nabídkové ceny pomocí 
vzorce je bezesporu objektivní, transparentní, nediskriminační a jednoduché z pozice zadavatele, 
kterému odpadá starost se složitým zdůvodňováním určení mimořádně nízké nabídkové ceny a 
případnými námitkami dodavatelů. Na druhou stranu je ale takové kritérium rigidní a neumožní 
přizpůsobit se dané situaci a povaze zakázky. Dále poskytuje „návod“ dodavatelům, kteří si budou 
moci předem stanovit, jaká cena je už považována za mimořádně nízkou, a s ohledem na to ji 
stanovit výše, ačkoliv by pro ně taková realizace byla stále zisková, což ve svém důsledku může 
vést k prodražování zadávacích řízení. V neposlední řadě je nutné vnímat neflexibilitu takového 
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řešení, stačí, že vzorec bude stanoven mírně nepřesně a institut mimořádně nízké nabídkové ceny 
bude zcela nepoužitelný, ať už pro jeho vysokou či nízkou četnost výskytu.  
 
3.5.2.2 Specifikace v zadávací dokumentaci 

Takovéto řešení dává pravomoci do rukou zadavatele, kombinuje výhody a bohužel i 
nevýhody obou řešení a bude záležet na schopnostech a cílech zadavatele, jak bude rozumně 
schopný s touto možnosti pracovat a zda nebude jeho cílem zneužití takového institut. Nicméně je 
nutné počítat s tím, že rozhodnutí zadavatele podléhají přezkumu ze strany Úřadu na ochranu 
hospodářské soutěže a je možné nesprávná rozhodnutí zvrátit.   
 
3.5.2.3 Subjektivní určení  

Subjektivní určení mimořádně nízké nabídkové ceny vychází z historické tradice české 
úpravy zadávání veřejných zakázek, zadavatelé i instituce mají zkušenosti s touto variantou a 
existují i soudní rozhodnutí, ze kterých je možné vycházet. Obrovskou výhodou takového řešení je 
jeho flexibilita, umožňuje totiž posoudit každou nabídku ad hoc, v daném kontextu. Na druhou 
stranu má tato varianta mnoho nevýhod, problematická je zejména administrativní náročnost a 
obava z podávání námitek dodavatelů pro zadavatele. Další nevýhodou je možnost koluzního 
jednání zadavatelů s dodavateli, kteří by mohli tento institut zneužít ve svůj prospěch. 
 
3.5.2.4 Závěr 

Po zhodnocení všech pozitiv i negativ jsme se rozhodli přiklonit k řešení pomocí specifikace 
v zadávací dokumentaci, neboť kombinaci výhod obou variant považujeme za nejlepší řešení, 
ostatně proč mít v garáži pouze Ferrari nebo Porsche, když můžete mít obojí? V rámci daného 
řešení bude ale nutné zpracovat Ministerstvem pro místní rozvoj metodiku, která by poskytla návod 
pro stanovení vzorce, popř. jej v této metodice určila, a poskytla dostatečné informace pro 
zadavatele tak, aby si mohli erudovaně vybrat pro jejich potřeby to nejlepší řešení.   

 
 
                ZÁVĚR 

V úvodu naší práce jsme si položili několik otázek vztahujících se obecně k právní úpravě 
veřejných zakázek. Jaké jsou tedy naše závěry? 

Oblast veřejných zakázek zaujímá významnou pozici v unijním právu. Jeho zdrojem jsou 
primární i sekundární prameny, z těch pak především rozhodnutí SDEU a směrnice. Přijímání 
nových směrnic a náročnost procesu jejich transpozice se nakonec odráží v nutnosti promítání 
neustálých změn do vnitrostátní úpravy.     

Tyto změny mohou být prováděny s ohledem na atributy unijního práva, jakými jsou přímý a 
nepřímý účinek směrnic, existence institutu odpovědnosti státu, řízení pro porušení povinnosti 
vyplývající z unijního práva státem. Zákonodárce tedy ve finále nemusí ani směrnici transponovat, a 
přesto bude neprovedená směrnice ovlivňovat rozhodné vztahy.  
Ideální zákonodárce by však neměl o variantě neprovedení uvažovat, vždyť v plnění povinností by 
měl jít příkladem jím zastupovaných občanů, a měl by k povinnosti transpozice přistupovat 
odpovědně. Důkladnou přípravu by pak měl věnovat úvahám o obsahu budoucích zákonů. 

Na pomoc je mu dána zejména důvodová část směrnice stanovující cíle nové úpravy. Pro 
OZS platí za nejvýznamnější cíle zefektivnění zadávání a posílení mimoekonomického dopadu 
zadávání veřejných zakázek.  

K dosažení těchto cílů napomáhá zavedení nových prvků zadávání, např. zásady 
přiměřenosti, a institutů, např. inovačního partnerství, in-house zadávání, smíšených zakázek či 
jednotného evropského osvědčení. Tyto instituty v sobě zhmotňují aspoň některou z obecně 
uznávaných zásad zadávání. 
Z textu směrnice vypadá vše snadně a jasně. Problémy se tak objevují na úrovni transpozice, kdy ta 
musí splnit podmínky stanovené vnitrostátním právem pro přijímání zákonů. Jednou z nich je i 
předložení věcného záměru zákona a vypořádání připomínek. 

Tak tomu bylo i u transpozice OZS. Z připomínkového řízení vzešly dva rozpory, které se 
nepodařilo odstranit. Jedním z nich byl rozpor ohledně způsobu určení mimořádně nízké nabídkové 
ceny.  

Ta není žádnou novinkou, a přece se nedaří naplňovat požadavky praxe a řešit s nimi 
spojené problémy. Institut mimořádně nízké nabídkové ceny jsme proto představili v jeho historické 
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genezi, jeho vztahu k ostatním novinkám dle OZS, a abychom využili zjištěné, podrobili jsme možná 
řešení testu zásadami úpravy veřejných zakázek.  

Z našeho bádání vyplynulo následující: Mimořádně nízká nabídková cena nemůže být 
vnímána izolovaně, ale s přesahy do jiných institutů, např. změny smluv na veřejné zakázky v době 
jejich trvání. Pomocným kritériem je i historická geneze samotného institutu, která umožňuje odhalit 
cíle i způsoby jeho zavedení. V našem případě tak historický argument hovoří jednoznačně ve 
prospěch subjektivního určení.  

Porovnání toho, jak dvě nejčastější řešení, subjektivním určením a pevně stanoveným 
vzorcem, naplňují zásady zadávání a další aspekty, přineslo tento závěr: Jako nejvhodnější se jeví 
řešení stanovením specifikace v zadávací dokumentaci, protože v nejlepším poměru kombinuje 
výhody a úskalí institutu mimořádně nízké nabídkové ceny. 

Úplným závěrem nezbývá než zmínit, že psaní práce pro nás bylo velmi obohacující. V prvé 
řadě jsme se naučili práci v týmu, která aby byla tvůrčí a životaschopná, musí být naplněna mnoha 
kompromisy a tolerancí k odlišným pohledům na věc. Dále jsme se seznámili s rozsáhlou oblastí 
práva, jíž není během studia věnováno mnoho prostoru, uvědomili jsme si, jak náročné je sepsat 
kvalitní vědeckou práci a jaká úskalí jsou s tím spojena.  
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MATERIÁLNÍ ZNAK PŘESTUPKU1176  
 

Jan Scheuer 
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abstract: Article is focused on one of the attributes of public offenses which is know as a material 

attribute. Author analyze the significance of this material attribute on the basis of the legal and 
criminal theory arguments. Author also critically responds to the conclusions drawn from the case 
law of Supreme Administrative Court. Author tries to defend an automatic presence of material 
attribute when there is fullfilment of formal elements of the public offenses, the importance of this 
attribute in the determination of the sanctions and in the determination of the penal system. 

 
abstrakt: Článek je zaměřen na jeden z atributů veřejnoprávních deliktů, který se označuje jako 

materiální znak. Autor provádí na základě teoreticko-právních a trestně-právních argumentů analýzu 
jeho významu, při čemž kriticky reaguje na závěry, které vyplývají z judikatury Nejvyššího správního 
soudu. Autor se snaží obhájit automatickou přítomnost materiálního znaku při naplnění formálních 
znaků skutkové podstaty veřejnoprávního deliktu a poukazuje na význam materiálního znaku pro 
stanovení sankce a pro stanovení „příslušného“ trestního systému. 

 
key words: determination of sanction, material attribute, public offense 

 
klíčová slova: individualizace sankce, materiální znak, veřejnoprávní delikt 

 

1.             ÚVOD 

Tato práce se zabývá fenoménem označovaným jako materiální znak přestupku. Nejprve je 
proveden v nutné míře úvod do problematiky a její identifikace v rámci právního systému České 
republiky. Následuje část, která se věnuje procesu zjišťování existence/neexistence materiálního 
znaku. V této části je provedena kritická analýza názoru, který přijal Nejvyšší správní soud ve své 
judikatuře, a autor v ní obhajuje pojetí „automatického“ materiálního znaku. V posledních částech 
práce se autor zaměřil na význam materiálního znaku jako hranice mezi „trestními“ systémy. 

2.             PRÁVNÍ MINIMUM K PROBLEMATICE 

Tato kapitola slouží k základnímu představení problematiky, kterou se práce zabývá. Proto 
jsou v ní uvedené pojmy a instituty pouze stručně popsány, nicméně v některých případech se 
k těmto pojmům autor práce vrací i v následujících kapitolách a vymezuje je z jiného (příp. 
detailnějšího) pohledu.  

2.1.     SPRÁVNÍ PRÁVO A TRESTNÍ PRÁVO 

V práci se budeme z převážné části pohybovat na poli správního práva a trestního práva. 
Zatímco trestní právo je právní odvětví ryze odpovědnostní a jeho hlavním účelem je ochrana 
nejdůležitějších zájmů a hodnot společnosti, která je prováděna vymezením škodlivého jednání a 
vymezením sankcí, které je možné za takové jednání uložit1177, tak účel správního práva je mnohem 
širší. Jedná se o regulaci všech vztahů (nikoliv pouze odpovědnostních), vznikajících při výkonu 
veřejné moci, při čemž tato regulace by měla zajistit výkon tzv. „dobré správy“.1178 

                                                 
1176 Příspěvek byl publikován v upravené podobě v periodiku Správní právo: SCHEUER, J. 
Materiální znak veřejnoprávních deliktů. In Správní právo, 2015, roč. XLVIII., č. 6, str. 334-348, 
ISSN 0139-6005. 
1177 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 3. vyd. Praha: Leges, 2013, s. 20-24. ISBN 978-80-
87576-64-9.  
1178 PRŮCHA, Petr. Správní právo: obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Doplněk, 2012, s. 
14, 36-37. ISBN 9788072392810.  K pojmu dobrá správa viz JEMELKA, L. Správní řád: komentář. 

2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, s. 20-21.  ISBN 9788074001574.  
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Jelikož naznačené poslání správního práva je velmi široké, je vhodné toto právní odvětví 
dále členit na menší subsystémy správního práva.1179 Konkrétně se jedná se o správní právo 
hmotné, správní právo organizační, správní právo procesní a správní právo trestní. Právě posledně 
jmenovaný subsystém nás bude v této práci zajímat. Lze konstatovat, že účelem této výseče 
správního práva je zajištění nerušeného výkonu veřejné správy1180 a také ochrana důležitých 
(veřejných) zájmů společnosti1181. Tato ochrana je provedena stejným způsobem jako v případě 
trestního práva, tedy vymezením škodlivých jednání a vymezením sankcí, které lze za tato jednání 
uložit.  

Podrobnější pojednání o vztahu mezi těmito odvětvími je provedeno zejména v kapitole č. 4, 
ale na tomto místě aspoň zmíním, že v oblasti správního trestání se aplikují závěry trestněprávní 
teorie, která je propracovanější. To vychází mimo jiné z toho, že ačkoliv se jedná o dva různé 
systémy, tak svou povahou jsou to stále systémy „trestní“ (v širokém smyslu) a musí tedy mít 
víceméně stejnou povahu a naplnit stejné ústavněprávní požadavky.1182 Proto na některých místech 
této práce, ač hovořím o systému správního práva trestního, tak odkazuji na zdroje trestněprávní.  

2.2.     VEŘEJNOPRÁNÍ DELIKTY 

V rámci trestního práva a správního práva trestního existují dvě odlišné skupiny deliktů, které 
si můžeme hromadně označit jako veřejnoprávní delikty. V trestním právu jsou to trestné činy a ve 
správním právu trestním se jedná o správní delikty. Správní delikty jsou tvořeny skupinou 
nesourodých deliktů a právě přestupek je jeden z typů správních deliktů1183. Pro účelý této práce 
nebudeme ostatní typy dále rozlišovat a označíme je pouze jako tzv. jiné správní delikty. 

Jak bylo naznačeno výše, úděl obou „trestních“ systémů je podobný a je realizován stejnou 
metodou. Rovněž obě skupiny veřejnoprávních deliktů mají stejné strukturální znaky. Ať už se jedná 
o trestný čin nebo správní delikt, formálními znaky jsou subjekt, subjektivní stránka1184, objekt a 
objektivní stránka1185. Tyto znaky musí být naplněny, aby došlo k formální realizaci škodlivého 
jednání. K těmto formálním znakům přistupuje ještě materiální znak1186, který je doplňuje. Teprve 
pokud je přítomen i tento znak, můžeme hovořit o tom, že bylo realizováno škodlivé jednání, které je 
třeba veřejnou mocí postihnout. Právě tento znak je předmětem této práce a jeho podrobnější 
analýza následuje v dalších kapitolách. 

3.             POJETÍ „AUTOMATICKÉHO“ MATERIÁLNÍHO ZNAKU 

Existence nebo neexistence materiálního znaku je skutečností, která významně ovlivňuje 
charakter škodlivého jednání. Pokud je materiální znak vedle formálních znaků naplněn, je 
realizován přestupek (případně jiný veřejnoprávní delikt) a je třeba uplatnit veřejnoprávní 
odpovědnost. Naopak pokud materiální znak z nějakého důvodu absentuje, nemůžeme ani hovořit o 
realizaci veřejnoprávního deliktu. Otázkou k řešení tedy je, co to je „materiální znak“ a za jakých 
podmínek dochází k jeho přítomnosti a naplnění. Judikatura a doktrína1187 zaujaly k této otázce 
poměrně jasnou pozici, ale já se proti ní v této kapitole vyhrazuji kriticky a nabízím protiargumenty a 
jiné řešení. 

                                                 
1179 Pro upřesnění uvádím, že i trestní právo se člení na trestní právo hmotné a trestní právo 
procesní, nicméně procesněprávní část slouží k realizaci hmotněprávní části, takže primární účely 
obou systémů jsou v podstatě stejné. 
1180 BOHADLO, David, Lukáš POTĚŠIL a Jan POTMĚŠIL. Správní trestání z hlediska praxe a 
judikatury. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2013, s. 1-2. ISBN 9788074004131.  
1181 Viz např. § 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„přestupkový zákon“) 
1182 BOHADLO, POTĚŠIL, POTMĚŠIL, op. cit. s. 12-13 a judikatura tam uvedená. 
1183 PRŮCHA, op. cit., s. 392-393. 
1184 Zde je odhlíženo od jemné odlišnosti u jiných správních deliktů, kde se může uplatňovat 
objektivní odpovědnost, tudíž není nutně vyžadována subjektivní stránka.  
1185 PRŮCHA, op. cit. 396-399 
1186 Dříve nazývaný jako „společenská nebezpečnost“ po účinnosti nového trestního zákoníku je 
označován jako „společenská škodlivost“. Viz JEMELKA, L. Zákon o přestupcích a přestupkové 
řízení: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H.Beck, 2011, s. 5-7. ISBN 9788074003554.  
1187 Např. JEMELKA, 2011, op. cit. s. 5 
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Přestukový zákon stanoví v § 2 odst. 1 legální definici přestupku, kterým je „zaviněné 
jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v 
tomto nebo jiném zákoně...“ (pozitivní vymezení) a „...nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle 
zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin“ (negativní vymezení). 

Pozitivní vymezení vychází ze zásady zákonnosti (v odvětví veřejnoprávního trestání ji lze 
konkretizovat jako „nullum crimen sine lege nulla poena sine lege“1188), která požaduje, aby adresáti 
práva mohli dopředu přesně a jasně vědět, která jednání jsou ze strany veřejné moci postihována. 
V textu citovaného ustanovení jsem zvýraznil část, která hovoří o materiálním znaku, kterým tedy je 
porušení nebo ohrožení zájmu společnosti. Jak ale vnímat toto ustanovení? Jedná se o deklarování 
(tedy že každé jednání označené jako přestupek porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti) nebo 
požadavek (tedy že každý přestupek musí navíc ohrožovat a poškozovat zájem společnosti)? Je 
materiální znak automatický nebo je třeba ho v každém případě „hledat“? 

Nejvyšší správní soud se materiálnímu znaku přestupku několikrát věnoval, a to v souvislosti 
s bezpečností provozu na pozemních komunikacích a vyvodil následující závěry1189, které jsou 
citovány i v další judikatuře Nejvyššího správního soudu1190:  

"Lze tedy obecně vycházet z toho, že jednání, jehož formální znaky jsou označeny zákonem 
za přestupek, naplňuje v běžně se vyskytujících případech materiální znak přestupku, neboť 
porušuje či ohrožuje určitý zájem společnosti. Z tohoto závěru však nelze dovodit, že by k naplnění 
materiálního znaku skutkové podstaty přestupku došlo vždy, když je naplněn formální znak 
přestupku zaviněným jednáním fyzické osoby. Pokud se k okolnostem jednání, jež naplní formální 
znaky skutkové podstaty přestupku, přidruží takové další významné okolnosti, které vylučují, aby 
takovým jednáním byl porušen nebo ohrožen právem chráněný zájem společnosti, nedojde k 
naplnění materiálního znaku přestupku a takové jednání potom nemůže být označeno za přestupek 
(...)  

Okolnostmi, jež snižují nebezpečnost jednání pro chráněný zájem společnosti pod míru, 
která je typická pro běžně se vyskytující případy přestupků, mohou být zejména, avšak nikoliv 
výlučně, význam právem chráněného zájmu, který byl přestupkovým jednáním dotčen, způsob jeho 
provedení a jeho následky, okolnosti, za kterých byl přestupek spáchán, osoba pachatele, míra jeho 
zavinění a jeho pohnutka. Okolnosti, jež vylučují porušení nebo ohrožení zájmu společnosti, musí 
být ovšem posuzovány vždy v každém konkrétním případě.“ 

Z citovaných závěrů (které tedy přejímá i současná doktrína) je zřejmé, že Nejvyšší správní 
soud se ve své judikatuře přiklání k názoru, že materiální znak je třeba vždy hledat (resp. 
prokazovat) a není naplněn vždy automaticky naplněním formálních znaků, ačkoliv soud přiznává, 
že většinou tomu tak bude. V tomto případě šlo o překročení povolené rychlosti v obci o 2 km/h (při 
zohlednění odchylky měřícího zařízení policie). Podezřelý ze spáchání přestupku se hájil 
nenaplněním materiálního znaku přestupku a správní soudy mu daly za pravdu s ohledem na 
okolnosti jednání (změřen byl u konce obce, relativně „bezpečný úsek“, atd.). 

Já se s uvedeným názorem neztotožňuji a na následujích řádcích se pokusím obhájit trochu 
jiné pojetí. Toto pojetí jsem označil jako „automatický materiální znak“ a chci na něm demonstrovat, 
že materiální znak je automaticky přítomen vždy, pokud jsou naplněny formální znaky. Pouze 
v některých výjimečných případech, které ovšem právo předvídá a reguluje, nastoupí okolnosti, 
které tento materiální znak následně anulují (např. tzv. okolnosti vylučující protiprávnost - viz § 2 
odst. 2 přestupkového zákona a další okolnosti v zákoně neuvedené1191). 

Prvním argumentem pro moje pojetí je teoretický rozbor problematiky. Vymezení 
materiálního znaku přestupku přímo v textu zákona (§ 2 odst. 1 přestupkového zákona) lze jistě 
vítat, nelze z toho ale dle mého názoru vyvozovat, že materiální znak je nutné vždy „dohledávat“ 
navíc ke splnění formálních znaků. I bez výslovného zmínění materiálního znaku v přestupkovém 
zákoně by nebylo v pořádku, kdyby byla postihována jednání, která zájmy společnosti vůbec 
nepoškozují (nebo jim dokonce prospívají). Nebylo by to v pořádku z pohledu ústavněprávního a 
zejména s ohledem na trestněprávní teorii (která, jak jsem uvedl výše, se plně aplikuje i v oblasti 
správního trestání). To lze podložit formálními znaky škodlivého jednání, zejména objektem a 

                                                 
1188 BOHADLO, POTĚŠIL, POTMĚŠIL, op. cit., s. 21-23. 
1189 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2009 č. j. 5 As 104/2008-45 
1190 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2013 č. j. 5 As 76/2011-78 a 
rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 10. 2013 č. j. 4 A 133/2013-25. 
1191 JEMELKA, 2011, op. cit. 9-11. Také BOHADLO, POTĚŠIL, POTMĚŠIL, op. cit., s. 40-42 
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objektivní stránkou. Objekt jako obligatorní znak vyjadřuje společenský zájem, který je daným 
ustanovením chráněn. Proto nemůže dojít k situaci, že by zákonodráce chtěl zakotvit jako trestné 
jednání, kde objekt absentuje. Objektivní stránka obligatorně obsahuje jednání, následek a 
příčinnou souvislost. Při čemž následek znamená ohrožení či porušení objektu. Tedy pokud je 
naplněna objektivní stránka veřejnoprávního deliktu, je zřejmé, že došlo k porušení nebo ohrožení 
chráněného společenského zájmu, což je samo o sobě společensky škodlivé.  

Tímto teoretickým rozborem se snažím poukázat na to, že samotným naplněním formálních 
znaků skutkové podstaty škodlivého jednání, je automaticky přítomen i materiální znak škodlivého 
jednání. Pokud by jednání neohrožovalo či neporušovalo zájem společnosti, nebyly by naplněny ani 
formální znaky přestupku. Sama judikatura Nejvyššího správního soudu1192 říká, že „(...) 
přestupkem může být i takové zaviněné jednání, které porušuje či ohrožuje zájem společnosti pouze 
v míře nepatrné.“ Z toho vyvozuji, že pokud jsou formální znaky naplněny včetně objektivní stránky, 
automaticky by měl být materiální znak přítomen minimálně v míře nepatrné, tudíž je přestupek 
spáchán. Pokud bychom si to znázornili částečně matematicky, tak při každém naplnění formálních 
znaků přestupku, nabývá materiální znak hodnoty větší než 0 a je na rozhodovacím orgánu, aby 
tuto hodnotu přesně identifikoval a vyvodil z toho odpovídající důsledky.  

Další důvodem pro existenci automatického materiálního znaku je proces posuzování 
materiálního znaku. Nejvyšší správní soud uvádí demonstrativním výčtem okolnosti, které snižují 
společenskou škodlivost jednání (viz druhá část citace jeho rozhodnutí výše). Všechny okolnosti, 
které soud ve svém rozhodnutí uvádí, jsou podle mě důležitými faktory, které je třeba brát v úvahu 
až ve stádiu stanovení sankce a nikoliv při posuzování existence přestupku (resp. materiálního 
znaku přestupku). Rovněž právní úprava podporuje tento můj názor, neboť okolnosti uvedené 
Nejvyšším správním soudem spadají pod rámec § 12 odst. 1, který se věnuje procesu 
individualizace sankce1193.  

Pokud jsou naplněny formální znaky škodlivého jednání, automaticky je přítomen i materiální 
znak ve formě minimálně nepatrné a teprve při stanovení sankce je třeba se snažit tento materiální 
znak exaktněji identifikovat a sankci individualizovat právě s ohledem na „míru“ materiálního znaku. 
Opačný postup by dle mého názoru narážel na ústavněprávní problém. Jestliže by se měl materiální 
znak posuzovat, tak jak to Nejvyšší správní soud požaduje, tak by při stanovení sankce docházelo 
k de facto protiústavnímu dvojímu započtení. Zákaz dvojího započtení znamená, že k okolnostem, 
které jsou podmínkou pro konstatování existence či neexistence konstitutivních znaků 
veřejnoprávních deliktů, nelze přihlížet znovu při určování sankce1194 (např. zákon vyžaduje rasový 
motiv jako konstitutivní znak deliktu, takže ve fázi určování sankce nelze odůvodňovat její výši tím, 
že jednání bylo vedeno rasovým motivem). Pokud by bylo třeba přihlížet k okolnostem naznačeným 
Nejvyšším správním soudem při určování, zda existuje konstitutivní znak deliktu (materiální znak), 
tak by přihlédnutím k okolnostem uvedeným v § 12 odst. 1 přestupkového zákona při stanovování 
sankce docházelo k protiústavnímu dvojímu započtení. Takový postup by byl i v rozporu s dikcí 
právní úpravy, která výslovně ukládá přihlížet k okolnostem § 12 odst. 1 až při stanovení sankce. 
Úvaha posledních odstavců mne vede k závěru, že skutečný význam materiálního znaku spočívá 
v tom, že je nejdůležitějším aspektem při stanovení sankce, nikoliv při určování 
existence/neexistence deliktu.  

Další argument, který zde uvedu je preventivně-ochranná funkce. Tyto dvě funkce patří mezi 
základní atributy trestního systému a vyjadřují skutečnost, že trestní systém ochraňuje společnost a 
její zájmy před narušováním a působí při tom také výrazně preventivně.1195 Tedy odrazuje subjekty 
od případného škodlivého chování samotným vymezením tohoto chování a vymezením sankcí, 
které za něj budou ukládány. Jinými slovy odrazuje subjekty od páchání škodlivého jednání 
hrozbou. Pokud by při naplnění formálních znaků nebyl materiální znak automaticky přítomen, tak 
by se tato preventivně-ochranná funkce z trestního systému vytratila. Například když konstatujeme, 
že nejvyšší povolenou rychlost je možné překročit na bezpečném úseku, tak hrozí, že nastane 
situace hromadného překračování povolené rychlosti na různých místech, které se zrovna zdají 
konkrétnímu subjektu bezpečné. Naopak pokud si je každý vědom, že povolená rychlost je strop a 

                                                 
1192 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 12. 2009 č. j. 5 As 104/2008-45 a judikatura 
v něm uvedená. 
1193 Srov. JEMELKA, 2011, op. cit., s. 63-65. 
1194 JELÍNEK, op. cit., s. 424-425 
1195 Tamtéž, s. 24-25. 
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pokud ji překročí, tak si uvědomuje, že páchá protiprávní jednání (ač s nízkou společenskou 
škodlivostí), tak je preventivně-ochranná funkce zachována. 

Dalším příkladem může být přejití přechodu pro chodce tzv. „na červenou“. Společenská 
škodlivost takového jednání je například ve tři hodiny ráno na klidné vedlejší ulici určitě velmi nízká, 
nicméně nelze konstatovat opět „vágním“ způsobem, že přecházet na červenou není protiprávním 
jednáním, pokud je to bezpečné. Došlo by k situaci, kdy každý subjekt sám si bude posuzovat 
(ne)bezpečnost situace a opět by se vytratila preventivně-ochranná funkce. 

Některá jednání potřebují stanovení určité hranice, která musí být výsledkem úvahy 
zákonodárce a která jednoznačně určuje překročení nulové společenské škodlivosti. Samotné 
překročení v zákoně uvedené hranice je porušením zákona, které už samo o sobě znamená 
škodlivost pro společnost1196. To souvisí také s dělením veřejnoprávních deliktů na výsledečné a 
činnostní (příp. materiální a formální1197), kdy právě posledně jmenované se vyznačují tím, že 
samotné realizování činnosti je společensky škodlivé a k postihu není vyžadován žádný další 
následek v trestněprávním smyslu. Při překročení povolené rychlosti se dle mého názoru jedná o 
činostní (tedy formální) delikt. 

Jelikož se mohou moje argumenty jevit jako přehnaně pozitivistické a formalistické, nabízím 
v tomto odstavci řešení výše citovaného případu, které mělo být dle mého názoru přijato, aby byl 
zachován účel a smysl právní úpravy. V první řadě ještě upozorňuji, že právní úprava správního 
trestání sama reguluje případy, kdy dochází k anulování materiálního znaku (např. okolnosti 
vylučující protiprávnost), nicméně bez návaznosti na tuto speciální právní úpravu nelze podle mě 
materiální znak samostatně aplikovat. Správní právo trestní nabízí také více variant jak řešit 
případy, kdy byl spáchán přestupek, nicméně jeho materiální znak je minimální. Jako tomu bylo 
například v citovaném případě řidiče, který překročil povolenou rychlost o 2 km/h na relativně 
přehledném a bezpečném úseku. Správné řešení nespočívá dle mého názoru (konkrétní argumenty 
uvedeny výše) v konstatování, že přestupek nebyl spáchán pouze z důvodu absence materiálního 
znaku. Již v „první“ fázi projednání tohoto škodlivého jednání by podle mě mělo být přistoupeno ze 
strany policejního orgánu k vyřešení věci domluvou dle § 84 odst. 1 přestupkového zákona. Pokud 
k tomu nedošlo (jako v citovaném případě) a řidič se stal účastníkem nezkráceného přestupokvého 
řízení, tak správné řešení dle mého názoru spočívá ve volbě vhodné sankce s ohledem na 
škodlivost přestupku (nejspíše „preventivně-ochranné“ napomenutí). V tomto případě nepřipadá 
v úvahu upuštění od potrestání1198 podle § 11 odst. 3 přestupkového zákona, nicméně v případě 
jiných minimálně škodlivých přestupků je tato možnost také zákonem předvídána. Tyto varianty 
postupu dle mého logicky vyplývají také ze základních zásad správního řízení (a také správního 
trestání) - zejména ze zásady přiměřenosti1199. Dokonce se domnívám, že v případě měření 
rychlosti v úsecích, kde se společenská škodlivost překročení povolené rychlosti jeví jako absurdně 
malá, by se dle mého názoru dalo také uvažovat o rozporu výkonu veřejné správy se základními 
zásadami a tím pádem o nesprávném úředním postupu dle speciálního zákona1200. 

V této kapitole jsem se snažil obhájit pojetí automatického materiálního znaku ve správním 
trestání. K naplnění materiálního znaku podle mě dochází automaticky vždy s naplněním formálních 
znaků skutkové podstaty a pouze v některých případech, které právo ovšem samo předvídá a 
reguluje, tento materiální znak následně odpadá. Takovými případy budou např. okolnosti vylučující 
protiprávnost uvedené v § 2 odst. 2 přestupkového zákona a další tam neuvedené1201. To vyplývá i 
ze systematiky přestupkového zákona, jelikož v § 2 odst. 1 uvádí požadavek materiálního znaku a 
v odst. 2 uvádí případy, kdy tento materiální znak odpadá. O automatickém materiálním znaku 
v souvislosti se subsidiaritou trestní represe se zmiňuji v podkapitole 4.2. 

                                                 
1196 Je možné také odkázat na § 1 přestupkového zákona: „...správní orgány vedou občany k tomu, 
aby dodržovali zákony...“ 
1197 JELÍNEK, op. cit., s. 182-184. 
1198 Dle § 125c odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikácích a o 
změnách některých zákonů (silniční zákon) 
1199 BOHADLO, POTĚŠIL, POTMĚŠIL, op. cit., s. 23. 
1200 Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. 
1201 Detailní rozbor těchto okolností není předmětem této práce. 
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4.             HODNOCENÍ MATERIÁLNÍHO ZNAKU PRO URČENÍ TRESTNÍHO SYSTÉMU  

Výše jsme si uvedli, že v České republice existují dva „trestní“ systémy, které jsou si 
v některých ohledech podobné, nelze je ale v žádném případě označit za identické. Doktrína se 
rozdíly mezi těmito systémy zabývá a existují některá více či méně významná kritéria, kterými se 
tyto systémy odlišují.1202 

Pravidelně se mezi rozlišovací kritéria zařazují odlišné společenské zájmy, které oba 
systémy „chrání“. U správních deliktů bývá uváděn zájem na veřejném pořádku, občanském soužití 
a na řádném výkonu veřejné správy a u trestních deliktů se jedná o širší okruh společenských 
hodnot (zejména život a zdraví osob)1203. Škodlivé jednání v oblasti správního práva trestního se 
vyznačuje tím, že je nejčastěji vymezeno v návaznosti na určitou oblast veřejné správy, nicméně 
nelze na obě odvětví nahlížet izolovaně. Domnívám se, že pokud si představíme správní delikty a 
trestní delikty jako dvě množiny, budou se částečně překrývat. Myslím, že ve spoustě případů (tam 
kde se množiny překrývají) jsou obecné chráněné zájmy u konkrétních skutkových podstat obou 
systémů stejné a správní právo trestní pouze představuje mírnější alternativu k trestnímu právu. To 
podle mě vyplývá mimo jiné z organizačního zajištění realizace obou odpovědnostních systémů. 
Správní orgány, které uplatňují správněprávní odpovědnost, neposkytují ústavněprávní záruky, 
které jsou přítomny u soudů a soudců1204, kteří realizují trestněprávní odpovědnost. Proto je logické, 
že jakmile protiprávní jednání dosáhne určité závažnosti, musí být projednáno jako trestný čin před 
nezávislým soudem. 

Samozřejmě je třeba říct, že zařazení jednání do toho či onoho systému je víceméně 
v kompetenci zákonodárce1205. Domnívám se ovšem, že zákonodárce musí realizovat určitou trestní 
politiku, která se sice může v určitých otázkách lišit v každé společnosti1206, nemůže ale úplně 
ignorovat výše nastíněné hledisko závažnosti (materiálního znaku) protiprávního jednání. 
Respektive zákonodárce sám může určit, zda bude jednání trestným činem nebo přestupkem 
(případně jiným správním deliktem), nemůže ovšem zařazovat společensky více škodlivá jednání do 
správního práva trestního a společensky méně škodlivá jednání do trestního práva. Flagrantní 
příklad ad absurdum by byl, pokud by konkrétní protiprávní jednání bylo hodnoceno do určité výše 
škodlivého následku (např. škoda do 5 tis. Kč) jako trestný čin a vyšší škodlivý následek (škoda více 
než 5 tis. Kč) by byl klasifikován jako správní delikt. To by odporovalo smyslu systematiky těchto 
„trestních“ systémů a s ohledem na absenci některých významných ústavněprávních záruk u 
správních orgánů by to bylo podle mě i v rozporu s ustavním pořádkem. 

4.1.     HODNOCENÍ Z POHLEDU SPRÁVNÍHO ORGÁNU 

Dle mé hypotézy tedy existují „čisté“ správní delikty (ty slouží výlučně k ochraně řádného 
výkonu veřejné správy - např. ohlašovací povinnosti, nesplnění podmínky stanovené v rozhodnutí 
atd.), „smíšené“ správně-trestní delikty (typicky např. difamační jednání nebo jednání proti 
veřejnému pořádku - zde jednání může naplňuovat formální znaky jednak správního deliktu, jednak 
také trestního deliktu) a „čisté“ trestní delikty (např. některé válečné trestné činy atd.). A právě 
v prostřední smíšené kategorii je hlavním dělícím kritériem mezi tím, zda jednání budeme považovat 
za správní delikt nebo trestní delikt, společenská škodlivost (materiální znak). 

Orgán projednávající přestupek (příp. jiný správní delikt) má různé možnosti jak procesně 
postupovat. Za prvé může dojít k závěru, že z nějakého důvodu nejsou naplněny formální znaky 
skutkové podstaty (tímto důvodem může být i např. absence materiálního znaku, což znamená, že 
nedošlo k naplnění objektivní stránky), tedy se nejedná o správní delikt. Pokud správní orgán ve své 
úvaze dojde k závěru, že tyto znaky naplněny byly (pak je podle mě automaticky přítomen i 
materiální znak), tak by měl dále hodnotit, ve které se nachází kategorii. Pokud se bude jednat o 
„čistý“ správní delikt a nelze tedy uvažovat o naplnění formálních znaků i u některého trestného 
činu, tak lze konstatovat, že správní delikt byl spáchán a přiměřeně míře materiálního znaku by 
správní orgán měl uložit sankci. Pokud se bude jednat o kategorii „smíšených“ správně-trestních 
deliktu (tedy jednání může naplňovat i formální znaky nějakého trestného činu), tak musí zjistit jaká 
je míra materiálního znaku, aby došlo k zařazení jednání do správného „trestního“ systému. Pokud 

                                                 
1202 BOHADLO, POTĚŠIL, POTMĚŠIL, op. cit., s. 11-13. 
1203 Tamtéž, s. 11. 
1204 Zejm. čl. 81, čl. 82 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů 
1205 Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 10. 2004 č. j. 6 A 126/2002-27 
1206 Např. potraty, eutanázie, marihuana, „sexuální svéprávnost“ atd. 
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totiž dospěje k názoru, že materiální znak překročil určitou stanovenou hranici, je třeba, aby dle § 71 
písm. a) přestupkového zákona1207 postoupil věc orgánům činným v trestním řízení (dále také 
„OČTŘ“), které posoudí, zda se jedná nebo nejedná o trestný čin. V případě, že by OČTŘ dospěl 
k závěru, že se o trestný čin nejedná a odevzdal by věc zpátky správnímu orgánu, ten bude nadále 
jeho názorem vázán1208.  

Tento proces vyžaduje po správním orgánu znalost rovněž trestního práva a určité 
posouzení závažnosti jednání a úvahu o tom, kde leží hranice, kdy už může jednání spadat do 
trestního práva. Tomu, jakým způsobem lze tuto hranici určit se věnuji v poslední kapitole.  

 
4.2.     HODNOCENÍ  Z POHLEDU ORGÁNU  ČINNÉHO  V TRESTNÍM  ŘÍZENÍ  V  KONTEXTU 
           SUBSIDIARITY TRESTNÍ REPRESE 

V této kapitole je třeba se nejprve speciálně pověnovat „automatickému“ materiálnímu znaku 
i v rovině trestního práva, protože tam na rozdíl od správního práva trestního hovoříme o tzv. 
principu subsidiarity trestní represe, případně o trestním právu hovoříme jako o prostředku ultima 
ratio. V zákonné podobě je to vyjádřeno ustanovením § 12 odst. 2 TZ1209, který říká: „Trestní 
odpovědnost (...) lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve kterých nepostačuje 
uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.“ 

Domnívám se, že konstrukce automatického materiálního znaku zůstává stejná jako v rovině 
správního trestání. Tedy sama skutková podstata ve svých formálních znacích (objekt + objektivní 
stránka) obsahuje implicitně materiální znak, který je tedy automaticky přítomen při naplnění 
formálních znaků skutkové podstaty. 

Dle důvodové zprávy1210 je společenská škodlivost trestného činu určena jeho povahou a 
závažností, která se určuje s ohledem na okolnosti uvedené v § 39 odst. 2 TZ, což jsou okolnosti 
důležité pro stanovení a výměru sankce. Jinými slovy povaha a závažnost trestného činu je hlavní 
kritérium, které je třeba hodnotit ve stádiu určování sankce a tato „povaha a závažnost“ je 
„společenská škodlivost“ jinými slovy. Dospívám tedy k názoru, že „automatický“ materiální znak se 
uplatní i v rámci trestního práva, jinak bychom naráželi na stejný ústavní problém, o kterém jsem 
psal výše - dvojí započtení. Materiální znak je tedy nejdůležitějším aspektem při stanovení sankce. 
Proto je třeba, aby došlo ze strany rozhodujícího orgánu k posouzení sankčního rámce trestního 
práva, ale s ohledem na subsidiaritu trestní represe také dalších odpovědnostních systému, které 
přicházejí v úvahu (např. civilněprávní, obchodněprávní, pracovněprávní, správněprávní 
odpovědnost). Pokud rozhodující orgán dospěje k názoru, že materiální znak dosahuje takové míry, 
že postačí potrestání dle jiného právního předpisu, uplatní se subsidiarita trestní represe dle § 12 
odst. 2 TZ. Není to ovšem s ohledem na to, že čin by nebyl společensky škodlivý (každý čin 
naplňující formální znaky skutkové podstaty je automaticky společensky škodlivý - kromě speciálně 
upravených případů viz níže), ale kvůli tomu, že postačí uplatnění odpovědnosti dle jiného 
„odpovědnostního“ předpisu.  

Na podporu svého názoru ještě přikládám stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu, 
které se k uplatňování subsidiarity trestní odpovědnosti vyjadřovalo1211. „Zvláštnost materiálního 
korektivu spočívajícího v použití subsidiarity trestní represe vyplývá z toho, že se jedná o zásadu, a 
nikoli o konkrétní normu, a proto je třeba ji aplikovat nikoli přímo, ale v zásadě jen prostřednictvím 
právních institutů a jednotlivých norem trestního práva. (...) Společenská škodlivost není zákonným 
znakem trestného činu, neboť má význam jen jako jedno z hledisek pro uplatňování zásady 
subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku.“ Lze tedy konstatovat, že stejně jako 
ve správním právu trestním se jednání vymezená ve skutkových podstatách už sami o sobě 
vyznačují společenskou škodlivostí. Subsidiarita trestní represe jako princip prostupuje celou 

                                                 
1207 V případě jiných správních deliktů se procesní režim řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů (dále „SŘ“). Jednalo by se pravděpodobně o postup dle § 12 SŘ. 
1208 HORZINKOVÁ, E. Zákon o přestupcích s komentářem a judikaturou: a přehled zákonů 
obsahujících skutkové podstaty přestupků. 2. vyd. Praha: Leges, 2011, s. 349 ISBN 
9788087212943.  
1209 Zákon č. 40/2009 Sb. trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“). 
1210 Poslanecká sněmovna 2006-2010. Důvodová zpráva ke sněmovnímu tisku č. 410. Dostupné z: 
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0 
1211 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 01. 2013 sp. zn. Tpjn 
301/2012.  
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trestněprávní úpravou a trestní právo samo s ohledem na tuto zásadu reguluje určité případy, kdy je 
společenská škodlivost snížena, případně anulována. Mezi tyto případy bude patřit například institut 
účinné lítosti, okolnosti vylučující protiprávnost atd.  

Pokud tedy řeší veřejnoprávní delikt OČTŘ (jedná se tedy údajně o trestný čin), může dojít 
k závěru, že nejsou naplněny formální znaky skutkové podstaty trestného činu z různých důvodů. 
To může být způsobeno i absencí společenské škodlivost (což podle mě znamená, že chybí 
náležitosti objektivní stránky) a v takovém případě by měl OČTŘ konstatovat, že se nejedná o 
trestný čin. K tomu lze z poslední doby uvést jako příklad „hereckou“ kauzu natáčení klipu pro 
charitu1212. Pokud OČTŘ dojde k závěru, že formální znaky skutkové podstaty jsou naplněny, tak je 
podle mě i automaticky přítomen materiální znak. Poté je třeba opět zkoumat, ve které kategorii se 
delikt nachází. Zde už s ohledem na subsidiaritu trestní represe dojde k odlišnostem od postupu 
správního orgánu v rovině správního práva trestního. Pokud v úvahu přichází i skutkové podstaty 
správních deliktů (jednání se nachází ve smíšené kategorii), je třeba identifikovat míru materiálního 
znaku a posoudit, zda nepostačí potrestání v rámci správního práva trestního. Nicméně to na rozdíl 
od „pohledu správního orgánu“ nestačí a s ohledem na společenskou škodlivost je třeba hodnotit i 
to, zda nepostačí uplatnění odpovědnosti pouze podle jiného mimotrestního systému (např. 
civilněprávní odpovědnost) - při tomto posouzení OČTŘ zohledňuje kritéria dostatečnosti, vhodnosti 
a efektivnosti tohoto jiného systému1213.  

Pokud se jednání nachází mezi „čistými“ trestními delikty, tak nepřichází v úvahu uplatnění 
odpovědnosti v rámci správního práva trestního a subsidiarita trestní represe se podle mě v rámci 
této kategorie nemůže uplatnit (ani s ohledem na jiné odpovědnostní systémy). Docházím k tomuto 
závěru s ohledem na speciální postavení „čistých“ trestních deliktů, které by se obecně měly 
vyznačovat obrovskou společenskou škodlivostí, takže uplatnění subsidiarity trestní represe v těchto 
případech by podle mě bylo pouze teoretickou možností.  

S ohledem na výše uvedené je tedy třeba, aby OČTŘ měl přehled nejenom o trestním právu 
a jeho sankcích, ale také o správním právu trestním a o dalších mimotrestních systémech a jejich 
represivním a reparačním charakteru. 

5.             TYPOLOGIE MATERIÁLNÍHO ZNAKU JAKO HRANIČNÍHO URČOVATELE 

Otázkou tedy je, jak přesně identifikovat hranici v případě „smíšených“ deliktů. V této práci se 
nepokouším o exaktnější vymezování těchto hranic u konkrétních veřejnoprávních deliktů, nicméně 
nabízím typologii materiálního znaku, podle toho, jakým způsobem je určen.    

 
5.1.      LEGISLATIVNÍ MATERIÁLNÍ ZNAK 

První způsob, jakým může být materiální znak stanoven, je legislativní způsob. Zákonodárce 
sám může stanovit exaktně různými způsoby, kdy jednání naplňuje skutkovou podstatu správního 
deliktu a kdy už se jedná o trestný čin.  Jako příklad uvádím krádež dle § 205 odst. 1 písm. a) TZ, 
kde je hranicí je škoda nikoliv nepatrná (5000 Kč), nebo krádež dle § 205 odst. 2 TZ, kde je hranicí, 
že za stejný čin byl v posledních třech letech již pachatel odsouzen či potrestán. V případě, že 
bychom se přes tuto hranici materiálního znaku nedostali, jednalo by se o přestupek podle § 50 
odst. 1 písm. a) přestupkového zákona. V případě legislativního materiálního znaku lze konstatovat, 
že hranice mezi správním deliktem a trestním deliktem je poměrně jasná. 

5.2.     JUDIKATORNÍ MATERIÁLNÍ ZNAK 

I druhý případ stanovení materiálního znaku je ve své podstatě legislativním, neboť vychází 
z vůle zákonodárce. V tomto případě je ale volena technika spíše abstraktních právních pojmů, 
jejichž obsah musí upřesnit až judikatura. Přesná hranice mezi správním deliktem a trestním 
deliktem tedy nevyplývá přímo ze zákona, ale je zapotřebí, aby tato hranice byla konkretizována 
judikaturou. Příkladem uvádím přestupek proti občanskému soužití ublížení na zdraví z nedbalosti 
podle § 49 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona a ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 148 
odst. 1 TZ. V obou případech se jedná o nedbalostní delikty, ale proto, aby se jednalo o trestný čin, 

                                                 
1212 Rozsudek Městeského soudu v Praze ze dne 14. 01. 2015 sp. zn. 4 To 488/2014. Dostupný na 
základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. 
1213 Stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 30. 01. 2013 sp. zn. Tpjn 
301/2012.  
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musí jít ze strany pachatele o porušení „důležité povinnosti (...)“, což už je prostor pro judikaturu, 

která musí tuto hranici blíže specifikovat. 

5.3.      DISPOZITIVNÍ MATERIÁLNÍ ZNAK 

Jak jsem uváděl výše, oba trestní systémy sami upravují případy, kdy je společenská 
škodlivost z nějakého důvodu snížena nebo anulována. Takovým případem jsou i návrhové delikty, 
které jsem označil kategorií „dispozitivní materiální znak“. Jak v trestním právu, tak i ve správním 
právu existují veřejnoprávní delikty, kde je jejich stíhání vázáno na procesní podmínku - návrh 
oprávněné osoby1214. Dle judikatury Nejvyššího správního soudu se jedná o případy, kdy veřejný 
zájem na potrestání pachatele ustupuje individuálnímu zájmu poškozené osob1215. Dle mého názoru 
je hlavním důvodem pro tento „ústupek“ individuálnímu zájmu právě společenská škodlivost a její 
míra. Zákonodárce opatřuje touto speciální procesní podmínkou případy, kdy je společenská 
škodlivost daného jednání často minimální a bylo by proti účelu trestního systému takové jednání 
v každém případě postihovat. Materiální znak je přítomen automaticky s naplněním formálních 
znaků, nicméně jeho „aktivace“ je díky procesní podmínce plně v dispozici oprávněné osoby. Jedná 
se například o případ, kdy si osoba blízká vypůjčí např. automobil bez vědomí rodičů. Ač se 
formálně jedná o přestupek podle § 50 odst. 1 písm. b) přestupkového zákona, tak se společenská 
škodlivost pohybuje ve většině případů na naprosto minimální hranici. S ohledem na výše uvedené 
se domnívám, že v těchto případech lze hovořit o dispozitivním materiálním znaku. 

 
 

6.             ZÁVĚR 

V této práci jsem se věnoval pojmu materiální znak, který se objevuje u veřejnoprávních 
deliktů. Tomuto znaku jsem se věnoval z několika pohledů. Dospěl jsem k závěru, že ve správním 
právu trestním i v trestním právu existuje tzv. „automatický“ materiální znak, což znamená, že při 
naplnění formálních znaků skutkové podstaty veřejnoprávního deliktu je automaticky přítomen i 
materiální znak, což je názor, který je v opozici proti judikatuře Nejvyššího správního soudu. 
Nicméně jsem se snažil tento názor podložit několika teoreticko-právními a trestně-právními 
argumenty. Všechny skutkové podstaty veřejnoprávních deliktů už ve svých formálních znacích 
obsahují i určitou míru společenské škodlivosti, pouze v případech, které daný „trestní“ systém sám 
specialně upravuje (např. okolnosti vylučující protiprávnost), dochází k následné eliminaci či snížení 
materiálního znaku. 

Dále jsem v práci naznačil skutečný význam materiálního znaku veřejnoprávních deliktů, 
který podle mě spočívá v měřítku pro stanovení a vyměření sankce a v případě deliktů správně-
trestních „smíšených“ také ve stanovení hranice mezi oběma trestními systémy. Uvedl jsem také 
hodnocení materiálního znaku z pohledu správního orgánu a z pohledu OČTŘ a důsledky, které 
z toho plynou. V práci jsem si také vytvořil typologii, jakým způsobem může být tato hranice určena. 

Závěrem lze konstatovat, že téma materiálního znaku není ani zdaleka vyčerpáno a zbývá 
ještě široký prostor pro komplexní analýzu exaktnějších hranic mezi konkrétními veřejnoprávními 
delikty a s ohledem na subsidiaritu trestní represe na exaktnější uchopení hranic mezi 
mimotrestními a trestními systémy. 
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Abstract: The paper aims to transparently handle issues of development of legal regulation of 

beekeeping in the Czech Republic and subsequently evaluate the continuity of this development. To 
this end, the paper also aspires to comprehensively map the historical sources regulating 
beekeeping. 
 
Abstrakt: Práce si klade za cíl přehledně zpracovat problematiku vývoje právní úpravy včelařství na 

českém území a následně zhodnotit kontinuitu tohoto vývoje. Za tímto účelem práce aspiruje též 
komplexně zmapovat historické prameny upravující chov včel. 
 
Keywords: Bees, beekeeping, beekeeping laws, historical development, development of legal 

regulation  
 
Klíčová slova: Včely, včelařství, včelařské právo, historická úprava, vývoj právní úpravy 

 

                ÚVODEM 

Téma "Historický vývoj právní úpravy včelařství" jsem si vybrala především proto, že se 
zajímám o historii obecně. Mimoto jsem v poslední době zaznamenala v médiích i mezi veřejností 
zvýšený zájem o chov včel  a jejich ochranu. Sama se včelařstvím žádné zkušenosti nemám, avšak 
zdálo se mi zajímavé podívat se na situaci z hlediska svého oboru. Můj zájem o toto téma také 
podpořil fakt, že včelařství zasahuje do více oborů lidské činnosti. 

Vzhledem k tomu, že včelařské právo nepodléhalo společenským ani politickým změnám, 
nebylo praktické členit práci tradičně podle historických období. Kromě úvodu a závěru je tak práce 
rozdělena na 3 kapitoly, a to na část, která je věnována včelařství obecně a pak na dvě další části, 
věnované přímo právní úpravě –  v období přibližně od roku 1200 a následně od doby platnosti 
ABGB, tj. od roku 1812.  

Při zpracování tématu jsem vycházela především z odborné literatury a periodik, dobových 
právních předpisů, judikatury a internetových zdrojů.    

Už z předběžného studia materiálů k tématu jsem zjistila, že v současné době neexistuje v 
ČR ucelená právní úprava včelařství, že tato činnost je upravena v celé řadě zákonů, ať již obecné 
povahy, či povahy zvláštní. Cílem mé práce bylo zjistit, zda a jakým způsobem byl chov včel na 
našem území právně upraven v minulosti a zda existuje v právních předpisech v průběhu staletí 
nějaká kontinuita. 

1               VČELAŘENÍ OBECNĚ 

Předmětem včelařství, jehož historickou právní úpravou se tato práce zabývá, je cílená péče 
o kolonie včely medonosné. Včela medonosná je považována za hospodářské zvíře a její 
nejvýznamnější přínos pro člověka spočívá jednak v opylovací činnosti, a jednak v produkci široké 
škály včelích produktů, z nichž člověk hojně zužitkovává med, vosk, mateří kašičku, propolis a 
vzácněji i včelí jed a pyl jako takový. 

Včelařství představuje jeden z nejstarších oborů lidské činnosti. K nejstarším nálezům 
dokumentujícím vztah člověka ke včelám patří objev kresby dvou postav při vybírání medu, učiněný 
v Pavoučí jeskyni ve Španělsku. Tato malba pochází ze starší doby kamenné a je datována mezi 
12 000 a 9 000 lety před naším letopočtem. Z egyptských reliéfů lze vypozorovat přechod 
k záměrnému usazení včel v úlech; zmínky o chovu včel nalezneme i u starých Římanů. 



 

327 

Dlouholetou tradici má včelařství i na území Čech a Moravy. Podle pramenů Britského 
muzea v Londýně navštívili Velkou Moravu v 9. století dva cestovatelé1216, Ibn Rusta a Ibn Mahmu 
Gordizi, z jejichž zpráv vyplývá, že poddaní knížete Svatopluka (léta vlády 871 – 894) chovají včely 
v dřevěných nádobách a z medu vyrábějí opojný nápoj (medovinu). Ibn Rusta uvádí: „Mají jakési 
nádoby ze dřeva, v nichž jsou otvory pro včely a med, nazývají je úly. Z jednoho úlu se vynímá asi 
deset džbánků (medu)...“1217 Z uvedeného lze usuzovat, že se jednalo již o domácí (nazýváno též 
rolnické) stadium včelaření (viz níže), můžeme se tedy domnívat, že včelařství se na našem území 
rozvíjelo již dlouho předtím. 

Jak je to ostatně s každým odvětvím lidské činnosti, i u včelařství vznikla postupem času 
potřeba regulovat a částečně i obsáhnout včelařskou činnost v rámci norem, jejichž forma i podoba 
se lišila v souvislosti s vývojem včelařství jako takového. Považuji proto za vhodné zde uvést 
jednotlivé vývojové fáze, kterými včelařství na našem území prošlo. Těmito jsou: 

 
1. Včelaření sběrné (lovecké) 
2. Včelaření lesní (brtnické) 
3. Včelaření rolnické (domácí) 
4. Včelaření racionální 

Včelaření sběrné 
Sběrná fáze včelařství započala a následně i celá proběhla v době prehistorické. Člověk 

nacházel hnízda divokých včel, vybíral včelstvům plástve medu a vybraná hnízda následně ničil; 
tedy opakoval postup, který pravděpodobně odpozoroval od medvěda brtníka. Tato fáze je 
nicméně z hlediska sledování vývoje právní úpravy bezvýznamná, neboť sběrné včelařství nebylo 
ze zřejmých důvodů v právní úpravě reflektováno. 

 
Včelaření brtnické 

Druhá fáze včelařství má svůj začátek v mladší době kamenné.1218 Člověk již měl svá stálá 
sídla a v jejich okolí se zmocňoval všeho, co mu mohlo sloužit k obživě. Ničení včelích hnízd se 
ukázalo být nevýhodným, proto se člověk naučil hnízda vybírat tak, aby včelstvům neublížil. 
S postupujícím zájmem společnosti o med se zvyšovala péče zemědělských obcí o početní stavy 
včelstev; zároveň se vyhledávala další včelstva a hlídalo se, aby byl zajištěn větší výnos medu.1219  

Vlastní rozvoj lesního včelaření je spojován s dobou bronzovou. K poptávce po medu se 
přidala poptávka po vosku – ten, kdo dodával vosk a med, tak už nebyl jen sběračem medu, ale 
také ošetřovatelem včel. Tito ošetřovatelé lesních včel a provozovatelé lesního včelaření se 
nazývali brtníci, podle dutin vzrostlých stromů (tzv. brtí), ze kterých vybírali med a vosk. 

Lesní včelaření, brtnictví, bylo jedním z důležitých způsobů využití lesů. Hranice lesního 
včelaření v Evropě je hranicí osídlení Slovanů v evropských zemích – brtnictví je svým původem 
ryze slovanské, pro naše území typické a na něm plně rozvinuté. Tehdy vznikla sídliště lesních 
včelařů brtníků, později pojmenovaná Brť, Brtná, Brtnice, Lešákov aj., jež jsou i dnes svědectvím 
dávné a slavné minulosti lesního včelaření.1220 

 
Včelaření rolnické (domácí) 

Vznik třetího období včelaření je spojen s rozumovým poznáním, že včely nacházejí 
potřebné zdroje medu i mimo les. S obecným vzestupem životní úrovně neměl člověk čas hlídat 
včelstva v lese, přinesl je proto ke svému obydlí – naučil se včelstva hledat, chytat a usazovat do 
nových obydlí. Vedle včelaření domácího bylo stále do jisté míry provozováno i včelaření brtnické, 
které definitivně zaniklo během obecného úpadku včelařství v průběhu třicetileté války. V této době 
upadlo i včelaření domácí, a teprve v 18. století se z jeho trosek začalo vyvíjet včelařství racionální. 

 

                                                 
1216 BERÁNEK, Vladimír. Kde med, tam včely. Včelařství: odborný časopis pro včelařství. 2004, č. 1, 
s. 2. ISSN 0042-2924.  
1217 BERÁNEK, Vladimír. Kde med, tam včely. Včelařství: odborný časopis pro včelařství. 2004, č. 1, 
s. 2. ISSN 0042-2924.  
1218 NEPRAŠ, Josef. České včelařství. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1971, s. 26. 
1219 NEPRAŠ, Josef. České včelařství. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1971, s. 27. 
1220 NEPRAŠ, Josef. České včelařství. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1971, s. 27. 
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Racionální včelaření 
Racionální včelaření má své počátky již v 16. století, kdy se lidé začali aktivně zajímat o život 

včel a získávat o něm poznatky. Důvodem, proč se počátek nové doby včelařství uvádí až od 
poloviny 18. století, je zásah vlády do chovu včel – včelařské patenty Marie Terezie z let 1775 a 
1776, kterými byly zavedeny včelařské školy a velkovčelařům se vyplácely podpory. O chov včel 
začaly projevovat zájem i jiné vrstvy obyvatelstva než zemědělci a pod vlivem vědecko-technického 
pokroku byly učiněny nové objevy a vynálezy, jež přispěly k světovému včelařskému pokroku. 1221 

2           PRÁVNÍ ÚPRAVA VČELAŘSTVÍ V NEJSTARŠÍM OBDOBÍ 

Jak bylo výše naznačeno, první fází včelaření, které se dostalo určité reflexe v právu, bylo 
včelaření brtnické. To na území Čech a Moravy převládalo před kolonizací, tj. přibližně do roku 
1200. Brtníci jsou ve starých listinách jmenováni jako custos apum, později magister apum – 
opatrovatelé, dozorci včel. Náleželi ke služebníkům zeměpána (panovníka) jako ministeriálové1222 
(a tak byli též uváděni i ve Zlaté bule z roku 1356), tzn. nesvobodní služebníkové, kteří byli 
panovníkem pověřováni k plnění úkolů správní, vojenské nebo hospodářské povahy. 

Lesy, v nichž se včelstva nacházela, byly původně věcí obecnou, avšak od 11. století, kdy se 
upevnila panovnická moc, byly pokládány za knížecí, královské či státní. Včelařské právo souviselo 
s lesním regálem, který spočíval v ochraně a výhradním používání lesů panovníkem.1223 Za 
povolení užívání se vytvářela první a nejdůležitější regália, zejména myslivost, sekání lesů, 
rybářství a včelařství. Vybírání medu tak bylo vázáno na zvláštní dovolení, které mohlo být buď 
darováno, nebo propůjčováno za poplatky, naturálie nebo roboty.1224 Podobné poplatky začala 
následně ve svých lesích uplatňovat i šlechta. Na výběr poplatků dohlíželi hajní začlenění do 
jednotlivých purkrabství a od 13. století měli vrchní dozor jednotlivě jmenovaní celozemští hajní, 
tzv. „custodes silvarum per Bohemiam, Moraviam“.1225 

Panovník též ze své moci uděloval privilegia k nadání kostelů a klášterů, jejichž nadační a 
zakládací listiny jakožto první písemné dokumenty potvrzují historickou existenci včel na našem 
území. Mezi nejvýznamnější patří zřizovací listina Břevnovského kláštera z roku 993, ve které kníže 
Boleslav II klášteru přiznal na jednotlivá léta medové příjmy k výročním slavnostem, kámen vosku 
na kostelní svíce a 3 nádoby medu; a dále například zakládací listina kapituly litoměřické z roku 
1057, kde kníže Spytihněv II. uvádí šest poddaných, kteří budou klášteru odvádět med.  

Dovršení kolonizace znamenalo na většině území Čech a Moravy částečný odklon od 
dosavadního lesního včelařství a přechod ke včelaření v úlech. O trvání obou způsobů těžby medu 
vedle sebe do jisté míry svědčí i Urbář zboží Rožmberského z roku 1379, který rozlišuje mezi 
včelařením v brtích a na včelích zahradách, tedy ve špalcích a klátech. Latinsky psaný urbář 
obsahuje záznamy o včelách na třeboňském panství a poprvé se zde vyskytuje slovo brť – „brty in 
silvis“. Urbář také rozlišuje dávky ze včel na zahradách a v lesích1226, představované buď výhradně 
poplatkem ve výši 12 grošů nebo naturální dávkou v hrncích medu, případně její peněžní 
náhradou. 

Zatímco doposud se psané zmínky o včelách omezovaly pouze na problematiku daňovou, od 
13. století se začalo rozmáhat právo rojové. To přiznávalo vlastnické právo tomu, na jehož 
pozemku se roj usadil, vyjma takových rojů, které si včelař hlídal, měl je na očích a bez velkých 
obtíží je mohl usadit.  

                                                 
1221 VODA, Jiří. Právní úprava včelařství. Praha, 2009, s. 9.Diplomová práce. Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan DAMOHORSKÝ. 
1222 BERÁNEK, Vladimír. Když plásty tekly medem. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2001, s. 12. ISBN 80-
86289-31-1. 
1223 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Chov včel a jeho právní úprava v běhu času. In: FRÝDEK, Miroslav a 
Jaromír TAUCHEN. Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: [sborník prací k životnímu jubileu]. 
Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2012, s. 357. ISBN 978-80-7418-144-3. 
1224 BERÁNEK, Vladimír. Když plásty tekly medem. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2001, s. 13. ISBN 80-
86289-31-1. 
1225 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Chov včel a jeho právní úprava v běhu času. In: FRÝDEK, Miroslav a 
Jaromír TAUCHEN. Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: [sborník prací k životnímu jubileu]. 
Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2012, s. 358. ISBN 978-80-7418-144-3. 
1226 VODA, Jiří. Právní úprava včelařství. Praha, 2009, s. 12. Diplomová práce. Univerzita Karlova v 
Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan DAMOHORSKÝ. 
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Co se týče psaných textů, první psanou zmínku o včelařském právu najdeme ve statutech 
Konrádových, právní památce ze 13. století. V článku 18 se praví: „Jsou-li někomu tajně uzmuta 
dobytčata nebo lidé z čeledi či ukradeny včely, má postoupiti soud železa, tj. radlic (Si alicui 
subtrahuntur jumenta aut famuli, apes furantur, debent subire judicium ferri, scilicet vomeres)“1227  

Dalším psaným dokumentem týkajícím se problematiky včelařství jsou Statutární práva 
Starého města pražského z roku 1280, přičemž úprava v nich obsažená považuje ulétlý roj 
divokých i domácích včel za statek bez pána, jenž náleží tomu, kdo se ho zmocní („Dy pein auch 
ein wild worgeet einem swarme aus und fluget in seines nackepares haus oder hoff wo sy hin 
fluget, wer sie des ersten sonet, der hat sy mit recht wenn zu der zeit ist si gemein“1228). Staré 

město pražské zde recipovalo jihoněmecké (švábské) právo (vycházející z Švábského zrcadla – 
Schwabenspiegel –  z roku 1270), dle kterého majitel mohl stíhat roj do tří dnů a měl povinnost 
oznámit to vlastníku nemovitosti, kde se roj usadil. Spolu s vlastníkem pak měli jít a společně tlouci 
do onoho stromu nebo plotu. Včely, které spadly, náležely majiteli úlu, které zůstaly na stromě nebo 
plotu vlastníkovi nemovitosti. 

Naproti tomu existovala skupina měst v severní části našeho území, která byla ovlivněna 
severoněmeckým (saským) právem (Saské zrcadlo – Sachsenspiegel –  z roku 1234). Toto 
přisuzovalo včelám – podobně jako právo římské – divokou povahu a dávalo vlastníkovi pozemku, 
na němž se roj usadil, více práva než majiteli úlu.1229 

Obě předchozí zmíněné úpravy se týkaly včelařství domácího. Co se týče brtnictví, tomu se 
zákonného zakotvení dostalo až poté, co v roce 1350 Karel IV. Lucemburský vydal v Norimberku list 
brtnického práva, kterým písemně potvrdil dotud zvykově platná práva franských brtníků1230 a 
zároveň jím upřesnil povinnosti a práva brtníků, mistrů, hajných a polesných.  Listina především 
osvobozovala brtníky v celé říši římské od cla, umožňovala jim bezplatně rubat brtě, vozit z lesa 
dřevo, a prodávat jej. K tomu listina uvádí: „...Mají také právo, že každý brtník každý týden může 
vozit dvě fůry špalků a stromů z jmenovaného říšského lesa a může to prodati, když chce, a nikdo 
mu nemůže v tom bránit nebo mýlit. Také nemá podléhat žádný brtník žádnému lesnímu právu. 
Také ve jmenovaném říšském lese nikdo nemá mít včely než dědičný brtník, leč hajný nebo 
polesný....“ 1231 Brtníci tedy již nepodléhali lesnímu právu a dále jim bylo přiznáno právo sdružovat 
se do cechů. Kromě toho přikazovala lesníkům chránit brtě a zemědělcům umožnit včelníkům 
přisouvat včelstva k jejich kulturám, a to bez poplatku. Úprava dále přikazovala ochranu včelí pastvy 
a ochranu před nákazou včelstev a za krádeže včel stanovila přísné tresty. Důležité bylo též právo 
vyřizování společných záležitostí včelařů sdružených v cechu a potvrzení brtnického soudu, jehož 
sídlo se nacházelo ve Feuchtu a který byl věcně příslušný pro veškeré spory ohledně brtnického 
majetku a provozu brtnictví s výjimkou smrtelných případů. Brtnická soudní a správní úprava se 
uplatnila kromě oblastí tří německých států i ve dvou oblastech Lužice (jež až do roku 1636 náležela 
k Českému království).1232 

Ačkoli byla tato právní úprava vydána mimo území tehdejšího Českého království, nebyla pro 
ně zcela bez významu, neboť se stala vzorem pro psaná medařská práva –  a v některých 
případech byla i přímo recipována – a pro soudnictví na území několika panství tehdejší Moravy. 

Medařské právo na určitém panství bylo výsadní oprávnění poddaných, spočívající jednak 
v držbě včel v lesech nebo v domácích úlech, jednak v příslušnosti k povinnému společenství, 
nadanému nižším soudnictvím a organizačním řádem, jenž upravoval práva a povinnosti medařů, 

                                                 
1227 Codex iuris Bohemici I (ed. Jireček) [online]. Centrum medievistických studií [cit. 10. 3. 2015]. 
Dostupné z: http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=25&bookid=264&page=60 
1228 RÖSSLER, Emil Franz. Das Altprager Stadrecht aus dem XIV. Jahrhunderte. Whitefish: 
Kessinger publishing, 200, 318 s. ISBN 1167617606. 
1229 JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Chov včel a jeho právní úprava v běhu času. In: FRÝDEK, Miroslav a 
Jaromír TAUCHEN. Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: [sborník prací k životnímu jubileu]. 
Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2012, s. 359. ISBN 978-80-7418-144-3. 
1230 VODA, Jiří. Právní úprava včelařství. Praha, 2009, s. 19.Diplomová práce. Univerzita Karlova v 
Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan DAMOHORSKÝ. 
1231 BERÁNEK, Vladimír. Privilegium Karla IV. Brtníkům u Norimberku z r. 1350 (německý originál 
Bayerisches Hauptstaatsarchiv München,r. 1308, překlad). In: BERÁNEK, Vladimír. Když plásty 
tekly medem. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2001, s. 178. ISBN 80-86289-31-1. 
1232 VODA, Jiří. Právní úprava včelařství. Praha, 2009, s. 13. Diplomová práce. Univerzita Karlova v 

Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan DAMOHORSKÝ. 
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volbu a působnost správního orgánu, ochranu proti nákazám včelstev, platební závazky a zvláštní 
úpravu azylu. 

Nejstarší zprávu o medařském právu známe z roku 1476 ze smlouvy Ctibora Tovačovského 
a Viléma z Pernštejna o prodeji hradu a městečka Drahotuše.1233 Předmětem prodeje je též 
výslovně jmenované medařské právo. Ačkoli se mohlo jednat o písemné privilegium, je 
pravděpodobnější, že šlo o obyčejové právo platné v těch oblastech, kde bylo rozšířeno brtnictví. 
Tento závěr bývá dovozován z domněnky, že Ctibor Tovačovský jakožto právník a autor Knihy 
tovačovské o moravském veřejném i soukromém právu si byl při uzavírání smlouvy dobře vědom 
obsahu medařského práva a jeho náležitostí. 

Listiny medařských práv jsou známé z několika panství. Nejstarší pocházejí z druhé poloviny 
16. století z panství oderského, litomyšlského, valašskomeziříčského a rožnovského.  

Co se týče Oderského panství, privilegium vydané v roce 1566 Johannem Thomasem Zvolou 
se dochovalo pouze v opisu z roku 1854. Platilo výlučně pro zahradní včelaření, kdy oderští medaři 
z důvodu nedostatku místa ve městech umisťovali za úplatek včelí zahrady v okolních vesnicích na 
selských pozemcích, a mělo čtyři body – osvobozovalo včelaře od pozemkových úroků a poplatků, 
trestalo chov loupeživých včel, ukládalo povinnosti hlásit nákazu hniloby plodu a vydávalo 
ustanovení o rojích1234 v tomto znění: „Když také někdy vyletí roj ze zahrady, za ním lze následovat 
přesně, ne dále než tři zahrady, by bylo jasné pro jiné, co mají včelí zahrady od druhé v blízkosti, 
bez povolení mohou vstupovat do jejich zahrady při uvarování se hašteření a sváru a nedocházení 
k trestání.“.1235 

 
Litomyšlské medařské právo (zvané též lešácké) upravovalo dvacet tři artikulí v litomyšlské 

knize smluv, sepsané mezi lety 1570 až 1578. Obsahem bylo mimojiné omezení dispozice 
s medařským právem, vázané na přechozí souhlas tzv. staršího lešáka, který byl volen z řad 
litomyšlských brtníků: „It, co se lešby dotejče, prodávání: jestliže by který z tovaryšův lešbu svú 
prodati chtěl, ten každý člověk má věděti, hodnej-li je to člověk, kterému prodávati chce; a takovou 
věc má na staršího vznésti. Jinak žádný lešby prodávati nemá.“1236 Litomyšlský řád se vůbec 
nedotýká domácího úlového včelařství, lze tak dovodit, že bylo svobodné.  

Na panství Valašského Meziříčí a Rožnova byly vydány celkem tři listiny medařského práva. 
První z nich byla vydána roku 1591 Bernartem z Žerotína a upravovala právo (resp. povinnost) 
valašskomeziříčských brtníků sdružovat se do spolku, v jehož čele stál volený lamfojt, a který 
zároveň fungoval i jako orgán pro řešení sporů vyplývajících z provozu brtnictví. Listina výslovně 
upravuje povinnost lesních medařů odvádět daně; domácí medaři byli od této povinnosti 
osvobozeni. V listině dále obsahuje povinnost ochrany včelstev před nákazou, jakožto i následující 
artikuli: „Item kdyby komu z medařů roj ušel, a do brti nevsedl, než někde jinde, a kdokoli takový roj 
našel, bude povinen lamfojtu oznámiti, aneb jinému medaři o blízce usedlému, a on přivezmouce 
k sobě koho se jemu bude vidět, povinen bude s ním jíti, ten roj k ruce mé, jakž se při tom od 
starodávna chovali, vzíti a do včelína mého donésti, a jestliže by kdo sobě takový roj zkořistil a na 
něj ukázáno bylo, ten dostatečně podle uznání trestán býti má."1237 

Druhá listina medařského práva byla vydána v roce 1613 Jetřichem z Žerotína, synem 
Bernarta z Žerotína. Tato upravila vztahy medařů chovajících včely v domácích úlech a výslovně je 
osvobodila od povinnosti platit vrchnostenské poplatky. Třetí listina, vydaná Baltazarem z Žerotína 
v roce 1635, potvrzovala všechna předchozí medařská práva. 

                                                 
1233 BERÁNEK, Vladimír. Když plásty tekly medem. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2001, s. 38. ISBN 80-
86289-31-1. 
1234 VODA, Jiří. Právní úprava včelařství. Praha, 2009, s. 14. Diplomová práce. Univerzita Karlova v 
Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan DAMOHORSKÝ. 
1235 BERÁNEK, Vladimír. Oderské medařské právo (Copia Des Odrauer Bienner-Rechts, Anton 
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Nepřímo víme i o medařském soudu a lamfojtovi na panství Hranice1238, a to z hranického 
urbáře z roku 1569. Tento jmenuje lamfojta v souvislosti s jeho dozorem nad panskými včelíny; 
obdobnou úpravu měli i na panství Drahotuše, jak vyplývá ze záznamu z téhož roku. 

Během třicetileté války byla zničena asi polovina včelstev chovaných v klátech při 
venkovských hospodářstvích; včelstev chovaných v brtích se události války příliš nedotkly, přestože 
i ta zůstala neopečovávaná. Právě proto se lesní včely staly rezervoárem obnovy včelaření po 
třicetileté válce, o čemž svědčí vydání tří medařských řádů v druhé polovině 17. století. Těmito jsou 
řád na panství Hukvaldy, vydaný v roce 1655, vizovický řád z roku 1676 a lipenský řád z roku 1697. 
Vizovický a lipenský řád již neobsahovaly ustanovení o brtnickém včelaření, naopak podrobně 
upravovaly získávání brtí z lesa pro domácí včelaření.1239 Všechna moravská medařská práva 
obsahovala ustanovení o ochraně včelstev před nákazou (hnilobou plodu) a jejich hlavním účelem 
bylo zpoplatnění činnosti medařů, přičemž vrchnost měla zájem nejen na penězích, ale i na 
naturálních dávkách. Tyto byly na Moravě představovány veškerým vytěženým voskem.  

V moravských medařských řádech se též odráží snaha vrchnosti zvelebit válkou zpustošené 
kraje a neobdělaná pole přitažením poddaných k plnění robotních povinností a utužením jejich 
osobní závislosti, a to zpřísněním kázně poddaných medařů a definováním činů, které měly být 
trestány pokutami nebo i fyzicky.1240 Nejšířeji trestána byla neúčast na shromáždění, a to obvykle 
pokutou placenou v gramech medu. Lipenské právo pak stanovilo u obecného deliktu krádeže trest 
pro zloděje, který by vnikl do včelína za účelem krádeže, pokutu 2 zlatých a osmidenní trest vězení 
– při recidivě byl zloděj trestán dvojnásobně. Za chování včel zlodějek byl medař na Hukvaldsku 
potrestán pokutou 5 hřiven stříbra a 4 věder piva – loupeživé včely byly obecný delikt medaře, který 
byl trestán i tam, kde medařská práva vůbec nebyla vyhlášena. Tak například ještě roku 1719 
Instrukce aneb pravidla věnného města Poličky praví: „Včely zlodějky nemáte přechovávat a pod 
žádným vymyšleným způsobem je trpěti, nýbrž je ihned zkaziti dejte po uvarováním přísného 
trestání, neb nemá se vědomě bližnímu svému v tom nejmenším škodit.“1241 

Ze stejné doby pochází i právo města Litoměřic (1571), které v jednom ze svých ustanovení 
uvádí, že „Vyzvedauli se komu z aulu roj včel k susedovi na grunty jeho a tu se usadí: tehdy ten 
soused lepší právo k nim míti bude, nežli ten, komuž vyletěly. Chtěl-li by on za nimi na grunty jeho 
jíti a je zase sebrati, muož mu toho podle práva zbrániti. Kdožby pak komu včely pokradl, ten jako 
jiný zloděj sauzen a trestán býti má“.1242 Zde je mimojiné patrná inspirace severoněmeckým právem, 
jak již bylo výše naznačeno, která nakonec vedla až ke sporu se Starým městem pražským, jehož 
včelařská práva byla upravena v rámci tzv. Koldínova zákoníku. Ten se však právy ke včelám 
nezabýval samostatně, ale tato byla součástí pasáže De furto – O krádeži aneb o zlodějství:  
„Komužby se hovada ztratila a jiní živočichové, jako slepice, husi, kačice, svině, krávy, ovce etc., 
kterážto, neužívajíce rozumu a nejsauce ostříhaná, letí aneb běží z místa jednoho na druhé : tehdy 
pro shledání a zlapání takového dobytka aneb ptactva náleží a sluší, ano i práva propůjčují, 
sausedu do domu sauseda druhého, prvé v tom jemu aneb čeledi jeho se ohradíc, vjíti, a cožby 
svého nalezl, s sebou to domův zase pojíti aneb odnesti bez vnášení na toho právo.“1243 

 
Situace se pro včelaře k lepšímu obrátila až s nástupem osvícenského absolutismu, který 

pracoval s myšlenkou, že osvícený panovník –  jakožto výhradní představitel veškeré moci – je 
povolán řešit všechny otázky hospodářského a společenského charakteru, a to tak, aby zajistil svým 

                                                 
1238 BERÁNEK, Vladimír. Když plásty tekly medem. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2001, s. 39. ISBN 80-
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poddaným co nejvyšší blaho. Vedena touto myšlenkou, a do jisté míry také pravděpodobně 
ovlivněna úspěchem pruského panovníka Fridricha II. Velikého, kterému se podařilo zvýšit stavy 
včelstev o celou třetinu poté, co roku 1752 předepsal svým sedlákům – za odměnu, ale i pod 
trestem – kolik mají mít včel; vydala císařovna Marie Terezie 8. 4. 1775 včelařský patent pro Dolní 
Rakousy a pro Moravu. Patent byl o šestnácti bodech a byl určen všem obyvatelům, poddaným, 
hodnostářům, šlechticům, úředníkům i císařsko-královským osobám. První čtyři články jednaly o 
hlavní škole pro vyučování chovu včel, která se nacházela ve Vídni a byla bezplatně přístupná 
všem, kteří chtěli získat teoretické i praktické znalosti o chovu včel. Pobočné školy pak byly otevřeny 
v Novém městě u Vídně a na Moravě v Brně. Další dva články určovaly územní působnost patentu, 
která se vztahovala na Dolní Rakousy a Moravu; tedy oblasti, které byly vždy silně zavčeleny, a kde 
šlechta věnovala včelařství cílevědomou pozornost, o čemž svědčila jak medařská práva a 
urbariální záznamy, tak rychlý rozvoj těchto oblastí po třicetileté válce. Články 7, 11 a 12 obsahovaly 
ujištění, že chov včel je na věčné časy zproštěn veškerých břemen  a nebude nikdy zatížen 
zvláštními poplatky, a dále výzvu vrchnosti, aby byla ve vlastním zájmu nápomocna chudým 
sedlákům, umožnila jim zlepšit jejich znalosti a opatřila je jedním úlem, který bude sám o sobě 
podnětem k rozšíření chovu včel („Poddaným se udílí milostivě zeměpanské ujištění, že nebude na 
včelařství nikdy uvalena žádná zvláštní dávka, nýbrž naopak že bude při úplné svobodě 
podporováno.“1244 ). Články 9 a 10 se potom týkaly kočování za včelí pastvou, které měli majitelé 
pozemků včelařům umožnit za slušnou náhradu a bez potíží. Kočující včelař nemusel z dovážených 
a odvážených včel platit žádné mýtné nebo jiné poplatky s výjimkou silničního mýta. Článek 14 
patentu opravňoval vlastníka včelstva, aby bez překážky pronásledoval 24 hodin vlastní roj na cizím 
pozemku za podmínky, že nahradí újmu tímto způsobenou, a doslova zněl takto: „Majiteli včel se 
dovoluje ulétlé roje po 24 hodin pronásledovati i na cizím pozemku a za mírnou náhradu způsobené 
v tom případě škody si je vzíti“1245. Ustanovení článku 15 potom pod trestem náhrady dvojnásobku 
ceny zakazovalo hubit cizí včely, a to pod jakoukoliv záminkou. Ničit se nesměly ani včely zlodějky, 
a to s tím, že existují i jiné prostředky, kterými proti nim může včelař své úly pojistit. Závěrečný 
článek patentu upravoval krádeže včel a zahrnoval je mezi kvalifikované krádeže („ inter furta 
qualificata“) s tím, že náležely dle ustanovení § 11 odst. 94 trestního zákoníku Constitucio Criminalis 
Thereziana před zemské soudy. Obdobný patent, avšak o devíti bodech, vydala Marie Terezie 30. 
8. 1776 i pro území Čech. Obsahoval shodná ustanovení, oproti prvnímu patentu však zdůraznil 
příspěvek včel pro zajišťování výživy k obecnému blahu.  

O kvalitě obou patentů svědčí fakt, že až do 20. století tvořily základ včelařského práva. 
Úprava zavedená Marií Terezií však zrušila právo včelařů na medařská sdružení, což z hlediska 
rozvoje včelařství znamenalo krok zpět.1246 

Na snahy Marie Terezie následně navázal její syn, císař Josef II. Ten vydal příkaz, aby u 
každé školy bylo umístěno nejméně 5 včelstev pro rozšíření výuky, a to na všech školách v rámci 
Svaté říše římské. Kromě toho podporoval včelařství udílením prémií za vyzimování včel a uložil 
farářům rozumět selskému hospodaření – včelaření se tak stalo součástí vzdělávání v kněžských 
seminářích a venkovští kněží se stávali průkopníky lidového včelaření.1247 
 
3           PRÁVNÍ ÚPRAVA VČELAŘSTVÍ V MODERNÍ DOBĚ 

Jak již bylo výše naznačeno, včelařské patenty Marie Terezie nakonec ovlivnily i znění 
prvního občanského zákoníku.1248 Všeobecný občanský zákoník (Allgemeines bürgerliches 
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Gesetzbuch), vyhlášený 1. 6. 1811 a platný k 1. 1. 1812, upravoval vlastnické právo k včelám v dílu 
II., kapitole třetí, v části zabývající se nabýváním vlastnického práva přivlastněním, a to konkrétně 
paragrafem 384. Úprava v něm obsažená vycházela z článku 14 Včelařského patentu pro Dolní 
Rakousy a Moravu a vlastníkovi včelstva dovolovala stíhat jeho roj i na cizím pozemku s tím, že 
nemuselo jít jen o pronásledování roje jako takového, ale i o jakoukoliv jinou aktivitu vedoucí k jeho 
nalezení. Pokud by však vlastník svůj roj nestíhal vůbec nebo po dobu dvou dnů s hledáním přestal, 
stal by se jeho roj věcí bez pána a bylo by možné vlastnické právo k němu nabýt přivlastněním, a to 
buď libovolnou osobou, pokud se ulétlé včelstvo nacházelo na obecním pozemku, nebo vlastníkem 
pozemku, nacházelo-li se včelstvo na pozemku soukromém. V případě, že vlastník nečinností 
vlastnického práva k roji nepozbyl, nesl i tak důkazní břemeno, že roj je opravdu jeho, a musel 
nahradit případnou škodu způsobenou dohledáváním roje. 

Takřka beze změn přetrval § 384 i v rámci znění účinného od roku 1872: „Rojů včel 
domácích i jiných zvířat krotkých nebo zkrocených nelze samochtě chytati, anobrž vlastník má 
právo, i na cizím pozemku je stíhati; toliko povinen jest, držiteli pozemku škodu nahraditi, učinil-li mu 
jakou. Pakli by vlastník matečního úlu po dva dni roje nestíhal; aneb zvíře zkrocené do čtyřiceti dvou 
dní samo se nevrátilo, může je na pozemku obecném každý sobě vzíti a podržeti, na pozemku 
svém pak může to učiniti vlastník.“1249 

Pro porovnání lze uvést i znění § 384 z roku 1885, jež se změnilo jen nepatrně po stránce 
jazykové: „Rojů včel domácích i jiných zvířat krotkých nebo zkrocených nelze samochtě chytati, 
anobrž vlastník má právo, i na cizím pozemku je stíhati; toliko povinen jest, držiteli pozemku škodu 
nahraditi, učinil-li mu jakou. Pakli by ale vlastník matečního úlu po dva dni roje nestíhal; aneb by 
zvíře zkrocené do čtyřiceti dvou dní samo se nevrátilo, může je na pozemku obecném každý sobě 
vzíti a podržeti, na pozemku svém pak může to učiniti vlastník.“1250 

Jak vyplývá z výše uvedeného, škodu způsobenou při stíhání včel byl jejich majitel vždy 
povinen nahradit. Co se však týče škody způsobené přímo včelami, ta byla na základě § 1321 
pokládána za škodu náhodnou a majitel za ni nebyl odpovědný. K tomu blíže samotné znění § 
1321: „Ublížilo-li někomu zvíře, práv jest z toho ten, kdo je k tomu popouzel, dráždil, nebo je opatřiti 
opominul. Není-li lze viny takové na nikoho dokázati, pokládána buď škoda za náhodnou.“1251 Toto 
stanovisko později potvrdil i Nejvyšší soud, když svým rozsudkem z roku 1928 naznal, že 
„Poškození včelami jest pokládati za náhodu, leč že by tu bylo zvláštní zavinění chovatele včel“1252. 
Kromě toho obsahoval § 383 zmínku o kradení medu včelami a odkazoval přitom na zvláštní 
přepisy; tyto však nikdy nebyly vydány.1253 

Na okraj by zde bylo vhodné uvést, že po přijetí nového trestního zákoníku ze dne 27. 5. 
1852 již krádež včelstev a úlů nebyla krádeží kvalifikovanou, jako tomu bylo dopotud na základě 
tereziánských patentů, nýbrž klasickou krádeží věci movité. 

Mimo to byla v roce 1870 vypracována osnova včelařského zákona; zákonného znění však 
nedošla. Základem včelařského práva proto i nadále zůstávala úprava obsažená v občanském 
zákoníku a dále několik článků tereziánských patentů, které zůstaly v platnosti i po vyhlášení (a 
následně účinnosti) ABGB. 

Po rozpadu Rakouska-Uherska převzal nově vzniklý Československý stát prostřednictvím 
tzv. recepční normy z 28. 10. 1918 všechny rakousko-uherské právní předpisy. V platnosti tak 
zůstaly jak příslušné články patentů Marie Terezie, tak Všeobecný občanský zákoník; tento však byl 
převzat v novelizované podobě a nově byl nazván jako Československý obecný zákoník občanský. 
Novelizovaná verze § 384 uváděla k rojovému právu následující: „Domácí roje včel a jiná krotká 
nebo zkrocená zvířata nejsou předmětem volného chytání zvířat, naopak vlastník má právo je na 
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cizím pozemku stíhati; má však držiteli pozemku nahraditi škodu snad způsobenou. Jestliže vlastník 
mateřského úlu roje po dva dny nestihal; nebo zkrocené zvíře do čtyřiceti dvou dnů samo se 
nevrátilo, může je na obecném pozemku každý, na svém pozemku vlastník pozemku sobě vzíti a 
podržeti.“1254 

K uvedenému znění následně poskytl podrobnější výklad Komentář k Československému 
obecnému zákoníku občanskému z roku 1935. Ten uváděl, že mezi podmínky přivlastnění patří 
podmínka, že jde o věci ničí. Tyto mohou být buď věci bez pána, věci opuštěné, anebo věci ušlé, 
tzn. věci, které dosud byly v něčím vlastnictví, ale vyšly z něho na základě ustanovení zákona. 
Jednou z věcí ušlých mohly být také včely, ovšem pouze v roji jako věc hromadná. Tím, že vlastník 
mateřského úlu po dva dny roj nepronásledoval, stal se z roje res nullius, ovšem pouze za 
předpokladu, že byly splněny tři zákonné podmínky; 

- Roj se musel usadit na cizím pozemku, ať už veřejném, nebo soukromém. Jestliže 
mezitím došlo ke spojení dvou cizích rojů, přicházelo v úvahu použití § 415, o umělém 
přírůstku zpracováním nebo smíšením vůbec: „Mohou-li se takové zpracované věci v 
jejich předešlý stav uvésti; věci sloučené, spojené nebo smíšené zase odděliti; tedy se 
každému vlastníkovi, což jeho jest, navrátí a tomu, komu náleží, škoda nahradí. Není-li 
uvedení v předešlý stav aneb oddělení možným, jest věc podílníkům společna; tomu 
však, s jehož věcí jiný zaviněním spojení věc způsobil, zůstavuje se volba, chce-li 
celou věc podržeti, a, oč jest lepší, nahraditi, aneb ji druhému rovněž za náhradu 
postoupiti. K tomu, kdo jest vinen, jest se zachovati podle toho, byl-li úmysl jeho 
poctivý nebo nepoctivý. Nemohlo-li by se však žádné straně zavinění přičítati, 
zůstavuje se volba tomu, čí podíl stojí za víc.“ V případě, že uprchlý roj vletěl do cizího 
ohraničeného úlu, ztratil jeho původní vlastník pro nedostatek individualizace (§ 372 
zákoníku1255) reivindikační žalobu a zůstal mu pouze nárok podle § 1041: „Upotřebilo-li 
se věci mimo případ jednatelství na prospěch druhého; může vlastník žádati nazpět 
věc, jak je ve skutečnosti, nebo, nemůže-li se již to státi, hodnotu, kterou měla v době 
použití, třebas byl pak prospěch zmařen.“. 

- Vlastník uprchlého roje nepronásledoval včelstvo po dva dny.  Nebylo vyžadováno, 
aby se vlastník ve dvoudenní lhůtě roje zmocnil, ale stačilo, pokud jej začal 
pronásledovat. Teprve po uplynutí dvou po sobě jdoucích dní, během kterých vlastník 
roj nepronásledoval, byla splněna druhá podmínka. 

- Jednalo se o roj včel. Úprava obsažená v § 384 se nevztahovala na jednotlivé včely, 
neboť by je vlastník nebyl schopen individualizovat a tudíž by jen stěží mohl uplatňovat 
reivindikační žalobu.  

Co se týkalo vylétání včel na cizí pozemek za účelem pastvy, vlastník mateřského úlu tímto 
nenarušoval ani cizí držbu, ani cizí vlastnictví, a to na základě dotud platných tereziánských patentů. 
Pokud by ale včely na cizí pozemek přilétaly v nadprůměrné míře, mohlo jít o imisi, která byla 
upravena v § 364 zákoníku: „Vůbec lze vlastnické právo vykonávati jen potud, pokud se tím 
nezasahuje do práv osoby třetí nebo se nevybočuje z mezí daných v zákonech k zachování a 
podpoře blaha obecného. Vlastník pozemku může sousedovi zakázati, co působí vnikání 
odpadkové vody, kouře, plynů, tepla, zápachu, hřmotu, otřesů a podobných nepříležitostí, převyšují-
li míru podle místních poměrů obvyklou a ztěžují-li podstatně užívání pozemku v místě obvyklé. 
Přímo je přiváděti se nepřipouští, není-li k tomu zvláštního důvodu právního.“1256 O imisi se však 
nejednalo, pokud by přilétal celý roj – v takovém případě by se uplatnil právě § 384.1257 

                                                 
1254 Zákon č. 946/1811 Sb., obecný zákoník občanský. In: Beck-online [online právní informační 

systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 11. 3. 2015].  
1255 „Nepodařil-li se sice žalobci důkaz, že nabyl vlastnictví věci, která je mu zadržována, ale 
dokázal-li platný důvod a pravý způsob, jímž její držby nabyl: pokládán buď nicméně za pravého 
vlastníka proti každému držiteli, který nemůže udati žádného důvodu držby aneb udá jen důvod 
slabší.“ 
1256 Zákon č. 946/1811 Sb., obecný zákoník občanský. In: Beck-online [online právní informační 
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 11. 3. 2015]. 
1257 ROUČEK, František; SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému zákoníku 
občanskému. Díl druhý. Praha: Nakladatelství V. Linhart, 1935. 
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Protože recepcí rakousko-uherských předpisů vznikla situace, kdy pro část státu platily 
předpisy rakouské, a pro část předpisy uherské, neslo se celé meziválečné období ve jménu příprav 
nových kodifikací. Nová ucelená kodifikace včelařského práva sice připravována nebyla – včelařství 
mělo být upraveno v rámci občanského zákoníku jako doposud –  návrhů nového znění občanského 
zákoníku bylo ale vypracováno několik. Přestože žádný z nich nakonec nedošel uzákonění, lze na 
nich ilustrovat určitý vývoj. 

Například v Návrhu subkomitétu pro revizi občanského zákoníka pro Československou 
republiku z roku 1923 byl úplně vypuštěn § 383 a znění § 384 bylo upraveno jak po stránce 
stylistické, tak  - v určité míře – i po stránce obsahové. Příslušné ustanovení mělo být rozděleno do 
odstavců, přičemž včel se týkaly pouze první dva; první odstavec v podstatě přejímal úpravu 
obsaženou v původním § 384 Československém obecném zákoníku občanském („Roje včel 
domácích a jiná zvířata zkrocená lze pokládati za věci bez pána teprve tenkráte, když vlastník 
mateřského úlu roje včel po dva dny anebo zvířete zkroceného do 42 dnů nestihal. Po uplynutí 
těchto lhůt může si je na pozemku obecním každý přivlastniti; na pozemku soukromém může to 
učiniti jen vlastník.“1258), druhý přidával úpravu spoluvlastnictví společně stíhaných rojů („Vlastníci 
mateřských rojů, kteří roje stihají, stanou se dle počtu stihaných rojů spoluvlastníky roje společného, 
v nějž se stíhané roje spojí.“1259). Co se týče náhrady škody způsobené zvířetem (lze se domnívat, 
že i zde byla včela pojímána jako hospodářské zvíře), o této pojednával § 1320, odst. 1: „Za škodu 
způsobenou zvířetem ručí ten, kdo zvíře chová. Kdo však má domácí zvíře ke svému výdělku nebo 
ke své výživě, zprostí se povinnosti k náhradě, prokáže-li, že dbal pečlivosti v pospolitém životě 
potřebné, opatruje zvíře a dohlížeje na ně.“ 

Původní § 383 měl být vypuštěn také v rámci Návrhu Zákona, kterým se vydává všeobecný 
zákoník občanský, vypracovaného v roce 1930. Jak vyplývá z důvodové zprávy, příčinou byla 
jednak jeho archaičnost, jednak i to,  že odkazoval na zvláštní zákony. Text § 384 měl být nově 
upraven v rámci § 299 – ustanovení o spoluvlastnictví spojených rojů zde bylo vynecháno, navíc 
byla uložena náhrada škody tomu, kdo na cizím pozemku stíhá vlastní roj („Vlastník roje domácích 
včel a jiných krotkých a zkrocených zvířat má právo stíhati je na cizí pozemek, je však povinen 
nahraditi vlastníku pozemku způsobenou škodu. Nepronásleduje-li se takový roj po dva dny nebo 
nevrátí-li se zkrocené zvíře, ačkoli mu v tom nikdo nebrání, do čtyřiceti dvou dnů, stávají se věcmi 
bez pána a smí si je přivlastniti na věřejném statku každý, na soukromém pozemku jeho 
vlastník.“1260). Škoda způsobená zvířetem byla upravena v § 1138: „Způsobí-li škodu zvíře, 
odpovídá za ni ten, kdo je poštval, podráždil nebo opominul je opatrovati. Mimoto odpovídá za 
škodu ten, kdo zvíře chová, ačli škoda nenastala přes to, že dbal při opatrování a dohledu pečlivosti 
potřebné podle poměrů. Jde-li o zvíře, jehož nebezpečnost byla chovateli známa nebo mu známa 
býti musela, odpovídá vždy.“1261 Bezvýjimečně tedy měl odpovídat pouze ten, kdo choval 
nebezpečné zvíře; jinak by chovatel odpovídal jedině tehdy, pokud by neprokázal, že opatrování a 
dohled nad zvířetem nezanedbal.  

Zákonné podoby se z různých důvodů ani jeden z návrhů nedočkal a pod vlivem událostí 
následujících po podepsání Mnichovské dohody veškeré snahy o unifikaci občanského práva 
postupně utichly. Recipovaný Obecný zákoník občanský a v něm obsažená úprava rojového práva 
tak na území Československa platil až do 31. 12. 1950. 

Za zmínku stojí institut nucené dodávky, zavedený v rámci zemědělské politiky 
v Protektorátu Čechy a Morava. Dodávkové povinnosti podléhali na základě vyhlášky č. 331/1940 
Sb., o úpravě výroby a zužitkování drůbeže, vajec, medu a vosku a výrobků z drůbeže a vajec a 
výkupu peří, i držitelé včelstev, jimž byla stanovena povinnost dodávky 50 % z roční sklizně medu, 
nejméně však 1,5 kg medu z každého vyzimovaného včelstva. Tato povinnost byla následně v roce 

                                                 
1258 STIEBER, Miloslav. Věcné právo - návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro 
Československou republiku. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1923, 118 s. 
1259 STIEBER, Miloslav. Věcné právo - návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro 
Československou republiku. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1923, 118 s. 
1260 Zákon, kterým se vydává všeobecný zákoník občanský - návrh superrevisní komise. Praha: 
Ministerstvo spravedlnosti, 1931, 298 s. 
1261 Zákon, kterým se vydává všeobecný zákoník občanský - návrh superrevisní komise. Praha: 

Ministerstvo spravedlnosti, 1931, 298 s. 
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1942 navýšena na minimum 2 kg medu z každého vyzimovaného včelstva.1262 Za účelem motivace 
včelařů byl na podzim roku 1942 představen systém prémiových odměn, kdy za každý kg medu 
dodaný nad rámec stanovené odvodové povinnosti bylo včelaři vyplaceno 20 Protektorátních 
korun.1263 Dodávková povinnost přetrvala i po válce. Nejprve byla upravena vládním nařízením 
7/1949 Sb., o výkupu a dodávce zemědělských výrobků podle smlouvy, které bylo následně 
nahrazeno zákonem č. 56/1952 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků. 
Ten dodávky medu přímo neupravoval, na jeho základě byla však vydána vyhláška č. 147/1953, o 
výkupu medu. Přídělové hospodářství bylo v červnu 1953 zrušeno a med se tak opět stal (jako další 
zboží) předmětem volného prodeje. 

V rámci občanskoprávní úpravy přinesl výraznou změnu Občanský zákoník z roku 1950, jež 
ustanovení bývalého § 384 zrušil a obsahově jej částečně nahradil § 119, který stanovil, že „Věci, 
které nenáležejí nikomu jinému, jsou ve vlastnictví státu, nemají-li cenu jen nepatrnou. K věcem 
nepatrné ceny, které nikomu nenáležejí, může nabýt vlastnického práva každý tím, že si je 
přivlastní.“1264 V důvodové zprávě se pak k této změně uvádí: „Starobylá ustanovení dosavadního 
občanského zákoníka o přivlastnění lovem (§§ 383, 384) nemají samozřejmě v osnově obdoby. ... 
kasuistická ustanovení, že roje domácích včel a jiná krotká nebo zkrocená zvířata nejsou 
předmětem lovu, za jakých podmínek a do jaké doby je lze stíhati, a kdo si je může přivlastnit na 
obecním pozemku a kdo na pozemku soukromém (§ 384 obč. zák. ), by mohla být zábranou 
rozumnému rozhodnutí lidového soudu, odpovídajícímu veškerým okolnostem souzeného 
případu.“1265 Problematika vlastnických práv k včelstvu i problematika náhrady škody byly tedy dále 
upravovány pouze v rámci obecných norem a v tomto ohledu se nelišil ani Občanský zákoník z roku 
1964. 

Nechávaje občanskoprávní úpravu stranou, Československo bylo zároveň jednou z prvních 
zemí, které legislativně upravily ochranu včel při použití přípravků na ochranu rostlin. V roce 1957 
vydalo tehdejší Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství vyhlášku č. 79/1957 Sb., která 
určovala způsob ošetřování rostlin chemickými prostředky. Tato vyhláška byla později nahrazena 
vyhláškou č. 37/1963 Sb., vydanou na základě § 26 odst. 1 zákona č. 188/1950 Sb., o zdokonalení 
rostlinné výroby, a § 38 odst. 2 zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství.1266 Vyhláška č. 
37/1963 Sb., o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky, v rámci 
ochrany včel zejména kategorizovala jednotlivé chemické prostředky používané k hubení škůdců a 
upravovala hubení škůdců těmito prostředky podle jednotlivých kategorií. V účinnosti zůstala až do 
13. 2. 1997, kdy byla nahrazena vyhláškou č. 40/1997 (vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se 
stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu 
rostlin). 

Pokud jde o veterinární předpisy, první úpravou po 2. světové válce bylo nařízení vlády č. 
99/1952 Sb. To zahrnulo med a vosk mezi suroviny živočišného původu a zároveň stanovilo 
povinnost provést veterinární ochranné opatření v případě, že jsou zjištěny následující nákazy včel: 
roztočová nákaza, mor a hniloba včelího plodu.1267 Nařízení vlády bylo nahrazeno zákonem č. 
66/1961, o veterinární péči, který však veškerou úpravu týkající se včelařství nechal na 
podzákonných předpisech. Dne 1. 1. 1988 pak nabyl účinnosti zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární 
péči, na jehož základě byla vydána vyhláška č. 117/1987 Sb., o péči o zdraví zvířat, jenž mimojiné 
reguluje také přemisťování včel. 

Chov včel byl podle zákona č. 103/1974 Sb., považován za specializovanou živočišnou 
výrobu a podléhal tak zemědělské dani. To se netýkalo chovů, při němž se ročně dosáhlo po 

                                                 
1262 ŠTOLLEOVÁ, Barbora. Zemědělství Protektorátu Čechy a Morava. Praha, 2011, 208 s. 
Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Eduard KUBŮ. 
1263 Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 12. září 1942, o prémii za dodávky medu. 
In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 11. 3. 2015].  
1264 Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník. In: Beck-online [online právní informační systém]. 
Nakladatelství C. H. Beck [cit. 11. 3. 2015]. 
1265 Důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku (1950). 
1266 VODA, Jiří. Právní úprava včelařství. Praha, 2009, s. 31. Diplomová práce. Univerzita Karlova v 
Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan DAMOHORSKÝ. 
1267 VODA, Jiří. Právní úprava včelařství. Praha, 2009, s. 32. Diplomová práce. Univerzita Karlova v 
Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan DAMOHORSKÝ. 
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odečtení vynaložených nákladů příjmů nad 20 000 Kčs; taková činnost podléhala dani z příjmů 
obyvatelstva.1268 Kromě toho existovala ještě vyhláška č. 310/1951 Ú.l.I, která upravovala zřizování 
včelích oplozovacích stanic.  

Podobně jako v bývalém Československu neexistuje v České republice ani v současné době 
jednotný včelařský zákon. Právní úprava včelařství je namísto toho obsažena v celé řadě dílčích 
předpisů (a to včetně velkého množství vyhlášek a správních předpisů), z nichž lze jmenovat jako 
nejdůležitější především zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství; zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární 
péči; zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat; zákon č. 
356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích; zákon č. 326/2004 Sb., o 
rostlinolékařské péči, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích. Roztříštěnost současné úpravy včelařství v 
českém právu jistě nepřispívá k zjednodušení orientace v právních předpisech. Bylo by proto dle 
mého názoru na místě zamyslet se nad zjednodušením právních předpisů tak, aby se v nich mohli 
snadno orientovat i ti, kteří včelaření provozují pouze jako svého koníčka. 
 

4           ZÁVĚR 

Jak bylo řečeno, včelařství představuje jeden z nejstarších oborů lidské činnosti. První 
zmínky o něm máme již z období přibližně 12 000 let před počátkem našeho letopočtu, jeho vývoj 
tedy probíhá nepřetržitě již téměř 15 000 let a prošlo několika jasně rozlišitelnými fázemi od 
včelařství loveckého až po včelařství racionální. Jako jiná odvětví, i ono podléhalo od určitého bodu 
právní úpravě – a tato se vyvíjela neméně dynamicky, přestože ne po celou dobu existence 
včelařství jako alespoň částečně organizované lidské činnosti (první fáze, včelařství lovecké, 
proběhla cele v prehistorii a nemáme k ní žádné prameny této povahy). První právní dokumenty se 
tedy vztahují k typu včelařství, který jsme označili jako brtnické. Jedná se o zakládací a nadační 
listiny kostelů a klášterů, z nichž za nejvýznamnější považujeme zakládací listinu Břevnovského 
kláštera, vydanou knížetem Boleslavem II. v roce 993. Postupný posun od brtnictví, tedy lesního 
včelaření, ke včelaření v úlech pozorujeme v období vrcholící kolonizace, přestože v tomto období 
stále přetrvávají oba způsoby těžby medu. Ve 13. století se poprvé objevuje právo rojové (předchozí 
zmínky řeší včelaření výhradně z hlediska daňové problematiky), jež se věnuje vlastnictví včel. 
V témže století pak také nacházíme první zmínku o právu včelařském jako takovém, a to konkrétně 
ve statutech Konrádových. V této době také přirozeně vznikají dokumenty silně ovlivněné 
německým právem, konkrétně v opozici stojící Statutární práva Starého města pražského přejímající 
právo jihoněmecké (Švábské zrcadlo) a právní úpravy vznikající v severní části našeho území pod 
vlivem práva severoněmeckým (Saské zrcadlo). Obě tyto úpravy se ovšem týkaly včelaření 
domácího. Brtnictví pak se zákonného zakotvení dostalo v roce 1350, kdy Karel IV. Lucemburský 
vydal v Norimberku list brtnického práva, kterým písemně potvrdil dotud zvykově platná práva 
franských brtníků a zároveň jím upřesnil povinnosti a práva brtníků, mistrů, hajných a polesných.  
V roce 1476 nacházíme první zmínku také o právu medařském, to je následně doloženo i řadou 
listin, nejstarší z nich z druhé poloviny 6. století. Ve druhé polovině 17. století pak byly vydány tři 
medařské řády, v nichž postřehneme zřejmou snahu podpořit obnovu po ničivé třicetileté válce, a to 
konkrétně zpřísněním kázně poddaných medařů a definováním činů, které měly být trestány. 
K jistému uvolnění v této oblasti došlo v období osvícenství: 8.4.1775 vydala císařovna Marie 
Terezie čtrnáctibodový včelařský patent pro Dolní Rakousy a pro Moravu, 30.8.1776 pak obdobný 
devítibodový patent také pro Čechy. Tyto patenty zakládaly školy pro vyučování chovu včel, ale také 
ujišťovaly, že chov včel je na věčné časy zproštěn veškerých břemen,  a nebude nikdy zatížen 
zvláštními poplatky. Na snahy Marie Terezie následně navázal její syn, císař Josef II., který vydal 
příkaz, aby u každé školy bylo umístěno nejméně 5 včelstev pro rozšíření výuky, podporoval 
včelařství udílením prémií za vyzimování včel a uložil farářům rozumět selskému hospodaření, a 
nakonec dokonce ovlivnily i znění prvního občanského zákoníku. Všeobecný občanský zákoník 
(Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch), vyhlášený 1. 6. 1811 a platný k 1. 1. 1812, upravoval 
vlastnické právo k včelám v dílu II., kapitole třetí, v části zabývající se nabýváním vlastnického práva 
přivlastněním, konkrétně paragrafem 384, a tato úprava vycházela z článku 14 jejího Včelařského 
patentu pro Dolní Rakousy a Moravu. Takřka beze změn přetrval § 384 i v rámci znění účinných od 
roku 1872 a roku 1885. Po rozpadu Rakouska-Uherska převzal nově vzniklý Československý stát 

                                                 
1268 § 32 zákona č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 

Kluwer ČR [cit. 11. 3. 2015]. 
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prostřednictvím tzv. recepční normy z 28. 10. 1918 všechny rakousko-uherské právní předpisy a 
v platnosti tak zůstaly jak příslušné články patentů Marie Terezie, tak Všeobecný občanský zákoník 
(převzatý v novelizované podobě a nově nazvaný Československý obecný zákoník občanský). Nová 
ucelená kodifikace včelařského práva sice připravována nebyla a včelařství mělo být upraveno 
v rámci občanského zákoníku jako doposud, návrhů nového znění občanského zákoníku bylo ale 
vypracováno několik. Zákonné podoby se však z různých důvodů ani jeden z návrhů nedočkal a pod 
vlivem událostí následujících po podepsání Mnichovské dohody veškeré snahy o unifikaci 
občanského práva postupně utichly. Recipovaný Obecný zákoník občanský a v něm obsažená 
úprava rojového práva tak na území Československa platil až do 31. 12. 1950, kdy byl vydán nový 
občanský zákoník, který přinesl výraznou změnu, když zrušil §384 a nahradil ho jen částečně §119. 
Situace se nezměnila ani s Občanským zákoníkem z roku 1964 a velká část úpravy tak je už nyní 
roztříštěna mezi několik různých obecných norem a snahy o změnu tohoto stavu chybí. Včelařství 
už se jednotné právní úpravy nedočká, ať už v zákonících československých či v úpravě současné. 
Bude už je trvale upravovat celá řada různých zákonů, ať už jsou to zákony o veterinární péči, o 
šlechtění či o chemických látkách a chemických přípravcích. Právní předpisy z doby Marie Terezie 
tak zůstávají až doposud jedinou historicky doloženou jednotnou úpravou včelařských práv. 
 
 
 
Použitá literatura: 

ADAMEC, František. Včelařský patent Marie Terezie ze dne 8. dubna 1775, platný pro Dolní 
Rakousy a Moravu. In: ADAMEC, František. Včelařské právo v zemích našich. Praha: Springer, 
1901, 24 s. 
BERÁNEK, Vladimír. Kde med, tam včely. Včelařství: odborný časopis pro včelařství. 2004, č. 1, s. 
15-21. ISSN 0042-2924. 
BERÁNEK, Vladimír. Když plásty tekly medem. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2001, 247 s. ISBN 80-86289-
31-1. 
Codex iuris Bohemici I (ed. Jireček) [online]. Centrum medievistických studií [cit. 10. 3. 2015]. 
Dostupné z: http://147.231.53.91/src/index.php?s=v&cat=25&bookid=264&page=60 
DAMOHORSKÝ, Milan; SMOLEK, Martin. Zemědělské právo – učební pomůcka. Praha: IFEC, 
2001, 136 s. ISBN 80-86412-11-3. 
JÁNOŠÍKOVÁ, Petra. Chov včel a jeho právní úprava v běhu času. In: FRÝDEK, Miroslav a Jaromír 
TAUCHEN. Pocta Karlu Schellemu k 60. narozeninám: [sborník prací k životnímu jubileu]. Vyd. 1. 
Ostrava: Key Publishing, 2012, 1247 s. ISBN 978-80-7418-144-3. 
JÁNOŠÍKOVÁ, Petra; KNOLL, Vilém; RUNDOVÁ, Alena. 3. rozš. vyd. Mezníky českých právních 
dějin. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeňek, 2010, 216 s. ISBN 978-80-7380-251-6. 
JIREČEK, Josef. Práva městská království českého a markrabství moravského od M. Pavla 
Krystyana z Koldína [online]. 5. vyd. Praha: Všehrd, 1876, 514 s. [vid. 7. 3. 2015]. Dostupné z: 
https://archive.org/stream/prvamstskkrlovs00jiregoog#page/n378/mode/2up 
KNÖDLOVÁ, Marie. Tak šel čas. Vyd. 1. Frýdek-Místek: Základní organizace Českého svazu 
včelařů, 2011, 160 s. 
NEPRAŠ, Josef. České včelařství. 1. vyd. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1971, 335 s. 
ROUČEK, František; SEDLÁČEK, Jaromír. Komentář k Československému obecnému zákoníku 
občanskému. Díl druhý. Praha: Nakladatelství V. Linhart, 1935. 
RÖSSLER, Emil Franz. Das Altprager Stadrecht aus dem XIV. Jahrhunderte. Whitefish: Kessinger 
publishing, 200, 318 s. ISBN 1167617606 
SCHELLE, Karel; TAUCHEN, Jaromír. Občanské zákoníky - Kompletní sbírka občanských 
zákoníků, důvodových zpráv a dobových komentářů. Ostrava: Key Publishing, 2012, 1020 s. ISBN 
978-80-7418-146-7 
STIEBER, Miloslav. Věcné právo - návrh subkomitétu pro revisi občanského zákoníka pro 
Československou republiku. Praha: Ministerstvo spravedlnosti, 1923, 118 s. 
ŠTĚPKOVÁ, Barbora. Přídělové systémy a jejich právní aspekty na československém území v 
letech 1939-1953. Brno, 2010/2011, 60 s. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická 
fakulta. Vedoucí práce Ladislav VOJÁČEK. 
ŠTOLLEOVÁ, Barbora. Zemědělství Protektorátu Čechy a Morava. Praha, 2011, 208 s. Disertační 
práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Eduard KUBŮ. 
VODA, Jiří. Právní úprava včelařství. Praha, 2009. 91 s . Diplomová práce. Univerzita Karlova v 
Praze, Právnická fakulta. Vedoucí práce Milan DAMOHORSKÝ. 



 

339 

Rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. Rv I 808/28. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters 
Kluwer ČR [cit. 2. 2. 2015]. 
Zákon č. 946/1811 Sb. Obecný občanský zákonník rakouský. Vídeň: Mechitaritská tiskárna, 1872. 
Zákon č. 946/1811 Sb. Obecný zákonník občanský a k němu se vztahující zákony a nařízení 
pozdější. Praha: Jindř. Mercy, 1885 
Zákon č. 946/1811 Sb., obecný zákoník občanský. In: Beck-online [online právní informační 
systém]. Nakladatelství C. H. Beck [cit. 11. 3. 2015]. 
Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník. In: Beck-online [online právní informační systém]. 
Nakladatelství C. H. Beck [cit. 11. 3. 2015]. 
Zákon č. 103/1974 Sb., o zemědělské dani. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR 
[cit. 11. 3. 2015]. 
Vyhláška ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 12. září 1942, o prémii za dodávky medu. In: 
ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit. 11. 3. 2015]. 
Důvodová zpráva k návrhu občanského zákoníku (1950). 
Zákon, kterým se vydává všeobecný zákoník občanský - návrh superrevisní komise. Praha: 
Ministerstvo spravedlnosti, 1931, 298 s. 
 
 
Kontaktní údaje: 

Magdalena Petrů 
magdalena.petru@gmail.com 
Masarykova Univerzita v Brně, Právnická fakulta 
Veveří 158/70 
611 80 Brno 
Česká republika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

340 

ODPOVĚDNOST ZA RADU V KONTEXTU PRÁVA FINANČNÍHO 
TRHU 

 
Martin Hobza 

 
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra finančního práva a finanční vědy 

 
 

Abstract: This paper deals with the legal institute of liability for advice in the context of financial 

market law. The paper analyzes conceptual characteristics of liability for advice and its applicability 
in financial market law. Selected theoretical problems regarding the relation between private law and 
public law are also outlined. Based on the analysis, the author seeks to answer the question, 
whether the liability for advice institute is going to be used widely in the practice or not and why this 
happens. 
 
Abstrakt: Tato práce se zabývá institutem odpovědnosti za radu v kontextu práva finančního trhu. 

V práci jsou analyzovány pojmové znaky odpovědnosti za radu a aplikovatelnost tohoto institutu 
v právu finančního trhu. Jsou nastíněny i vybrané teoretické problémy vztahu soukromého a 
veřejného práva. Autor se na základě provedené analýzy snaží odpovědět na otázku, zda se institut 
odpovědnosti za radu v praxi osvědčí či nikoli a z jakých důvodů se tak stane. 
 
Key words: Financial market law, investment advice, liability for advice. 
 
Klíčová slova: Právo finančního trhu, investiční poradenství, odpovědnost za radu. 

 

1          ÚVOD1269 

Jednou z novinek, kterou do tuzemského právního řádu vnesla rekodifikace soukromého 
práva, konkrétně nový občanský zákoník1270, je zakotvení zvláštní skutkové podstaty povinnosti 
nahradit škodu způsobenou informací nebo radou, nazývané někdy též expertní odpovědnost 
 či odpovědnost za radu1271. Smyslem institutu se zdá být posílení právní pozice poškozeného 
adresáta informace nebo rady především v případech, na které nepamatují zvláštní právní předpisy. 
V této souvislosti lze mezi představiteli laické i odborné veřejnosti vysledovat zvýšený zájem o 
možné negativní právní důsledky poskytování informací nebo rad, s důrazem na možný vznik 
povinnosti nahradit škodu takovou činností způsobenou. 

Výše naznačený zájem praxe o tuto legislativní novinku se nevyhnul ani oblasti regulované 
právem finančním jako jedním z odvětví práva veřejného, přičemž nejvýrazněji se projevuje 
v oblasti, pro kterou je poskytování specializovaných rad a informací za úplatu obzvláště typické. 
Konkrétně se jedná o oblast distribuce a poskytování služeb na finančním trhu, tedy o oblast, která 
je doktrinárně řazena jako součást práva finančního trhu1272. Pro uvedení do problematiky 
připomeňme, že katalog investičních služeb, právně zakotvený v zákoně o podnikání na 

                                                 
1269 Tento text byl zpracován s finanční podporou a v rámci projektu "Poskytování služeb na 
finančním trhu pod vlivem rekodifikace", GA UK č. 1578514/2015, realizovaného na Právnické 
fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2015. 
1270 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“ či „NOZ“). 
1271 Právě termín „odpovědnost za radu“ autor pro účely této práce preferuje, byť si je vědom 
určitého zjednodušení, kterého se užíváním tohoto termínu dopouští. 
1272 Poskytování služeb na finančním trhu řadí do práva finančního trhu jak česká, tak zahraniční 
doktrína. Srov. BAKEŠ, Milan, Marie KARFÍKOVÁ, Petr KOTÁB, Hana MARKOVÁ, Radim BOHÁČ, 
Petr NOVOTNÝ, Michal KOHAJDA a Pavlína VONDRÁČKOVÁ. Finanční právo. 6. upr. vyd. Praha: 
C. H. Beck, 2012, s. 467 n. ISBN 978-80-7400-440-7 nebo ZETZSCHE, Dirk In BIRKMOSE, Hanne 
Søndergaard, Mette NEVILLE a Karsten Engsig SØRENSEN. The European financial market in 
transition. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business, 2012, s. 337 n. ISBN 978-90-411-

3360-1.  
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kapitálovém trhu1273, obsahuje hlavní investiční službu, jejímž pojmovým znakem je poskytování 
odborného poradenství týkajícího se investičních nástrojů zákazníkovi za úplatu. Nejde však 
zdaleka pouze o tuto investiční službu. S poskytováním odborných rad a informací se setkáváme 
jak v dalších ustanoveních ZPKT, ať už v souvislosti s dalšími investičními službami, nebo například 
veřejnou nabídkou investičních cenných papírů, tak v rámci některých dalších zákonů, regulujících 
ten který segment finančního trhu. Příkladem budiž oblast distribuce důchodového a doplňkového 
penzijního spoření a též nabízení investic do investičních fondů.  

Společným jmenovatelem výše uvedených finančněprávních předpisů je skutečnost,  
že ačkoli stanoví závazné podmínky pro poskytování informací nebo rad v rámci regulované činnosti 
nebo v souvislosti s ní a veřejnoprávní sankce za porušení těchto podmínek, nikterak se zpravidla 
nedotýkají soukromoprávního vztahu vzniklého mezi poskytovatelem informace nebo rady jako 
regulovaného subjektu a klientem jako příjemcem z titulu poskytnutí vadné informace nebo rady. 
Tato skutečnost, která je logickým důsledkem veřejnoprávní povahy finančněprávní regulace, 
přináší pro klienta nutnost využít pro nárokování kompenzace cestu soukromého práva. V současné 
době nedochází v kontextu českého trhu finančních služeb příliš často k řešení sporů mezi 
poskytovatelem a příjemcem služby z titulu náhrady škody způsobené vadnou informací nebo radou 
poskytnutou v souvislosti s touto službou. Zhodnocení, zdali má nově zakotvená skutková podstata 
povinnosti nahradit škodu potenciál tento stav změnit a zvýšit šance klientů – příjemců odborných 
informací a rad na finančním trhu v soudním sporu s poskytovateli, je jedním z cílů této práce. 

Předkládaná problematika je významná nejen svými předpokládanými praktickými dopady, 
ale též z hlediska teoretického. Práce je pojata jako interdisciplinární, těžiště představuje analýza 
odpovědnosti za radu dle občanského zákoníku a jejích klíčových prvků a promítnutí tohoto 
soukromoprávního institutu do veřejnoprávního regulatorního rámce poskytování rad a informací na 
finančním trhu. Při této analýze však nemohou být opominuty též obecnější, právně teoretické 
otázky vzájemných vztahů a průsečíků soukromoprávní a veřejnoprávní regulace, intenzivně 
diskutované v souvislosti s patrně poněkud nešťastnou formulací ustanovení § 1 odst. 1 věta druhá 
občanského zákoníku.  

Cílem práce je, kromě objasnění základních stavebních prvků odpovědnosti za radu, 
zhodnotit, nakolik jsou modifikovány veřejnoprávním regulatorním rámcem a konečně zodpovědět 
otázku, zda vůbec, případně do jaké míry, může odpovědnost za radu v kontextu práva finančního 
trhu přispět k vylepšení pozice klientů ve sporech vedených proti regulovaným subjektům jako 
poskytovatelům informací a rad. 

2         OBECNĚ K ODPOVĚDNOSTI ZA RADU DLE OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

Pozitivněprávní zakotvení odpovědnosti za radu je třeba hledat v části občanského zákoníku, 
věnované jednotlivým zvláštním skutkovým podstatám povinnosti nahradit škodu, konkrétně 
v ustanovení § 2950 občanského zákoníku. Samotné relativně stručné ustanovení obsahuje dvě 
skutkové podstaty, lišící se povahou subjektu v pozici škůdce. Jedná se jednak o odpovědnost 
osoby v pozici odborníka za informace a rady poskytované v oblasti svých specifických (byť i jen 
tvrzených) znalostí, tzv. expertní odpovědnost, jednak obecnou odpovědnost za poskytnutou 
informaci nebo radu, tížící poskytovatele informací a rad bez ohledu na jeho zvláštní znalosti, 
zkušenosti či postavení. S ohledem na zaměření této práce bude věnována pozornost v zásadě 
pouze první zmíněné skutkové podstatě. 

Dle první věty citovaného ustanovení hlásí-li se někdo jako příslušník určitého stavu nebo 
povolání k odbornému výkonu nebo jinak vystupuje jako odborník, nahradí škodu, způsobí-li  
ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou radou danou za odměnu v záležitosti svého 
vědění nebo dovednosti.1274 V rámci analýzy jednotlivých z výše uvedené věty vyplývajících 

pojmových znaků expertní odpovědnosti za radu je nutno přihlédnout jednak k dalším souvisejícím 
ustanovením občanského zákoníku, jednak k zařazení tohoto institutu v systematice 
občanskoprávního kodexu. Expertní odpovědnost za radu je tak především vždy třeba vykládat 
v souvislosti s principem odborné péče1275, jenž v obecné rovině klade na osobu v pozici odborníka 
vyšší požadavky na míru pečlivosti, se kterou je povinen při výkonu činností v oblasti svých 
specifických znalostí či dovedností vůči třetím osobám jednat. Doktrína dovozuje, že toto objektivní 

                                                 
1273 Ust. § 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“). 
1274 Srov. ust. § 2950 NOZ. 
1275 Srov. ust. § 5 odst. 1 NOZ. 
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měřítko průměrného profesionála „platí jak pro profese, u nichž má výsledek činnosti profesionála 
hmotnou podobu, tak pro ty, které spočívají pouze v poskytování služeb, informací, porad apod.“1276, 
přičemž měřítko se může uplatňovat v rámci jednotlivých profesí i diferencovaně.1277 

 Též je třeba zohlednit skutečnost, že osoba v pozici odborníka, která způsobila škodu 
porušením odborné péče, například formou poskytnutí nesprávné informace či rady, nemůže 
profitovat z eventuální soudní moderace náhrady škody.1278 Konečně je třeba, s přihlédnutím 
k systematickému zařazení tohoto druhu povinnosti nahradit škodu, zodpovědět otázku povahy 
expertní odpovědnosti z hlediska zavinění. Tato otázka nevyvolává, vzhledem k zařazení institutu 
mezi další skutkové podstaty objektivně konstruované povinnosti nahradit škodu, výraznější 
interpretační obtíže. Expertní odpovědnost za radu je tak třeba v souladu s komentářovou literaturou 
za použití systematického a teleologického výkladu příslušného ustanovení občanského zákoníku 
hodnotit jako odpovědnost objektivní, bez možnosti liberace. 

 
3         TEORETICKÉ   OTÁZKY   APLIKACE   ODPOVĚDNOSTI   ZA   RADU   V   PRÁVU    

        FINANČNÍHO TRHU 
3.1 K nezávislému uplatňování soukromého a veřejného práva 

Významnou otázkou, kterou je třeba zodpovědět ještě před podrobnější analýzou pojmových 
znaků odpovědnosti za radu, je otázka míry aplikovatelnosti tohoto soukromoprávního institutu 
na oblast práva finančního trhu, tedy na oblast s veřejnoprávní metodou regulace. Jedná se o 
klíčový teoretický problém právního dualismu s významnými praktickými dopady. K zodpovědné 
analýze tohoto právně teoretického problému je třeba prostoru, který se však autorovi, i s ohledem 
na předepsaný rozsah práce, nedostává, proto bude analýza provedena pouze v pro účely 
práce nezbytném rozsahu a její závěry se omezí toliko na velmi stručné teze. 

Významnou otázkou, kterou je třeba zodpovědět ještě před podrobnější analýzou pojmových 
znaků odpovědnosti za radu, je otázka míry aplikovatelnosti tohoto soukromoprávního institutu 
na oblast práva finančního trhu, tedy na oblast s veřejnoprávní metodou regulace. Jedná se o 
klíčový teoretický problém právního dualismu s významnými praktickými dopady. K zodpovědné 
analýze tohoto právně teoretického problému je třeba prostoru, který se však autorovi, i s ohledem 
na předepsaný rozsah práce, nedostává, proto bude analýza provedena pouze v pro účely 
práce nezbytném rozsahu a její závěry se omezí toliko na velmi stručné teze. 

Dlouhodobě vedený odborný diskurs nad otázkou právního dualismu, reflektovaný  
též judikaturou vyšších soudů, dostal nový impuls v souvislosti s ustanovením § 1 odst. 1 věty druhé 
občanského zákoníku, podle kterého je uplatňování soukromého práva nezávislé  
na uplatňování práva veřejného. Formulace citovaného ustanovení vyvolává řadu právně 
teoretických otázek. Předně není zcela zřejmé, zdali citované ustanovení chápe veřejné  
a soukromé právo ve smyslu objektivním či subjektivním1279. Dále není vyjasněna obsahová náplň 
pojmu uplatňování soukromého práva. V souladu s dříve publikovanými názory autora této části 
občanského zákoníku se zdá, že pod pojmem uplatňování práva je třeba rozumět aplikaci práva1280, 
tedy kvalifikovanou formu realizace práva uskutečňovanou orgány veřejné moci1281. Není však 
takové pojetí příliš zužující? Komentářová literatura chápe nezávislým uplatňováním soukromého 
práva nezávislou aplikaci a též interpretaci objektivního soukromého práva1282, objevuje se však i 

                                                 
1276 LAVICKÝ, Petr a Jakub HANDRLICA. Občanský zákoník: komentář. Sv. 1. Obecná část (§ 1-
654). Praha: C.H. Beck, 2014, s. 70. ISBN 978-80-7400-529-9. 
1277 Tamtéž. 
1278 Srov. ust. § 2953 odst. 2 NOZ. 
1279 Komentářová literatura však v této souvislosti přesvědčivě dovozuje, že jde o právo 
v objektivním smyslu. Srov. LAVICKÝ, Petr a Jakub HANDRLICA. Občanský zákoník: komentář. Sv. 
1. Obecná část (§ 1-654). Praha: C.H. Beck, 2014, s. 12. ISBN 978-80-7400-529-9. 
1280 ELIÁŠ, Karel. Veřejnoprávní souvislosti soukromého práva. Správní právo. 2011, č. 1-2, s. 76. 

ISSN 0139-6005.  
1281 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 4. upr. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2007, s. 155. ISBN 978-80-
7380-023-9. 
1282 LAVICKÝ, Petr a Jakub HANDRLICA. Občanský zákoník: komentář. Sv. 1. Obecná část (§ 1-
654). Praha: C.H. Beck, 2014, s. 13. ISBN 978-80-7400-529-9. 
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širší interpretace tohoto pojmu, zahrnující veškeré formy realizace objektivního práva, včetně 
prostého dodržování povinností a výkonu práv1283.  

Bez ohledu na konečné zodpovězení výše naznačených otázek je třeba vyložit smysl 
zkoumaného ustanovení jako celku, především pak zhodnotit, nakolik se přijetím nového 
občanského zákoníku prohlubuje oddělení obou právních subsystémů, dosud chápané převážně jen 
jako teoretické. Uplatňuje se skutečně soukromé právo nezávisle na právu veřejném  
tak, jak deklaruje, či snad normativně stanoví nový občanský zákoník a platí tato zásada  
i recipročně? 

 Mám za to, že nikoliv. Právní řád je vystavěn, jak opakovaně judikoval i Ústavní soud1284, na 
zásadě jednotnosti a bezrozpornosti, jeho pojmovým znakem je neostrost a vnitřní prostupnost 
hranic mezi soukromým a veřejným právem, provázanost a vzájemné doplňování se obou 
subsystémů. V oblasti regulované veřejným právem není možné uplatňovat soukromé právo, zde ve 
smyslu realizace práva, nezávisle na veřejnoprávním regulatorním rámci. Takový příkaz 
zákonodárce by zcela popíral každodenní realitu realizace právních norem. Naopak, veřejnoprávní 
regulatorní rámec omezuje prostor pro uplatňování soukromého práva v konkrétní oblasti, staví mu 
mantinely. Tato skutečnost plyne již z ústavně zakotveného principu legální licence.1285  

Jak ovšem s ohledem na právě uvedené vykládat citované ustanovení občanského 
zákoníku? Odpověď je podle mého názoru třeba hledat ve vztahu speciality, kdy soukromé právo je 
chápáno jako právo obecné, zatímco právo veřejné, včetně práva finančního, je právem 
zvláštním.1286 Smyslem zkoumané zásady, posuzováno touto optikou, se tak zdá být „(…) umožnit 
aplikaci práva soukromého bez ohledu na právo veřejné, nebrání-li tomu zvláštní úprava, ale 
naopak nebránit, aby právo veřejné čerpalo v případě nedostatku vlastní právní úpravy určité 
principy z práva soukromého jako práva obecného.“1287 Citované ustanovení je tak podle všeho 
třeba chápat nikoli v normativním smyslu, ale jako pouhou proklamaci svébytné existence 
soukromého práva.1288 

 
3.2 Rozsah aplikace povinnosti nahradit škodu v právu finančního trhu 

Shora provedený teoretický úvod ke spíše domnělé nezávislosti uplatňování obou právních 
subsystémů je relevantní pro posouzení možnosti aplikovat odpovědnost za radu jako 
soukromoprávní institut v jednotlivých segmentech práva finančního trhu. Vztah tohoto institutu ke 
zvláštním veřejnoprávním úpravám a rozsah jeho aplikace je v odborné literatuře vykládán poněkud 
nejednotně, od úplného vyloučení aplikace na oblasti se zvláštní veřejnoprávní úpravou povinnosti 
nahradit škodu při výkonu regulované činnosti spočívající převážně v poskytování informací nebo 
rad1289 po subsidiární aplikaci tam, kde zvláštní úprava odpovědnosti za poskytované informace 

                                                 
1283 HÁLOVÁ, Miloslava. Veřejnoprávní regulace soukromoprávních činností a uplatňování 
soukromého práva. Veřejné právo a právo soukromé: aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní 
úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 2014, s. 62 n. ISBN 978-80-87975-10-7. 
1284 Srov. např. nález Ústavního soudu I. ÚS 531/05. 
1285 HÁLOVÁ, Miloslava. Veřejnoprávní regulace soukromoprávních činností a uplatňování 
soukromého práva. Veřejné právo a právo soukromé: aktuální tendence a výzvy veřejnoprávní 
úpravy plynoucí z problematiky právního dualismu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 2014, s. 70. ISBN 978-80-87975-10-7. 
1286 Obdobně GERLOCH, Aleš a Jan TRYZNA. Dualismus soukromého a veřejného práva a nový 
občanský zákoník: k jednotě a diferenciaci práva. Právník. 2014, roč. 153, č. 9, s. 743. ISSN 0231-
6625.  
1287 ŠVESTKA, Jiří et al. Občanský zákoník: komentář. Sv. 1. (§ 1 až 654). Praha: Wolters Kluwer 

ČR, 2014, s. 13. ISBN 978-80-7478-370-8. 
1288 Tamtéž, s. 14. Shodně HÁLOVÁ, Miloslava, s. 71. Ke kritickému hodnocení důsledků takového 
závěru srov. GERLOCH, Aleš a Jan TRYZNA. Dualismus soukromého a veřejného práva a nový 
občanský zákoník: k jednotě a diferenciaci práva. Právník. 2014, roč. 153, č. 9, s. 744. ISSN 0231-

6625. 
1289 Srov. HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník: komentář. Sv. 6. Závazkové právo: zvláštní část 
(§ 2055-3014). Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1676. ISBN 978-80-7400-287-8 a NOVOTNÝ, Petr, 
KOUKAL, Pavel a Eva ZAHOŘOVÁ. Nový občanský zákoník: náhrada škody. Praha: Grada 

Publishing, 2014, s. 96. ISBN 978-80-247-5165-8. 
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nebo rady neřeší některé dílčí otázky s povinností nahradit škodu spojené1290. Spíše okrajové se 
pak zdají být názory dovozující souběh obou úprav v případě oblastí se zvláštní veřejnoprávní 
úpravou1291. 

Úprava povinnosti nahradit škodu způsobenou při výkonu regulovaných činností  
není v jednotlivých předpisech z oboru práva finančního trhu unifikována. Teoreticky mohou nastat 
následující modelové situace co do existence a rozsahu zvláštní úpravy povinnosti nahradit škodu 
při výkonu regulované činnosti, která zahrnuje poskytování odborných informací nebo rad.  

V první řadě jde o situaci, kdy finančněprávní předpis tuto problematiku vůbec neupravuje, 
ani neodkazuje na subsidiární použití předpisů soukromého práva. Příkladem budiž aktuální znění 
ZPKT v oblasti nabízení a poskytování investičních služeb, včetně služeb s poradenským 
prvkem1292. V tomto případě, s ohledem na výše zmíněný poměr speciality veřejného práva a práva 
soukromého, není podle mého názoru sporu o aplikovatelnosti plného rozsahu režimu náhrady 
škody založeného občanským zákoníkem, včetně aplikace zvláštní skutkové podstaty odpovědnosti 
za radu, pokud jsou splněny zvláštní podmínky této odpovědnosti (srov. dále). Pro podporu právě 
uvedeného závěru lze uvést, že ZPKT ve znění účinném do konce roku 2013 obsahoval ustanovení, 
výslovně odkazující ve věci náhrady škody na úpravu tehdy účinného obchodního zákoníku.  1293 

Druhá, interpretačně komplikovanější situace nastává v případě, kdy finančněprávní předpis 
obsahuje rámcovou úpravu povinnosti nahradit škodu způsobenou v souvislosti s výkonem 
regulované činnosti, aniž by však výslovně upravoval odpovědnost regulovaného subjektu za 
poskytované informace nebo rady a aniž by blíže stanovil další náležitosti této povinnosti (např. 
liberační důvody). Vhodným příkladem může být zákon o doplňkovém penzijním spoření1294 
v oblasti distribuce tohoto finančního produktu. Ustanovení § 75 odst. 7 uvedeného zákona mimo 
jiné stanoví, že obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel a penzijní společnost 
odpovídají za škodu způsobenou při nabízení a zprostředkování smluv o doplňkovém penzijním 
spoření. Nepominutelnou součástí nabízení a zprostředkování doplňkového penzijního spoření je 
přitom poskytování kvalifikovaných informací o takovém produktu, a to minimálně v zákonem 
stanoveném rozsahu.1295 Nabízí se otázka, zda se i v případě, že dojde v rozporu se zákonem 
k poskytnutí nesprávné informace o doplňkovém penzijním spoření a zájemci v příčinné souvislosti 
s touto skutečností vznikne škoda, uplatní kromě veřejnoprávní odpovědnosti regulovaného 
subjektu za správní delikt též institut odpovědnosti za radu, nebo pouze obecná úprava povinnosti 
nahradit škodu vzniklou zaviněným porušením zákonné povinnosti. Mám za to, že i v tomto případě, 
bude-li naplněn znak úplatného poskytnutí takových informací (viz dále), je na místě subsidiárně 
aplikovat ustanovení § 2950 občanského zákoníku. Analogicky je podle mého názoru třeba posoudit 
situaci, kdy finančněprávní předpis výslovně stanoví povinnost nahradit škodu pouze v dílčím úseku 
regulované činnosti, která zahrnuje poskytování kvalifikovaných informací. Tak tomu  
je například v případě úpravy odpovědnosti za obsah prospektu dle ZPKT1296, stejně tak institutu 
sdělení klíčových informací fondu kolektivního investování dle zákona o investičních společnostech 

                                                 
1290 Srov. ŠVESTKA, Jiří et al. Občanský zákoník: komentář. Sv. 6. (§ 2521 až 3081). Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 1081. ISBN 978-80-7478-630-3. 
1291 Srov. MAGSUMOVÁ, Gabriela. Nový občanský zákoník a profesní odpovědnost daňového 
poradce - budete žalovat svého daňového poradce za nepřesnou radu? EPRAVO.CZ [online]. 2013. 
[cit. 2015-04-02] Dostupné z WWW: http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-obcansky-zakonik-a-
profesni-odpovednost-danoveho-poradce-budete-zalovat-sveho-danoveho-poradce-za-nepresnou-
radu-93148.html. 
1292 S výjimkou ust. § 32a odst. 6 ZPKT, stanovícího povinnost zastoupeného nahradit škodu 
způsobenou vázaným zástupcem. 
1293 Srov. ust. § 194 odst. 4 ZPKT ve znění účinném do 31. 12. 2013: „Odpovědnost za škodu 
způsobenou porušením povinnosti podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské 
unie v oblasti činností na finančních trzích se řídí úpravou náhrady škody podle obchodního 
zákoníku.“ 
1294 Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 
1295 Srov. ust. § 133 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření. 
1296 Srov. ust. § 36b odst. 1 ZPKT.: „Za správnost a úplnost údajů uvedených v prospektu odpovídá 
osoba, která (…) vyhotovila prospekt, a ručitel, pokud je uveden v prospektu a zaručil se za 
správnost údajů. Pokud vyhotovilo prospekt více osob společně, odpovídá každá z těchto osob za 
obsah prospektu (…).“ 
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a investičních fondech1297. Pro podporu výše uvedeného závěru stojí za zmínku, že komentářová 
literatura v kontextu původních soukromoprávních předpisů1298 hodnotí odpovědnost za obsah 
prospektu jako odpovědnost subjektivní, přičemž výslovně předpokládá budoucí aplikaci ustanovení 
§ 2950 (nového) občanského zákoníku a s tím spojené zpřísnění tohoto typu odpovědnosti.1299 

V neposlední řadě lze uvažovat o situaci, kdy finančněprávní předpis obsahuje vlastní úpravu 
povinnosti nahradit škodu způsobenou v souvislosti s výkonem regulované činnosti, včetně 
stanovení dalších náležitostí této povinnosti. Pro ilustraci této situace je třeba zavítat mimo rámec 
práva finančního trhu do jiného úseku nefiskální části finančního práva, konkrétně práva 
pojišťovacího. Příkladem je oblast výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví1300, 
konkrétně ustanovení § 21 odst. 3 zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích1301, podle něhož 
pojišťovací zprostředkovatel (…) odpovídá za škodu způsobenou při provozování své činnosti. Této 
odpovědnosti se zprostí, jestliže prokáže, že vzniku škody nemohlo být zabráněno ani při 
vynaložení veškerého úsilí, které na něm lze požadovat. Takto konstruovaná objektivní 

odpovědnost s možností liberace se podle mého názoru aplikuje též ve vztahu k informacím a 
radám, poskytovaným při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví a z pozice speciální 
právní úpravy vylučuje aplikaci § 2950 NOZ.1302 

 
4          POJMOVÉ ZNAKY ODPOVĚDNOSTI ZA RADU A JEJICH PROMÍTNUTÍ DO PRÁVA      

         FINANČNÍHO TRHU 

Na předchozích řádcích byly nastíněny obecné meze aplikace institutu odpovědnosti  
za radu v různých segmentech práva finančního trhu. V následující části práce bude analyzováno 
promítnutí tohoto institutu do konkrétní oblasti regulované finančním právem, pro kterou je 
poskytování informací a rad za úplatu charakteristické. Pro tuto analýzu byla vybrána oblast 
poskytování hlavní investiční služby investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to 
z několika důvodů. 

Za prvé, jedná se o investiční službu, jejímž zákonným znakem je poskytování 
kvalifikovaných informací a rad1303. Za druhé, jde o oblast, v níž v praxi často dochází k pochybením 
na straně poskytovatele, které má za následek negativní dopad do majetkové sféry zákazníka – 
příjemce této investiční služby. Za tato pochybení jsou orgánem dohledu ukládány poskytovatelům 
citelné sankce1304, které však samy o sobě nemají přímý vliv na soukromoprávní spor mezi 
regulovaným subjektem a zákazníkem. Konečně jde o problematiku, které se prozatím v tuzemském 

                                                 
1297 Srov. ust. § 229 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 
fondech: „Administrátor fondu kolektivního investování nahradí investorovi tohoto fondu újmu 
vzniklou mu tím, že údaje uvedené ve sdělení klíčových informací jsou nejasné, nepravdivé, 
zavádějící nebo klamavé nebo nejsou v souladu s údaji uvedenými ve statutu tohoto fondu; jinak 
újmu vzniklou investorovi jinou nesprávností nebo neúplností údajů uvedených ve sdělení klíčových 
informací nenahrazuje.“ 
1298 Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
1299 HUSTÁK, Zdeněk et al. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. Praha: C. H. Beck, 

2012, s. 384 n. ISBN 978-80-7400-433-9. 
1300 Činnost pojišťovacích zprostředkovatelů výslovně zařazuje do pojišťovacího práva KARFÍKOVÁ, 
Marie a Vladimír PŘIKRYL. Pojišťovací právo. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010, s. 28. ISBN 978-80-
87212-45-5. 
1301 Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech 
pojistných událostí a o změně živnostenského zákona. 
1302 Takto rozhodl též Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 23 Cdo 4647/2009, ze dne 26. 10. 2011. 
K odlišnému závěru v oblasti daňového poradenství srov. MAGSUMOVÁ, Gabriela. Nový občanský 
zákoník a profesní odpovědnost daňového poradce - budete žalovat svého daňového poradce za 
nepřesnou radu? EPRAVO.CZ [online]. 2013. [cit. 2015-04-10] Dostupné z WWW: 
http://www.epravo.cz/top/clanky/novy-obcansky-zakonik-a-profesni-odpovednost-danoveho-
poradce-budete-zalovat-sveho-danoveho-poradce-za-nepresnou-radu-93148.html. 
1303 Srov. ust. § 4 odst. 5 ZPKT.  
1304 Srov. ČNB [online]. 2013. [cit. 2015-04-10] Tisková konference ČNB: Ochrana spotřebitele a 
sankcionování finančních zprostředkovatelů Dostupné z WWW: 
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vy
stoupeni_projevy/download/zamrazilova_20130867_tk_fin_zprostredkovatele.pdf. 
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prostředí nedostává větší pozornosti, a to v kontrastu se zahraničním, kde jsou doktrinálně 
rozpracovány jednotlivé zásady posuzování náhrady škody způsobené vadně poskytovaným 
investičním poradenstvím, včetně stěžejní otázky určení výše vzniklé škody.1305  

Na základě v první kapitole uvedeného vymezení odpovědnosti za radu lze vysledovat 
několik pojmových znaků tohoto institutu. Těmito pojmovými znaky podle mého názoru jsou: 

 
- sebeprezentace poskytovatele informace nebo rady jako osoba odborníka,  
- poskytnutí informace nebo rady v oblasti (byť i pouze tvrzené) odbornosti poskytovatele, 
- neúplnost nebo nesprávnost poskytnuté informace či škodlivost poskytnuté rady, 
- přijatá či přislíbená odměna za poskytnutí informace nebo rady, 
- vznik škody na straně příjemce, 
- příčinná souvislost mezi poskytnutou informací nebo radou a vznikem škody 

 
4.1 Osoba odborníka 

První pojmový znak institutu odpovědnosti za radu se týká charakteru osoby,  
jejíž odpovědnost se vyvozuje. Touto osobou musí být odborník, nebo alespoň osoba,  
která se za odborníka vydává. Pojem odborník je nutno vykládat široce, v souladu s ustanovením § 
5 odst. 1 občanského zákoníku1306, přičemž vydáváním se za odborníka se rozumí „co nejširší druh 
sebeprezenatce, kdy osoba deklaruje určité odborné znalosti, zkušenosti, dovednosti apod.“1307, a to 
dle mého názoru včetně situace, kdy taková skutečnost vyplývá z celkového způsobu jednání se 
zákazníkem. Pro posouzení soukromoprávní povinnosti nahradit škodu je tak podle mého názoru 
nerozhodné, zda poskytovatel investičního poradenství nebo osoba jej zastupující splňuje 
veřejnoprávní požadavky na výkon této činností, stanovené ZPKT a prováděcími právními 
předpisy1308. Případnou obranu poskytovatele investiční služby, typicky obchodníka s cennými 
papíry či investičního zprostředkovatele, poukazující na nedostatek odborných znalostí či 
zkušeností jeho zástupce vyžadovaných dle veřejnoprávních předpisů k poskytování této investiční 
služby, je nutno posoudit jako nepřípadnou. Obdobně je třeba v případě pochybení vázaného 
zástupce posoudit argumentaci zastoupeného nedostatkem zmocnění tohoto vázaného 
zástupce.1309  

 
4.2 Poskytnutí informace nebo rady v oblasti odbornosti poskytovatele 

Pro dovození odpovědnosti za radu je dále nutné, aby skutečný či jen domnělý odborník 
poskytl informaci nebo radu v oblasti své, byť i pouze tvrzené, odbornosti1310. Zde se v kontextu 
právní regulace poskytování investičních služeb mohou objevit výkladové obtíže při určení šíře této 
odbornosti a jejího možného omezení. V modelové situaci poskytovatel investičních služeb 
poskytuje investiční poradenství výhradně k cenným papírům kolektivního investování  
a investičním cenným papírům, především akciím. V rámci vnitřního organizačního uspořádání1311 je 
poskytování poradenství k oběma kategoriím investičních nástrojů odděleno  
a vykonáváno specializovanými kategoriemi vázaných zástupců. Nastíněné organizační uspořádání 
je zároveň promítnuto i do seznamu regulovaných a registrovaných subjektů, vedeného Českou 
národní bankou.1312 Jak posoudit poskytnutí rady vázaným zástupcem – specialistou na přímé 

                                                 
1305 NORROS, Olli. Determining loss caused by defective information in investment services. 
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 149 årg. (2013), 5-6 häftet, s. 341-370. 
1306 HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník: komentář. Sv. 6. Závazkové právo: zvláštní část (§ 
2055-3014). Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1677. ISBN 978-80-7400-287-8. 
1307 NOVOTNÝ, Petr, KOUKAL, Pavel a Eva ZAHOŘOVÁ. Nový občanský zákoník: náhrada škody. 
Praha: Grada Publishing, 2014, s. 96. ISBN 978-80-247-5165-8. 
1308 Vyhláška ČNB č. 143/2009 Sb., o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník 
s cennými papíry své činnosti. 
1309 Ust. § 32a odst. 5 ZPKT. 
1310 Občanský zákoník zde používá pojem vědění nebo dovednost. 
1311 V souladu s ust. § 12a odst. 1 písm. a) bod 2. ZPKT a vyhlášky č. 163/2014 Sb. v případě 
obchodníka s cennými papíry § 32 odst. 4 písm. a) ZPKT a vyhlášky č. 163/2014 Sb. v případě 
investičního zprostředkovatele. 
1312 Jedna kategorie vázaných zástupců má zapsáno oprávnění poskytovat investiční poradenství 
pouze k investičním cenným papírům, druhá pouze k cenným papírům kolektivního investování. 
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investice do akcií ve věci investice do standardního fondu kolektivního investování? Jedná se stále 
o poskytnutí rady v záležitosti odbornosti tohoto vázaného zástupce a je tedy namístě aplikovat 
objektivní odpovědnost dle ustanovení § 2950 věty první občanského zákoníku, nebo odpovědnost 
za zavinění podle věty druhé?  

Mám za to, že i v tomto případě bude na místě aplikovat expertní odpovědnost za radu,  
a to jednak s ohledem na skutečnost, že regulatorní režim poskytování investičních služeb nijak 
nediferencuje okruh vyžadovaných znalostí osoby poskytující investiční poradenství v závislosti na 
okruhu investičních nástrojů, k nimž jsou služby poskytovány, jednak s ohledem na princip odborné 
péče dle ustanovení § 5 odst. 1 NOZ, který podle mého názoru odůvodňuje spíše širší chápání 
slovního spojení v záležitosti svého vědění nebo dovednosti. Opačný výklad by byl v rozporu se 
smyslem a účelem tohoto druhu objektivní odpovědnosti, tedy usnadnění získání kompenzace za 
způsobenou škodu. 

 
4.3 Nedostatky poskytnuté informace nebo rady 

Povinnost poskytovatele nahradit škodu lze dovodit pouze v případě poskytnutí neúplné 
nebo nesprávné informace nebo škodlivé rady. Pojem nesprávnosti či neúplnosti informace  
ve smyslu občanského zákoníku je značně neostrý a interpretačně nejednoznačný. Právo 
finančního trhu je v tomto ohledu o něco konkrétnější, když stanoví povinnost poskytovat klientům 
informace korektní, jasné a neklamavé.1313 O neúplnosti lze obecně hovořit, neobsahuje-li 
poskytovaná informace všechny rozhodující údaje o skutečnosti, o které je informováno. Pro 
dovození povinnosti nahradit škodu je však třeba „kvalifikované“ neúplnosti informace, jinými slovy 
neúplnosti v podstatném ohledu, která způsobí, že je informace způsobilá vyvolat škodu.1314 Zde 
však neúplnost již podle mého názoru z větší části věcně splývá s nesprávností. Lze si tak 
oprávněně položit otázku, nakolik bude mít pozitivněprávně zakotvené rozlišení obou kategorií 
praktickou relevanci. Na kvalifikovanou neúplnost lze podle mého názoru usuzovat zejména 
v případě, kdy specifická informace neobsahuje všechny zákonem požadované náležitosti. Pro 
ilustraci lze uvést informaci, sdělovanou potenciálnímu zákazníkovi před samotným zahájením 
poskytování investičních služeb, která se týká výkonnosti investičního nástroje v minulosti, u které 
by absentovalo upozornění, že se použité údaje týkají minulosti a že výkonnost v minulosti není 
spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů1315 a dále také v situaci, kdy je v rámci předsmluvního 
procesu sdělován širší okruh informací, avšak absentují informace, jejichž smyslem a účelem je 
zajistit zákazníkovi relevantní podklady pro kvalifikované rozhodnutí o využití či nevyužití nabízené 
investiční služby.1316 Těmito informacemi jsou typicky informace o rizicích, souvisejících 
s nabízenou investiční službou.1317 

Pod pojmem rada je nutno rozumět soubor informací a z něho vyplývajících doporučení, 
které jsou sdělovány poskytovatelem rady zákazníku za účelem ulehčení či ovlivnění jeho 
rozhodnutí. Škodlivost je vhodné chápat jako objektivní způsobilost rady přivodit újmu,  
bude-li respektována1318, přičemž dovodit povinnost nahradit škodu takto vzniklou lze přirozeně  
jen a pouze za předpokladu, že taková rada byla skutečně respektována. Ztotožňuji se s názorem 
doktríny, podle něhož nikoli každá rada, jejíž následování je příčinou vzniku škody,  
je automaticky radou škodlivou. „Je (…) nutno rozlišit mezi tím, kdy je rada poskytnuta  
na základě určitého relevantně vyargumentovaného odborného názoru, který nemusí případně 
obstát (…), a kdy jde o radu zjevně nesprávnou (…).“1319 Ačkoli v rámci poskytování investiční 

                                                 
1313 Srov. článek 19 odst. 2 směrnice 2004/39/ES o trzích finančních nástrojů (MiFID). V kontextu 
tuzemského kapitálového trhu srov. ust. § 15a odst. 1 věta první ZPKT. 
1314 Srov. ŠVESTKA, Jiří et al. Občanský zákoník: komentář. Sv. 6. (§ 2521 až 3081). Praha: 
Wolters Kluwer ČR, 2014, s. 1081. ISBN 978-80-7478-630-3. 
1315 Srov. ust. § 17 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých 
pravidel při poskytování investičních služeb. 
1316 HUSTÁK, Zdeněk et al. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. Praha: C. H. Beck, 
2012, s. 209. ISBN 978-80-7400-433-9. 
1317 Shodně HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník: komentář. Sv. 6. Závazkové právo: zvláštní 
část (§ 2055-3014). Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1677. ISBN 978-80-7400-287-8. 
1318 Tamtéž. 
1319 ŠVESTKA, Jiří et al. Občanský zákoník: komentář. Sv. 6. (§ 2521 až 3081). Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2014, s. 1081. ISBN 978-80-7478-630-3. 
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služby investiční poradenství zpravidla dochází k průběžnému poskytování jak informací,  
tak rad ve smyslu ustanovení § 2950 NOZ, domnívám se, že v praxi bude vhodnější chápat tuto 
investiční službu jako celek a případnou náhradu škody tak v nárokovat z titulu škodlivosti rady jako 
konečného výsledku investiční služby, nikoli nesprávnosti jednotlivých informací,  
na kterých je taková rada založena.  

Pro zhodnocení rady jako škodlivé jsou relevantní ustanovení ZPKT, regulující poskytování 
investičního poradenství. Bez nároku na úplnost níže uvádím typické porušení ZPKT, vedoucí 
k naplnění znaku škodlivosti poskytované rady. Jako škodlivou je podle mého názoru třeba hodnotit 
investiční radu poskytovatele, která vůbec nezohledňuje stanovený investiční profil zákazníka.1320 
Účelem a smyslem povinnosti poskytovatele investičního poradenství získat od zákazníka a 
vyhodnotit určité pensum informací v oblasti investic je zajištění souladu poskytovaného 
investičního poradenství s požadavky a objektivními specifiky konkrétního zákazníka. Pokud se 
poskytované investiční poradenství bez souhlasu zákazníka od takto stanoveného profilu odchýlí a 
na základě takto poskytovaných rad vznikne škoda, měla by být rada zhodnocena jako chybná i 
v případě, že by jinak splňovala požadavky na vypracování s odbornou péčí. Právě uvedené tvrzení 
platí ovšem i naopak. Jinými slovy řečeno, pokud zákazníkovi vznikla škoda v příčinné souvislosti 
s poskytnutou investiční radou, která byla sestavena a prezentována v souladu s principem odborné 
péče a která odpovídá v souladu se zákonem stanovenému investičnímu profilu zákazníka, 
nevzniká zde podle mého názoru místo pro dovození odpovědnosti poskytovatele za škodlivou 
radu. Objektivní odpovědnost za radu totiž není možno chápat jako odpovědnost za vždy příznivý 
výsledek činnosti, ke které poskytovaná rada směřuje. 

 
4.4 Prvek odměny 

Dalším pojmovým znakem odpovědnosti za radu je přítomnost prvku odměny  
za poskytnutí informace nebo rady, tedy typicky existence úplatného smluvního vztahu mezi 
poskytovatelem a příjemcem rady. V kontextu práva finančního trhu půjde zpravidla o odměnu 
peněžitou, v úvahu však spíše jen teoreticky připadá i odměna nepeněžitá. Peněžitá odměna může 
mít podobu přímé úplaty zákazníka regulovanému subjektu za poskytovanou službu,  
jak předpokládá regulace tzv. nezávislého investičního poradenství dle směrnice MiFID II1321,  
tak i úplaty nepřímé, v tuzemském kontextu typicky představované provizemi vyplácenými 
investičnímu zprostředkovateli jako poskytovateli investičního poradenství obchodníkem s cennými 
papíry či investiční společností. Mám za to, že přítomnost prvku odměny je v daném vztahu vždy 
třeba posuzovat materiálně. Informuje-li tedy poskytovatel investičních služeb zákazníka, že přijímá 
pouze odměnu za jinou poskytovanou službu než investiční poradenství1322 a přitom přijímá od třetí 
osoby provize v souvislosti s poskytováním této služby zákazníkovi, jež v konečném důsledku tíží 
zákazníka, nejen že to nebrání dovození expertní objektivní odpovědnosti za radu a nikoli mírnější 
odpovědnosti za zavinění dle věty druhé § 2950 občanského zákoníku, ale nadto takové jednání 
zakládá porušení veřejnoprávní povinnosti poskytovatele investiční služby jednat čestně, 
spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníků1323. Úvahy orgánu aplikujícího právo se tak v praxi 
nebudou moci obejít bez rozklíčování struktury odměňování ve vztahu obchodníka s cennými papíry 
a investičního zprostředkovatele. 

 
4.5 Vznik škody a příčinná souvislost 

Znak příčinné souvislosti nikterak neodlišuje povinnosti nahradit škodu způsobenou informací 
nebo radou od obecné úpravy náhrady škody. Je však vhodné učinit na tomto místě alespoň několik 
poznámek k rozsáhlé problematice stanovení výše škody způsobené chybně poskytnutou investiční 
službou. Domnívám se totiž, že s ohledem na postupný proces zvyšování finanční gramotnosti a 

                                                 
1320 Investiční profil zákazníka je zjišťován a stanoven na základě ust. § 15h ZPKT a prováděcí 
vyhláškou č. 303/2010 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních 
služeb. 
1321 Srov. článek 24 odst. 7 písm. b) směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a o změně 
směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU. 
1322 Typicky hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů k investičním nástrojům dle ust. § 
4 odst. 2 písm. a) ZPKT. 
1323 Dle ust. § 15 odst. 1 v případě obchodníka s cennými papíry a § 32 odst. 1 v případě 
investičního zprostředkovatele. 
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právního povědomí retailových investorů budou otázky spojené s touto problematikou nabývat na 
významu. Při určování vzniku škody a její výše je možné obecně vyjít ze dvou přístupů. Rozdíl mezi 
oběma přístupy spočívá v posouzení, zda má být poškozené straně nahrazena škoda tak, aby 
konečný stav odpovídal situaci vzniklé po hypotetickém poskytnutí bezvadné investiční služby1324, či 
zda má být náhrada poskytnuta tak, aby ve sféře poškozeného bylo dosaženo stavu, jako kdyby 
k poskytnutí investiční služby vůbec nedošlo1325. Je zřejmé, že první z těchto přístupů je aplikačně 
komplikovanější, neboť se neobejde bez stanovení relevantního hypotetického průběhu věcí při 
poskytování investičních služeb.1326 Vytýkána je mu dále určitá spekulativnost, která však v kontextu 
finančního trhu přinejmenším ve stejné míře postihuje i druhý jmenovaný přístup, když neumožňuje 
rozlišit škodu způsobenou pochybením poskytovatele investičních služeb a ztrátu způsobenou 
přirozeným působením investičního rizika.1327 Na druhou stranu je tento přístup jistě přesnější, 
umožňuje totiž zohlednit též z pohledu poškozeného zákazníka negativní vývoj situace na finančním 
trhu a přiměřeně tomuto vývoji omezit výši náhrady škody. Lze uzavřít, že první uvedený přístup se 
zdá být „ (…) vhodným obecným východiskem pro náhradu škody v situacích, kdy poskytovatel 
investičních služeb poskytl zákazníkovi chybné, zavádějící nebo jiným způsobem defektní 
informace.“1328 Právě uvedený závěr je třeba aplikovat v tuzemském kontextu podle mého názoru 
především právě na úpravu expertní odpovědnosti za radu. 

 

5         ZÁVĚR 

Na předchozích řádcích byly postupně, v rámci možností daných předepsaným rozsahem 
práce, vymezeny a analyzovány základní teoretické a aplikační problémy institutu odpovědnosti za 
radu na finančním trhu. Zbývá zodpovědět jedinou, zato však stěžejní otázku: dokáže institut 
odpovědnosti za radu v praxi přispět k vyšší vymahatelnosti práva v oblasti náhrady škody 
způsobené v souvislosti s výkonem regulované činnosti, spočívající v poskytování kvalifikovaných 
informací a rad? 

Aplikace institutu odpovědnosti za radu v právu finančního trhu obecně a v oblasti 
poskytování investičních služeb zvláště představuje podle mého názoru vítané nakročení směrem 
ke zvýšení role soukromého práva v oblasti, na kterou je prozatím nahlíženo výhradně 
veřejnoprávní optikou.1329 Praxe nejen v České republice ukazuje, že samotná veřejnoprávní 
regulace, byť sebepropracovanější, nemůže zajistit požadovaný standard ochrany investorů  
na finančním trhu, a to ani v případě efektivního výkonu dohledu nad dodržováním těchto pravidel 
regulovanými subjekty. Domnívám se, že je to právě vhodná kombinace veřejnoprávního 
regulatorního rámce a soukromoprávní úpravy, která je s to přispět ke zvýšení pravděpodobnosti 
dosažení náhrady způsobené škody a tím nepřímo pozvednout standard poskytovaných služeb.1330 
„Předpoklad, že informovaný investor je schopen přijímat kvalifikovaná rozhodnutí, podporovat 
rozvoj vhodných služeb a produktů a monitorovat poskytovatele těchto služeb z části spočívá na 
souvisejícím předpokladu existence efektivních a snadno přístupných soukromoprávních 
mechanismů náhrady škody.“1331 Představuje však institut odpovědnosti za radu takový 

mechanismus? 
Na obě výše položené otázky je podle mého názoru třeba odpovědět spíše negativně. 

Překážku širší praktické aplikace odpovědnosti za radu spatřuji především v často nelehké důkazní 

                                                 
1324 Tzv. „positive interest“. 
1325 Tzv. „negative interest“. 
1326 NORROS, Olli. Determining loss caused by defective information in investment services. 
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland. 149 årg. (2013), 5-6 häftet, s. 346. 
1327 Tamtéž, s. 351. 
1328 Tamtéž, s. 353. 
1329 Srov. CHEREDNYCHENKO, Olha O. Full harmonization of retail financial services contract law 
in Europe: A success or a failure? In GRUNDMANN, Stefan, ATAMER, Yeşim M. (ed.) Financial 
services, financial crisis and general European contract law: failure and challenges of contracting. 

Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2011, s. 248. ISBN 978-90-411-3526-1. 
1330 Srov. HOBZA, Martin. Investment services and protection of the retail client. The Lawyer 
Quarterly. 2015, roč. 5, č. 1, s. 57. ISSN 1805-8396. 
1331 MOLONEY, Niamh. How to protect investors: lessons from the EC and the UK. Cambridge, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2010, s. 442. ISBN 978-0-521-88870-7. 
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situaci poškozeného investora. Je třeba zdůraznit, že nehledě na objektivní povahu odpovědnosti za 
radu zůstává zachováno standardní rozložení důkazního břemene. Poškozený investor tak sice 
nemusí prokazovat zaviněné porušení povinnosti regulovaného subjektu poskytovat správné a 
úplné informace a nikoli škodlivé rady, avšak je povinen prokázat všechny výše uvedené 
konstrukční znaky tohoto druhu odpovědnosti. Důkazní situace investora tak může být 
s přihlédnutím ke specifikům finančního trhu značně komplikovaná, a to zejména ve vztahu ke 
znaku nesprávnosti či neúplnosti informace a škodlivosti poskytnuté rady. Poskytnutí podkladů ke 
zlepšení důkazní situace nelze přirozeně očekávat od poskytovatele služeb na finančním trhu 
v pozici protistrany1332, avšak ve většině případů ani od České národní banky jako orgánu 
dohledu1333. 

Investorům jako příjemcům investičního poradenství či jiných odborných informací a rad na 
finančním trhu tak lze více než dříve doporučit vyžadovat podklady, důsledně a detailně 
odůvodňující poskytované informace a rady, včetně uvedení případných relevantních zdrojů  
a následně pečlivě archivovat takto získané podklady, zejména v případě pochybností o kvalitě či 
podloženosti poskytovaných informací a rad. V regulovaných oblastech, kde právní řád počítá 
s existencí specializovaných dokumentů, sloužících k individualizaci poskytovaných služeb1334, je 
vhodné dbát na jejich úplné a pravdivé vyplňování a vyvarovat se ovlivnění obsahu těchto 
dokumentů ze strany poskytovatele. 

Možných řešení, zvyšujících životaschopnost zkoumaného institutu v kontextu práva 
finančního trhu, je hned několik. V první řadě se nabízí legislativní zakotvení obráceného důkazního 
břemene ve sporech plynoucích z poskytování služeb na finančním trhu.1335  Dále  
by bylo například možné uvažovat o vymezení výjimky z povinnosti mlčenlivosti orgánu dohledu 
v případech, kdy je vedeno civilní soudní řízení investora s poskytovatelem služeb  
na finančním trhu, u kterého Česká národní banka pravomocně dovodila porušení povinností 
směřujících k ochraně investora. Konečně lze ponechat řešení situace v rukou orgánů aplikace 
práva, především civilních soudů. Každé z nastíněných řešení má svá specifika, zasluhující 
samostatnou analýzu, která však bude muset být provedena na jiném místě. Předpokládám,  
že to bude právě poslední uvedené řešení, které se i s ohledem na posílení role soudních 
rozhodnutí dle občanského zákoníku v dlouhodobém horizontu prosadí. Především judikatura tedy 
podle mého názoru rozhodne, zda institut odpovědnosti za radu bude hrát roli účinného prostředku 
ochrany práv investorů na finančním trhu, nebo spíše bezzubého nástroje 
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POUŽITÍ AUTOMATICKÝCH OBRANNÝCH ZAŘÍZENÍ K 
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Abstract: This theses deals with using of automatic defensive devices to protect individual´s life, 

health and property within the self-defence in criminal law. Legislation of this institute in Criminal 
code gives citiziens in particular cases possibility to protect their own individual´s interests. Since the 
legislation of self-defence in Criminal code is quite brief, the important role for setting limits provides 
courts decisions. This article mainly deals with question of preventative self-defence by means of 
automatic defensive devices, especially conditions of using automatic defensive devices. 
 
Abstrakt: Tato práce se zabývá použitelností automatických obranných zařízení k ochraně života, 

zdraví a majetku jednotlivce v rámci nutné obrany v trestním právu. Právní úpravou tohoto institutu v 
Trestním zákoníku je dána občanům v určitých případech možnost k ochraně vlastních 
individuálních zájmů. Jelikož je právní úprava nutné obrany v Trestním zákoníku poměrně stručná, 
důležitou roli pro určení mezí nutné obrany stanoví judikatura. Tento příspěvek se zabývá 
především otázkou preventivní nutné obrany pomocí automatických obranných zařízení, zejména 
podmínkami použití automatických obranných zařízení.  
 
Key Words: self-defence, protection of property, preventative self-defence, automatic defensive 

devices.  
 
Klíčová slova: nutná obrana, ochrana majetku, preventivní nutná obrana, automatická obranná 

zařízení 

 
 
1.     ÚVOD  

Život a zdraví člověka a vlastnictví majetku patří mezi základní lidské hodnoty, kterým právní 
řád poskytuje patřičnou ochranu. Tato ochrana je poskytována zejména normami občanského a 
správního práva, přičemž ochrana nejdůležitějších hodnot, mezi které život, zdraví i majetek 
nepochybně patří, je poskytována i normami práva trestního. Ochrana prostřednictvím trestního 
práva je uplatňována v případech, kdy dochází k nejzávažnějším zásahům do práv a oprávněných 
zájmů jednotlivců. Stát disponuje efektivními prostředky k ochraně těchto hodnot, vztahů a zájmů, 
nicméně může dojít k situacím, kdy se ochrana ze strany státu ukáže jako neefektivní, resp. není 
možno ji poskytnout ihned v návaznosti na nastalou nepříznivou situaci. V těchto případech 
umožňuje právní řád jednotlivcům, aby využili některé z forem svépomoci, které jsou v právním řádu 
obsaženy. Z pohledu trestního práva se jedná především o krajní nouzi a nutnou obranu, které jsou 
upraveny v §§ 28 - 29 zákona č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „trestní zákoník“).  

Existují však případy, kdy je možno se na obranu určitým způsobem připravit a předejít tak 
momentu překvapení, který v souvislosti se situacemi nutné obrany často nastává. Dokonce je 
možné se vyhnout přímému fyzickému kontaktu s pachatelem a přitom nadále svépomocně chránit 
svá práva. K této ochraně slouží tzv. automatická obranná zařízení, která představují specifickou 
formu nutné obrany, a to tzv. preventivní nutnou obranu. Právě použití těchto automatických 
obranných zařízení je hlavním předmětem této práce.1336  

V naší právní teorii se jedná o problematiku, které prozatím nebylo věnováno mnoho 
pozornosti. Z tohoto důvodu je seznam dostupné literatury poměrně stručný, stejně tak jako výčet 
rozhodnutí tuzemských soudů. Autor se tedy zabývá především jednotlivými podmínkami 

                                                 
1336 Tato práce byla autorem vypracována v rámci projektu s názvem „Nutná obrana v českém 
trestním právu ve srovnání s právní úpravou v USA“ (Studentská grantová soutěž – IGA). 
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použitelnosti automatických obranných zařízení, tak jak vyplývají z dostupné právní teorie a 
judikatury, přičemž součástí této práce je i kritická analýza dosavadní rozhodovací praxe 
jednotlivých soudů.  

V první části práce bude nejprve rozebrán smysl a účel nutné obrany a automatických 
obranných zařízení. S ohledem na pochopení užívání automatických obranných zařízení je třeba 
pochopit smysl těchto institutů; k čemu směřují, proč jsou dovolené a jaký je jejich smysl. Další část 
práce se již bude týkat přímo automatických obranných zařízení. Tato kapitola bude obsahovat 
obecné pojednání o automatických obranných zařízeních a podmínky jejich využívání. Tím se 
rozumí jednotlivé předpoklady, za nichž je možno tato zařízení instalovat. Další část bude směřovat 
k jednotlivým druhům automatických obranných zařízení. Hlavní a nejdůležitější část této kapitoly se 
bude týkat tuzemské judikatury, kde budou rozebrána stěžejní rozhodnutí soudů, která vymezují 
rámec použití automatických obranných zařízení v České republice. Tato rozhodnutí budou nejen 
popsána, ale i rozebrána a kriticky zanalyzována, neboť obsahují značné rozpory. Na základě 
analýzy těchto rozhodnutí bude další kapitola věnována doporučením, která je třeba dodržet při 
instalaci automatických obraných zařízení v praxi. Předposlední kapitola bude věnována 
zhodnocení právní úpravy v trestním zákoníku a úvahám de lege ferenda. 
 
2.     SMYSL A ÚČEL NUTNÉ OBRANY A AUTOMATICKÝCH OBRANNÝCH ZAŘÍZENÍ 

Podstatou nutné obrany je odvracení útoku proti zájmu chráněnému Trestním zákoníkem. 
Tato ochrana společenských vztahů, zájmů a hodnot by měla být poskytována především ze strany 
státu. To znamená, že stát, prostřednictvím svých orgánům, by měl být garantem ochrany těchto 
zájmů. Objevují se však případy, kdy tento způsob ochrany není dostatečně efektivní, a pro tyto 
případy nám právní řád dává možnost chránit tyto zájmy svépomocí. V těchto případech bude tedy 
uplatněna individuální ochrana zájmů před ochranou poskytovanou státními orgány (tyto případy lze 
i označit jako určitý průlom do státního monopolu násilí1337). Právní řád nám dává celou řadu těchto 
forem svépomoci, přičemž z hlediska trestního práva hmotného je nejdůležitější nutná obrana.  

Jednání v nutné obraně je povolené zejména z toho důvodu, že se nepovažuje za škodlivé, 
ale naopak, je chápáno jako žádoucí ochrana vlastních zájmů. V souvislosti s tím je však nutné 
zmínit, že jednání v nutné obraně není z tohoto pohledu povinností určité osoby, ale pouze jejím 
právem. Pokud tedy nastane situace, ve které osoba čelí přímo hrozícímu a trvajícímu útoku, který 
směřuje vůči zájmům chráněným trestním zákonem, záleží pouze na jeho rozhodnutí, zda zahájí 
obranu ve smyslu § 29 Trestního zákoníku. Jedná se tedy o jeho právo jednat v nutné obraně, nikoli 
povinnost.  

Účelem nutné obrany je tedy umožnění ochrany vlastních zájmů bez pomoci státních orgánů, 
přičemž tato ochrana nebude v rozporu s právním řádem.1338 To však neznamená, že osoba je 
oprávněna bránit jakkoliv své individuální zájmy, ale jeho jednání musí splňovat podmínky, které 
zákon upravuje pro uplatnění tohoto druhu svépomoci. Nelze v těchto případech očekávat, že bude 
mít každá osoba detailní právní podvědomí o tom, jaké jsou přesně meze nutné obrany, resp. jak 
tyto meze vytyčuje především aplikační soudní praxe. Pro případ, že se rozhodne jednat v nutné 
obraně, platí, že by měla základní podmínky znát, přičemž část těchto pravidel lze dovodit i logicky, 
bez detailní znalosti právních předpisů a jednotlivých rozhodnutí soudů vztahujících se k dané 
problematice. V každém případě by však nutná obrana neměla sloužit k zneužití práva vůči druhé 
osobě, tj. ne k vyřizování osobních sporů, odvetě za jednání z minulosti, namísto ochrany vlastních 
zájmů před hrozícím a trvajícím nebezpečím.  

Jednáním v nutné obraně často dochází k ohrožení či porušení společenských zájmů či 
hodnot, kterým Trestní zákoník poskytuje ochranu, přičemž tato ochrana by měla být primárně 
poskytnuta ze strany státu. Umožnění ochrany vlastních zájmů jednotlivce v situacích, které by za 
normálních okolností vyžadovaly intervenci ze strany státního orgánu, má však svůj smysl. Je tomu 
tak proto, že v řadě případů je třeba v dané situaci jednat okamžitě a ochrana státními orgány se 
z tohoto pohledu jeví jako neefektivní. V těchto případech musí být dána jednotlivým osobám určitá 
míra autonomie, která jim umožní chránit své vlastní zájmy. Je však třeba mít stále na paměti, že i 
tato autonomie není neomezená a má své limity.  

                                                 
1337 KUCHTA, Josef. Nutná obrana. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 48. 
1338 Srov. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2009, s. 399. 
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Ochrana pomocí nutné obrany nemusí nutně směřovat jen k ochraně vlastních individuálních zájmů. 
Může se týkat i ochrany individuálních zájmů jiných osob v případech, kdy tyto osoby nejsou 
z jakéhokoli důvodu schopny se okamžitě a efektivně bránit. Hovoříme v tomto případě o tzv. 
pomoci v nutné obraně, která je v zásadě přípustná.1339 
 
3.     AUTOMATICKÁ OBRANNÁ ZARIZENI 
3.1. Obecně 

V souvislosti s nutnou obranou někdy hovoříme o tzv. preventivní nutné obraně, která spočívá 
především ve využití automatických obranných zařízení (automatických obranných systémů1340). 
Použití automatických obranných zařízení není v českém právním řádu upraveno. Z tohoto důvodu 
lze analogicky využít ustanovení o nutné obraně dle § 29 Trestního zákoníku (v návaznosti na čl. 2 
odst. 3 Listiny základních práv a svobod1341).  
Institut automatických obranných zařízení rozšiřuje dosah nutné obrany na situace, které nastanou 
až v budoucnu. Jedná se o případy, kdy se osoba připravuje na budoucí přímo hrozící a trvající útok 
proti zájmům chráněným Trestním zákoníkem1342 instalací automatického obranného systému, který 
má být využit až v případě vzniku budoucího útoku. Instalace automatických obranných zařízení 
směřuje nejen k ochraně těchto zájmů, ale také k dopadení či potrestání pachatele.  
 
3.2.     Podmínky použití automatických obranných zařízení 

Jak již bylo zmíněno, platná právní úprava neobsahuje ustanovení, které by upravovalo 
použití nutné obrany v podobě automatických obranných zařízení. Z tohoto důvodu lze analogicky 
aplikovat obecná ustanovení o nutné obraně upravená v Trestním zákoníku. Použití automatických 
obranných zařízení tedy musí splňovat stejné podmínky, které jsou vyžadovány v § 29 Trestního 
zákoníku pro osobu obránce. Jedná se o přímo hrozící a trvající útok, který směřuje proti zájmům 
chráněným trestním zákoníkem, přičemž tato obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu 
útoku. Z pohledu automatických obranných zařízení však mohou tyto podmínky vyvolávat určité 
otazníky.  

Instalace těchto zařízení mimo jiné vyvolává polemiku o tom, zda je možné opatřit a 
instalovat prostředky proti útoku, které ještě nehrozí. Existuje řada odpůrců, kteří využití 
automatických obranných systémů vylučují (např. V. Solnař1343). Většina protichůdných názorů 
upozorňuje zejména na následující dvě skutečnosti. Instalování automatických obranných zařízení 
je v rozporu s ustanoveními o nutné obraně, neboť nesměřuje proti hrozícímu a trvajícímu útoku, ale 
proti budoucímu, tj. v daný moment neexistujícímu útoku.1344  

S tímto názorem se nelze zcela ztotožnit, neboť obrana prostřednictvím těchto zařízení se 
aktivuje až v momentě, kdy vzniká přímo hrozící a trvající nebezpečí.1345 Do této doby lze považovat 
tato zařízení za neaktivní. Vyloučení použití automatických obranných zařízení pouze s odkazem na 
to, že se jejich instalace netýká aktuálního přímo hrozícího a trvajícího útoku, by byla v těchto 
případech nesprávná. Pokud vycházíme z obecné premisy, že každá osoba by se měla starat o svá 
práva, a že může činit to, co není zákonem zakázáno, pak z tohoto pohledu nelze použití 
automatických obranných zařízení a priori vyloučit. Instalace těchto zařízení je totiž specifickým 
přípravným jednáním, které směřuje k případné budoucí ochraně proti budoucímu přímo hrozícímu 
a trvajícímu útoku. Osoba instalující toto zařízení předpokládá v budoucnu vznik určitého nebezpečí 

                                                 
1339 Např. JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Zvláštní část. 4. vydání. Praha: 

Leges, 2014, s. 266.  
1340 ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. §1 až 139: Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 
2012, s. 409. 
1341 „Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 
neukládá.“ 
1342 Srov. ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník I. §1 až 139: Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2012, s. 409- 410. 
1343 SOLNAŘ, Vladimír a kol. Systém českého trestního práva. 1. vydání. Praha: Novatrix, 2009, s. 

125. 
1344 Srov. DOLENSKÝ, Adolf, NOVOTNÝ, František.  Nutná obrana a automatická obranná zařízení. 
Trestní právo, roč. 1998, č. 1, s. 8. 
1345 Srov. HRUŠKA, Jiří, BUREŠ, Radek. Použití automatických obranných zařízení z pohledu 
trestního práva. Trestní právo, roč. 2010, č. 7-8, s. 8. 
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(z hlediska nutné obrany ve formě útoku), které bude směřovat vůči zájmům chráněným Trestním 
zákoníkem. 

V tomto směru lze rozlišit dvě situace. První situace se týká přípravného jednání, kdy 
dochází k instalaci tohoto zařízení, přičemž tato instalace není postavena na předchozích hrozbách 
či útocích, které byly vůči obránci spáchány. I přesto však nelze striktně odmítat jednání, kdy osoba 
zajišťuje ochranu svého života, zdraví a majetku, zejména pokud je tato ochrana poskytována 
i dalším členům domácnosti. Ve druhém případě se jedná o instalaci, kdy již v minulosti docházelo 
k určitým útokům proti zájmům chráněným Trestním zákoníkem, které však v době instalace těchto 
zařízení nemají povahu přímo hrozícího a trvajícího útoku. Nicméně osoba obránce, na základě 
přechozích hrozeb, provádí přípravné opatření do budoucna. V takovém případě lze takové chování 
chápat jako logické a naprosto legitimní.1346  

Dalším protichůdným argumentem je ta skutečnost, že tato zařízení mohou působit na 
osoby, které se v dané situaci objeví bez souvislosti s určitým útokem, případně osoby, proti kterým 
bude použití daného zařízení neadekvátní.1347 V tomto případě se hovoří např. o zásahu hasičů, 
lékařů, tedy osob, které nevstupují do obydlí neoprávněně, ale na základě specifických situací 
souvisejících s ohrožením života a zdraví člověka. Tento argument je částečně oprávněný, neboť 
instalací automatického obranného zařízení nebezpečí opravdu hrozí. Nicméně bude se jednat o 
výjimečnou souhru náhod, kdy by toto zařízení mělo zasáhnout i jiné osoby, než jen pachatele 
trestného činu. Z tohoto pohledu je nutné učinit potřebná opatření, která budou směřovat 
k minimalizaci případných škod způsobených osobám, které se do nemovitosti snažily dostat za 
legitimním účelem. Správná volba automatických obranných zařízení, výstražná signalizace, 
dostatečné zabezpečení a další faktory mohou těmto excesům zabránit.  

Z toho, co bylo konstatováno, lze vyvodit další skutečnost. Použití automatických obranných 
zařízení lze rozčlenit na dvě fáze.1348 První fáze je samotná instalace automatického obranného 
zařízení, která vyvolává občasné rozpory, které byly uvedeny v předchozích odstavcích. Druhou fází 
je samotné použití automatických obranných zařízení. Jedná se o situaci, kdy již vznikl přímo hrozící 
a trvající útok na zájem chráněný Trestním zákoníkem, a v tomto okamžiku se automatické obranné 
zařízení spustí. Typicky se jedná o situace, kdy pachatel trestného činu vstoupí do domu. V tento 
moment zde již existuje přímo hrozící a trvající útok, nicméně lze opět rozlišit dvě situace.  

První situace spočívá v tom, že se v domě nachází osoby, k jejichž ochraně bylo automatické 
obranné zařízení nainstalováno. V tomto případě lze konstatovat, že předpoklady pro uplatnění 
nutné obrany jsou splněny, neboť zde existuje přímo hrozící a trvající útok proti zájmu chráněnému 
Trestním zákoníkem, osoba pachatele se již nachází na místě činu a další osoby v domě jsou tím 
pádem v ohrožení. 

Ve druhém případě se jedná o situaci, kdy pachatel již vstoupil do domu, tj. vzniká přímo 
hrozící a trvající útok, ale osoby nejsou v domě přítomny. Z logiky věci vyplývá, že tento přímo 
hrozící a trvající útok může směřovat pouze vůči majetku, nikoli vůči životu a zdraví. Tuto situaci je 
třeba řešit s odkazem na to, zda je možné pomocí nutné obrany chránit i majetek.1349 Jak vyplývá 
z tuzemské judikatury1350, nutnou obranu je možno použít i k ochraně majetku. To znamená, že 
pokud by ze strany pachatele došlo k ohrožení nebo porušení zájmu chráněnému Trestním 
zákoníkem, lze použít ustanovení o nutné obraně, resp. ustanovení o preventivní nutné obraně.  
 
3.3. Druhy automatických obranných zařízení 

Existuje celá řada automatických obranných zařízení, přičemž jejich volba zásadně ovlivňuje 
i tu skutečnost, zda bude jejich užití v souladu s ustanoveními o nutné obraně. Za automatické 

                                                 
1346 Většina známých případů instalace automatických obranných zařízení v České republice se 
týkala právě situací, kdy osoba byla již někdy ohrožena (často opakovaně) jednotlivými útoky ze 
strany pachatelů.  
1347 Srov. DOLENSKÝ, Adolf, NOVOTNÝ, František.  Nutná obrana a automatická obranná zařízení. 
Trestní právo, roč. 1998, č. 1, s. 9. 
1348 Toto rozdělení odpovídá i argumentaci uvedené ve Stanovisku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 
Tpjn 303/2008 ze dne 30. září 2009. 
1349 Ze zahraniční literatury srov. např. LEVERICK, Fiona. Killing in self-defence. 1. vydání. Oxford: 
Oxford University Press, 2006, s. 131 a násl.; SANGERO, Boaz. Self-Defence in Criminal Law. 1. 
vydání. Oxford: Hart Publishing, 2006, s. 252 a násl.  
1350 Rozsudek Nejvyššího soudu, sp. zn. 11 Tz 5/83.  
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obranné zařízení jsou považovány nejen různé formy příkopů, padacích jam, uzamykatelných 
místností, ale také ostnaté dráty, zapojené elektrické vedení do plotu a mříží, lovecké pasti apod. 
Mezi účinnější automatické obranné zařízení patří především instalované samostříly, střelné zbraně, 
nástražné systémy, jedy, výbušniny apod.1351 Jak lze z uvedeného výčtu vidět, existuje celá škála 
automatických obranných zařízení, přičemž část z nich lze sehnat legálně na volném trhu a část 
z nich vyžaduje získání určitého povolení či oprávnění. 

V tomto kontextu se nám nabízí otázka, zda je možno použít v preventivní nutné obraně i 
automatické obranné zařízení, ke kterému nemá obránce oprávnění či potřebné povolení. Dle mého 
názoru by ani v tomto případě nemělo být použití takového zařízení a priori vyloučeno. Samozřejmě 
se bude daný případ posuzovat s ohledem na okolnosti případu, zejména konkrétní situaci, osobu 
pachatele a útočníka, intenzitu útoku a řadu dalších okolností.1352  

Jako automatické obranné zařízení lze označit i pořízení psa, který bude určen k ochraně 
majetku.1353 Zatímco ostatní automatická obranná zařízení se nacházejí v domácnostech zřídka, 
pořízení psa či jiného zvířete za účelem ochrany života, zdraví a majetku je poměrně běžné. I 
z tohoto pohledu musí být dodrženy podmínky, které platí jak pro nutnou obranu, tak pro používání 
automatických obranných zařízení (jako například výstraha, že se v domě nachází pes). To platí 
zejména v případech, že majitel objektu pořídí k ochraně svých zájmů bojové plemeno psa, které je 
k tomuto účelu vycvičeno. V takovém případě by měl být jak pes, tak i objekt dostatečně zajištěn a 
měla by zde být zřejmá signalizace, které upozorňuje na existenci psa.1354  
 
4.     TUZEMSKÁ JUDIKATURA 

V českém právním prostředí je otázka využití automatických obranných zařízení 
problematikou relativně novou a neobsahuje prozatím ucelenou a jednotnou judikaturu. Nicméně lze 
očekávat, že těchto případů bude přibývat a je důležité se touto otázkou pečlivě zabývat. Z hlediska 
judikatury stojí za zmínku především tři rozhodnutí, z toho dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu České 
republiky a jedno Krajského soudu v Plzni.  

V prvním případě se jedná o rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 66/2007 týkající se 
automaticky spouštěného nástražného výbušného systému instalovaného k ochraně majetku. 
Obviněný (obránce) byl vlastníkem chatky v zahradní kolonii, přičemž zde opakovaně docházelo 
k páchání trestného činu krádeže. Obviněný opakovaně volal policii, nicméně pachatel nebyl 
dopaden. Učinil tak tedy další opatření spočívající v pořízení dvojitého plotu, instalaci automatického 
vypínání a zapínání světel, to se však ukázalo jako nedostačující. Na základě těchto skutečností 
nainstaloval do chaty automatické obranné zařízení. Umístil pod podlahu chaty nástražný výbušný 
systém, který se sepnul při otevření dveří, v důsledku čehož výbušnina explodovala. Zároveň 
ponechal dveře chaty bez uzavíracího mechanismu, zapřené pouze dřevěným prknem.1355 Poté, co 
poškozený vnikl do chaty, výbušnina explodovala a způsobila mu těžké zranění dolní končetiny, kdy 
mu musela být část nohy amputována. Jednání obviněného bylo klasifikováno jako ublížení na 
zdraví. 

Tento případ je zajímavý z několika ohledů. Nejvyšší soud se ztotožnil s argumentací 
odvolacího soudu v tom směru, že se jednalo o jednání nepřiměřené. Bylo použito automatické 
obranné zařízení s devastujícím účinkem. Dále bylo možno předejít tomuto následku učiněním 
dalších opatření k zabezpečení majetku (nové dveře apod.). V těchto směrech lze s argumentací 
víceméně souhlasit. 

Ne příliš správná je však argumentace soudu, který odmítá tento způsob ochrany majetku, 
který je předem připravován, promyšlen a prováděn pomocí technického zařízení. V podstatě je tím 

                                                 
1351 Podrobněji viz HRUŠKA, Jiří, BUREŠ, Radek. Použití automatických obranných zařízení 
z pohledu trestního práva. Trestní právo, roč. 2010, č. 7-8, s. 6 a násl. 
1352 Srov. usnesení Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 7 To 62/2006 ze dne 28. března 2006. V daném 
případě byla obráncem použita automatická obraná zařízení, k jejichž držení nebyl oprávněn. 
Obránce byl zároveň obžalován z nedovoleného ozbrojování.  
1353 Srov. HRUŠKA, Jiří, BUREŠ, Radek. Použití automatických obranných zařízení z pohledu 
trestního práva. Trestní právo, roč. 2010, č. 7-8, s. 10-11. 
1354 Srov. KUČERA, Pavel. K některým právním aspektům útoku zvířete na člověka. Trestní právo. 
roč. 2008, č. 12, s. 3-4.; KUČERA, Pavel, KINCL, Michael. Jak se bránit nejvěrnějšímu příteli 
člověka. Trestní právo, roč. 2010, č. 14, č. 5, s. 4-5. 
1355 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 66/2007 ze dne 28. března 2007.  
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odmítnuta podstata využití automatického obranného zařízení jako prostředku preventivní nutné 
obrany, který je instalován proti budoucímu hrozícímu a přímo trvajícímu útoku. Soud rovněž 
odmítá, že se jednalo o přímo hrozící a trvající útok proti zájmu chráněnému Trestním zákoníkem. I 
v tomto směru lze namítnout, že je třeba rozlišit dvě fáze použití automatických obranných zařízení, 
a to fázi instalace těchto zařízení a fázi aktivace těchto zařízení. Příprava těchto zařízení je 
samotnou podstatou využití automatických obranných zařízení a nemůže být a priori odmítnuta.1356 
Dalším problémem v argumentaci soudu je otázka přímo hrozícího a trvajícího útoku proti zájmu 
chráněnému Trestním zákoníkem, kdy soud konstatuje, že zde tento útok (nebezpečí není). 
V momentě, kdy došlo k aktivaci automatického obranného zařízení, zde totiž byl přímo hrozící a 
trvající útok. Jednalo se o útok směřující vůči majetku obviněného, tedy vůči zájmu chráněnému 
Trestním zákoníkem.  

Druhým významným rozhodnutím v otázce použití automatických obranných zařízení je 
rozhodnutí Krajského soudu v Plzni 7 To 62/2006. Uvedené rozhodnutí se liší od předchozího v tom 
směru, že připouští použití automatických obranných zařízení. V daném případě se jednalo o útok 
na zájem chráněný Trestním zákoníkem. Soud zároveň připouští, že se jednalo o přímo hrozící a 
trvající útok i v případě, že nástražné zařízení bylo v objektu umístěno v době, kdy k žádnému útoku 
nedocházelo, a bylo aktivováno v momentě, kdy útok ze strany útočníka nastal. Soud v tomto 
případě zohlednil i okolnosti, jako je osoba útočníka, jeho věk a fyzický stav, opakovaný útok na 
objekt, opakované způsobení škody na objektu apod. Soud zároveň připustil, že pomocí nutné 
obrany je možno chránit nejen život a zdraví osob, ale zároveň i další zájmy chráněné Trestním 
zákoníkem, jako je třeba zájem na svobodě, majetku apod.1357 Lze konstatovat, že argumentace 
Krajského soudu byla přijatelnější ve prospěch osoby instalující automatické obranné zařízení, tzn. 
osoby obránce, což lze považovat za nepochybně žádoucí.  

Vzhledem k rozdílné argumentaci jednotlivých soudů a potřebu řádně se vypořádat s otázkou 
preventivní nutné obrany zareagoval Nejvyšší soud vydáním stanoviska trestního kolegia 
Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Tpjn 303/2008. Stanovisko přináší několik relevantních argumentů, 
které stanovují meze použití automatických obranných zařízení.  

S argumentem, že použití automatických obranných zařízení zakládá předčasnou obranu, se 
Nejvyšší soud vypořádal následovně. Ve své argumentaci potvrdil, že je třeba rozdělovat dvě fáze 
preventivní nutné obrany. První fází je instalace automatického obranného zařízení, přičemž v této 
fázi nedochází k samotné obraně, ale jedná se pouze o přípravné jednání do budoucna. Druhou fází 
je vlastní realizace obranného systému, tedy aktivování automatického obranného zařízení. K této 
aktivaci dochází na základě vzniklého nebezpečí, resp. útoku, ze strany útočníka. Zároveň však 
Nejvyšší soud připouští, že nezbytnou součástí každého automatického obranného zařízení je 
abstraktní ohrožení nezúčastněných osob, což však není relevantní pro otázku přípustnosti nutné 
obrany, neboť k ní dochází až samotnou aktivací tohoto zařízení.  

Nejvyšší soud potvrzuje, že při použití automatických obranných zařízení musí být splněny 
všechny podmínky pro aplikaci nutné obrany. To zahrnuje mimo jiné i podmínku, že obrana nesmí 
být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. Nicméně lze konstatovat, že obrana může být natolik 
intenzivní, aby tento útok bezpečně odvrátila. Obránce tedy může způsobit i škodu větší, než která 
hrozila, což nám dokládá i judikatura.1358 Nesmí zde však být zjevný nepoměr mezi hrozící škodou 
obránci a škodou způsobenou útočníkovi.1359  

Nejvyšší soud dále zdůraznil jeden z důležitých aspektů a předpokladů pro použití 
automatických obranných zařízení, a to existenci varujících a zabezpečovacích opatření. Existence 
těchto opatření je nezbytná pro instalaci těchto zařízení, neboť je určitou hranicí mezi nutnou 
obranou a tím, aby automatické obranné zařízení zasáhlo osoby, které nejsou útočníky ve smys lu 
nutné obrany. Jejich dodržením si obránce snižuje riziko, že bude trestně odpovědný za překročení 
mezí nutné obrany.  

                                                 
1356 Z tohoto pohledu bychom mohli odmítnout i např. pořízení střelné zbraně za účelem ochrany 
života, zdraví a majetku, kdy tato zbraň byla pořízena v souladu se zákonem. I toto jednání je 
určitým způsobem přípravné a očekává vznik budoucího nebezpečí, přičemž však není jasné, zda 
k němu dojde nebo ne.  
1357 Usnesení Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 7 To 62/2006 ze dne 28. března 2006.  
1358 Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČSR, sp. zn. 3 To 2/81 ze dne 17. února 1981. 
1359 Srov. DOLENSKÝ, Adolf, NOVOTNÝ, František.  Nutná obrana a automatická obranná zařízení. 
Trestní právo, roč. 1998, č. 1, s. 9. 
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Na základě tohoto stanoviska dospěl Nejvyšší soud k závěru, že použití automatických obranných 
zařízení nelze a priori vylučovat. Jejich použití je přípustné, nicméně platí, že musí být splněny 
podmínky nejen nutné obrany, ale i některé další specifické podmínky vztahující se přímo 
k automatickým obranným zařízením.  
 
5.     DOPORUČENÍ PRO POUŽITÍ AUTOMATICKÝCH OBRANNÝCH ZAŘÍZENÍ 

Na základě předchozích odstavců lze konstatovat, že použití automatických obranných 
zařízení je v souladu se zákonem a judikaturou Nejvyššího soudu1360 a je přípustné. Nicméně je 
třeba splnit podmínky, za kterých je možno aplikovat nutnou obranu a zajistit, aby obrana nebyla 
zcela zjevně nepřiměřená útoku.  

V praxi to v prvé řadě znamená především pečlivost již při volbě automatického obranného 
zařízení. Je třeba volit prostředek sloužící především k ochraně majetku a dopadení pachatele, ne 
k jeho fyzické likvidaci1361 (v tomto kontextu případ, kdy dojde např. k instalaci výbušného zařízení 
k ochraně nezajištěné zahradní chatky, lze považovat za zcela zjevně nepřiměřený). Existuje celá 
řada automatických obranných zařízení, z nichž některé jsou povolené a k některým je třeba 
zvláštního oprávnění či povolení ze strany příslušných úřadů. To znamená, že osoba by měla volit 
takové obranné zařízení, které nebude držet protizákonně. Dalším kritériem při volbě obranného 
zařízení bude intenzita tohoto zařízení. Je třeba nejprve zvážit, k ochraně čeho dané zařízení 
směřuje (zda se jedná o život, zdraví, majetek apod., dále zda jde o ochranu rodinného domu, 
kůlny, zahradní chatky, soukromého pozemku apod.) a dle toho zvolit adekvátní obranný systém. 
Při výběru tohoto zařízení by měla být posuzována přiměřenost tohoto zařízení a následků, které 
toto zařízení způsobí.  

Dalším stadiem by mělo být dostatečné zajištění objektu před nežádoucími vstupy jiných 
osob. V praxi to znamená zejména to, aby nemohl být objekt jednoduše narušen kolemjdoucím, 
případně dětmi apod. (např. zapojení plotu, kliky od dveří na elektrickou síť, bojové plemeno psa 
pobíhající na dvoře, který je oplocen děravým plotem lze posuzovat opět jako zcela zjevně 
nepřiměřené). Správná volba automatického obranného zařízení, jeho pečlivá instalace a učinění 
nezbytných opatření, které by měly předcházet nehodám, je nezbytným předpokladem pro použití 
automatických obranných zařízení v kontextu ustanovení o nutné obraně dle § 29 Trestního 
zákoníku. V případech použití automatických obranných zařízení je třeba opět vycházet z okolností 
daného případu a posuzovat, zda byla splněna kritéria nutné obrany. 

 
6.     ÚVAHY DE LEGE FERENDA 

V souvislosti s použitím automatických obranných zařízení je třeba se zamyslet nad tím, zda 
by nebylo vhodné upravit tuto problematiku i v Trestním zákoníku. Samozřejmě je možnost 
ponechat situaci ve stávající, která reflektuje současnou právní úpravu a neupravuje automatická 
obranná zařízení, přičemž k jejich aplikaci dochází na základě analogického využití ustanovení o 
nutné obraně dle § 29 Trestního zákoníku. Současná právní úprava sice otázku automatických 
obranných zařízení neupravuje, nicméně vzhledem k výše uvedenému výkladovému Stanovisku 
Nejvyššího soudu jsou podmínky pro uplatnění těchto obranných zařízení nastaveny poměrně 
jasně. V případě, že se jimi budou ostatní soudy při řešení podobných případů řídit, lze konstatovat, 
že je tato úprava dostačující.  

Další možností spočívající již v úpravě Trestního zákoníku, by bylo rozšíření skutkové 
podstaty nutné obrany dle § 29 o další odstavec týkající se ochrany pomocí těchto automatických 
obranných zařízení. Tato varianta by v rámci dalších legislativních prací jistě stála za zvážení. Ačkoli 
máme uvedené výkladové Stanovisko, tak zakotvení automatických obranných zařízení do 
ustanovení o nutné obraně by jistě přispělo k větší právní jistotě osob, které se rozhodnou bránit 
svůj majetek tímto způsobem.  

Třetí možností by bylo vytvoření další okolnosti vylučující protiprávnost, která by tento institut 
upravovala. Nicméně tato varianta se jeví jako nejméně pravděpodobná a nereálná. Jednalo by se 
v podstatě o okolnost vylučující protiprávnost, která by byla ve vztahu k § 29 Trestního zákoníku, tj. 
k nutné obraně.  

 
 

                                                 
1360 Stanovisko Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Tpjn 303/2008 ze dne 30. září 2009. 
1361 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 6 Tdo 66/2007 ze dne 28. března 2007. 
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7.      ZÁVĚR 

Problematika automatických obranných zařízení je tématem, které se v poslední době 
dostává do popředí v souvislosti s otázkou preventivní nutné obrany. Ačkoliv tato specifická 
možnost nutné obrany není upravena v Trestním zákoníku, lze konstatovat, že je možné využít 
stávající právní úpravu nutné obrany v Trestním zákoníku a tuto úpravu analogicky vztáhnout i na 
automatická obranná zařízení.    
 Jak bylo možno vidět z jednotlivých rozhodnutí soudů, existují různé názory na použití 
automatických obranných zařízení. Společným prvkem je to, že je tento institut v obecné rovině 
povolen, nicméně se radikálně odlišovaly podmínky, za nichž mohl být uplatněn. Pozitivním 
signálem bylo v tomto směru vydání sjednocujícího Stanoviska Nejvyššího soudu, které stanovilo 
poměrně jasně a detailně podmínky, za nichž je možno automatické obranné zařízení používat. 
Vydání Stanoviska bylo nezbytné zejména s ohledem na právní jistotu občanů, a je třeba, aby tuto 
argumentaci při posuzování podobných případů ostatní soudy následovaly.  
 Při využívání automatických obranných zařízení je třeba si uvědomit, že nepostačí jen 
splnění podmínek nutné obrany, tak jak je stanoví Trestní zákoník, ale je třeba dodržet i další 
podmínky, které byly víceméně stanoveny v uvedeném Stanovisku. Jedná se zejména o požadavky 
na řádné zajištění tohoto zařízení, samotného objektu, dostatečnou signalizaci apod. 
 Lze předpokládat, že bude případů instalace automatických obranných zařízení přibývat. 
Ačkoli je tato problematika upravena v teorii pouze okrajově, lze konstatovat, že došlo k poměrně 
rozumnému a reálnému nastavení hranic, za nichž je možno tato zařízení instalovat a využívat.  
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TAJOMNÝ RYBNÍK V KARPATOCH - PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 
K VZNIKU PARTIKULÁRNEHO OBYČAJOVÉHO PRÁVA 

RYBOLOVU 
 

Ján Šurkala  
 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 
 
 

Abstrakt: The author analysis a problem of ownership to two fishponds in the village of Smilno, 

northern east of Slovakia. He also tries to answer the question who is entitled to do fishing there. 
Based on sociological and legal research as well as investigation of the principal historical and 
doctrinal aspects of the problem he comes to conclusion that there has developed particular local 
customary regulation. The main content of this custom is that everybody is entitled to fish there, 
whereas the ponds do not belong to anybody and there is continual and persisting practice of wide-
range of people who do those activities for a long period with silent approval of both public 
authorities and owners of original meadow land parcels. This phenomenon can be subsumed under 
other customary rights of everybody to access to countryside.     
 
Abstrakt: Práca ponúka prípadovú štúdiu k otázke vlastníckych vzťahov a práva rybolovu na dvoch 

rybníkoch v obci Smilno, v bardejovskom okrese. Na základe sociologicko-právneho výskumu 
v teréne a výkladu historických a súčasných názorov na charakter a povahu právnej obyčaje na 
území Slovenska, autor prichádza k záveru, že na predmetných rybníkoch sa vyvinula miestna 
partikulárna obyčaj. Tá poskytuje „každému“ právo rybolovu. Tento fenomén dáva autor do kontextu 
ostaných obdobných obyčajových oprávnení verejnosti, ktoré spadajú pod koncepciu „práva 
verejnosti na prístup ku krajine“. 
 
Kľúčové slová: customary law, fishponds, right to fish, rights of everybody, unauthorized building, 

illegal (black) building.   
 
Kľúčové slová: obyčajové právo, rybníky, právo rybolovu, právo verejnosti na prístup ku krajine, 

neoprávnená stavba, čierna stavba. 
 

1          ÚVOD 

Slovenský právnik je vychovaný vo viere, že všetko právo sa dá vyčítať zo zákona. 
V posledných rokoch musel túto vieru rozšíriť aj na európsku legislatívu, s čím nemá väčší problém, 
nakoľko ide tiež o písané právo. Už väčší problém má s uznaním judikatúry ako formálneho 
prameňa práva, hoci pod tlakom okolností jej „faktickú právotvornosť“ musí rešpektovať. Čo je však 
pre neho úplne nepredstaviteľné, je „podrobiť sa“ právnej obyčaji, tomu archaickému „reliktu 
feudálnej spoločnosti.“ Ak ju uznáva, tak len v medzinárodnom práve verejnom. Rešpektuje aj 
obchodné zvyklosti, poprípade dobré mravy, ale to len vtedy, ak na ne odkáže „všemocný“ zákon. 
To, že ten nemôže determinovať obsah týchto pojmov v konkrétnych situáciách vníma náš právnik 
ako „systémovú chybu“, nedokonalosť legislatívy, poprípade volá po presnejšom zákonnom 
vymedzení. Pretože „co je psáno, to je dáno“. 
 Áno, „modlárstvo litery“ u nás prekvitá. Normy sa vo väčšine prípadov neposudzujú 
z hľadiska ich normatívnej kvality, ale len z pohľadu splnenia formálnych náležitostí ich platnosti, čo 
spravidla znamená to, že sa skúma, či boli riadne publikované v Zbierke zákonov. Aj dnes však 
existujú prípady, kedy si s písaným právom nevystačíme. Jeden takýto prípad rozoberieme v tejto 
práci.  
 Ide o analýzu vlastníckych vzťahov k dvom rybníkov v katastrálnom území obce Smilno, na 
východnom Slovensku. Na prvý pohľad by malo ísť o jednoduchú záležitosť – zájsť na katastrálny 
úrad, za poplatok si dať vystaviť výpis z listu vlastníctva a hotovo. Život však vie byť oveľa 
komplikovanejší, ako dokáže zákon predvídať, a múdre knihy pripustiť. Nechceme predbiehať, aby 
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sme čitateľovi nepokazili „umelecký zážitok“, ale v našom prípade je nám pohľad do katastra nanič. 
A vtedy je už aj obyčajové právo dobré.  
 Z hľadiska štruktúry práce sa budeme držať štvorčasťového členenia, okrem úvodu a záveru. 
V prvej kapitole opíšeme faktický stav, v druhej ponúkneme krátky historickoprávny exkurz do 
obyčajového práva na našom území, v kapitole tretej budeme skúmať názory súčasnej teórie práva 
a právnej filozofie na právnu obyčaj a v poslednej kapitole predstavíme samotnú analýzu 
vlastníckych vzťahov k skúmaným rybníkom. V závere sa pokúsime zasadiť výsledky poslednej 
kapitoly do širšieho spoločenského a právneho kontextu.   

Z hľadiska metódy budeme využívať mix sociologických a dogmatických prístupov. Faktické 
okolnosti budeme skúmať metódou rozhovorov s ľuďmi, ktorí by nám mohli poskytnúť informácie 
priamo z terénu. Zároveň preskúmame aj listinný materiál, najmä katastrálne mapy, záznamy 
z pozemkovej knihy a výpisy z katastra. V druhej a tretej kapitole budeme pracovať hlavne 
s výstupmi jurisprudencie, tak súčasnej, ako aj historickej, rovnako slovenskej, ako aj zahraničnej. 

2           OPIS FAKTICKÉHO STAVU 
2.1 Krátka história obce Smilno 

Obec Smilno sa nachádza na severovýchode Slovenskej republiky, v bardejovskom okrese, 
Prešovskom samosprávnom kraji, v regióne Horného Šariša. Rozprestiera sa v Ondavskej 
vrchovine a vo východnej časti Zborovskej kotliny1362 v nadmorskej výške cca 413 m. n. m.1363 
Katastrálne územie obce má rozlohu približne 1380 ha.1364 Hraničí s obcami Becherov na severe, 
Jedlinka, Mikulášová a Cigla na východe, Šarišské Čierne na juhu a Zborov a Chmeľová na 
západe.1365 Pri poslednom sčítaní obyvateľstva žilo v obci 712 obyvateľov, z toho až 96,5 % 
slovenskej národnosti.1366 

 Obec Smilno je jedným z najstarších sídel v bývalej Šarišskej stolici.1367 Názov obce sa 
v priebehu dejín pochopiteľne menil a vyvíjal: 1250 Zemelnye, 1269 Zemeldene, 1277 Scemella, 
1347 Scemelnye, 1618 Smilna, 1786 Smilno, 1920 Smilno, 1927 Smilno.1368 Majetok Smilna 
(Zemeldene), ktorý zaberal celé územie severovýchodného Šariša, predal v roku 1269 komes Pud 
z rodu Abovcov1369 Šimovovi, synovi synovi Štefana z Veľkého Šariša, z rodu Tekule, za 30 hrivien 
striebra.1370 V druhej polovici 14. storočia však Tekulovci stratili toto panstvo v dôsledku neustálych 
sporov s výbojnými makovickými pánmi a od roku 1364 získali panstvo Cudarovci, ktorí si ho pripojili 
k svojim makovickým majetkom.1371 Od tohto obdobia možno konštatovať, že majetok Smilno je 
začlenený do Makovického panstva, ktoré bolo svojho času jedným z najväčších feudálnych domínií 
v Uhorsku.1372 Po porážke povstania Františka II. Rákoci a v dôsledku čiastočného zhabania jeho 
makovických majetkov kráľom sa jeho vlastnícka jednota narušila. Smilno bolo vo vlastníctve rodu 
Eszterházy, ktorý si v roku 1750 v obci postavil veľký kaštieľ s hospodárskymi budovami (majer) 
a pôdou v rozlohe asi 450 ha. Už od tohto obdobia sú známe rybníky, ktoré ku kaštieľu patrili.1373 
V roku 1922-1923 maďarskí grófi Eszterházi a Vilecz predali svoju majetnosť aj s kaštieľom 
a rybníkmi miestnych gazdom za 2.310,000 Korún.1374 Tí si tento majetok, ktorý si zadovážili aj 
s finančnou pomocou rodákov z Ameriky, rozdelili na 105 častí, pričom každý gazda dostal 
jednu.1375 

                                                 
1362 Misovic.net [online databáza]. Geomorfologické členenie Slovenska.  
1363 Jaspi.gov [online databáza]. Nadmorská výška obce.  
1364 Geodesy.sk [online databáza]. Registre obnovenej evidencie pozemkov.  
1365 Mapy.sk [online databáza]. Mapa - Smilno.  
1366 Statistics.sk [online databáza]. Obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti.  
1367 LUKAČ, G. a ADAM, J.: Zborov: Dejiny obce a Makoviského panstva. s. 33.  
1368 KROPILÁKk, M.: Vlastivedný slovník obcí na Slovensku III. s. 153.  
1369 BEŇKO, J.: Osídlenie severného Slovenska. s. 187.  
1370 WENZEL, G.: Codex Diplomaticus Arpadianus VIII, s. 241-243.  
1371ULIČNÝ, F.: Dejiny osídlenia Šariša. s. 284; WAGNER, C.: Diplomatarium comitatus 
Sarosiensiss, 60-62.  
1372 ENCYKLOPEDICKÝ ÚSTAV SAV: Encyklopedia Slovenska III. s. 462. 
1373 SMILNO.SK [online databáza]. História obce Smilno.  
1374 Porovnaj: Príloha R 1, O 7; R 2, O 7; Tiež porov. pozn. 12. K sume sme dospeli výpočtom – 
podľa informácie respondent č. 1 – že jedna čiastka sa odpredávala za 22,000 Korún.  
1375 Tamtiež 
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2.2 Krátka história rybníkov 

 Kedy presne boli smilnianske rybníky založené, možno dnes len špekulovať. Niektoré zdroje 
uvádzajú, že založenie rybníkov súvisí s vybudovaním kaštieľa v obci okolo roku 1750.1376 Táto 
úvaha má nepochybne svoj racionálny základ. „Sofistikované vodné hospodárstvo“ určite súvisí 
s väčšou prítomnosťou majiteľov panstva na svojom majetku, a tiež s možnosťou ich rekreačného 
využívania. Táto teória ale nevylučuje možnosť, že rybníky v Smilne boli aj predtým, ale 
s príchodom panstva na zintenzívnila ich prevádzka, možno sa vykonali nejaké investičné aktivity 
a pod. K príklonu k staršej existencii rybníkov nás vedie skutočnosť, že obcou, napriek jej 
starobylosti, nepreteká žiaden významnejší vodný tok. Stredoveké sídla sa spravidla zakladali 
v blízkosti vodných zdrojov, ktoré boli nevyhnutné pre hlavnú hospodársku činnosť – 
poľnohospodárstvo. Je teda dosť pravdepodobné, že nejaké vodné nádrže na mieste dnešných 
rybníkov existovali aj skôr, ako zásobáreň vody na hospodárske a protipožiarne účely, hoci sa 
nemuseli hneď využívať na intenzívny chov rýb. Odpoveď prvých dvoch respondentov, že v obci boli 
rybníky od nepamäti, teda môže byť pravdivá.1377 
 Viac informácií už máme o existencii a právnom režime rybníkov po založení kaštieľa. Od 
našich respondentov sme sa dozvedeli, že oba rybníky sa nachádza približne na miestne tých 
dnešných.1378 Respondent č. 1 uviedol, že v spodnom rybníku bolo viac vody ako dnes,1379 teda aj 
jeho plocha musela byť väčšia. Obaja respondenti tiež uviedli, že sa na rybníku intenzívne 
hospodárilo,1380 a že túto činnosť vykonával panský sluha, nazývaný aj porybný, pričom sa však 
rôznili v názoroch, aké mal práva k rybám v rybníku. Podľa verzie „legendy“ 1. respondenta, mohol 
tento sluha chytať ryby pre seba a svoju rodinu, no nemohol ich už poskytovať tretím osobám. 
Podľa verzie 2. respondentky, porybný nemal právo loviť ryby pre seba, ale len pre panstvo, a preto 
bol aj prepustený. Každopádne, rybníky aj s pozemkami pod nimi patrili majiteľovi miestneho 
panstva, ktorý na nich intenzívne hospodáril, a rovnako mu patrili aj ryby, ktoré možno považovať za 
plody veci. Tento súkromnoprávny režim platil až do odpredaja rybníkov miestnemu obyvateľstvu.  
 Odpredajom smilnianskeho panského hospodárstva 105-tim miestnym gazdom nastala 
zásadná zmena. Po ich vzájomnej dohode totiž rybníky boli vypustené a odhalené pozemky sa 
transformovali na lúčne porasty.1381 Rybníky ako objekty práva prestali existovať – boli nahradené 
105 pozemkami lúk, ktoré mali približne rovnakú rozlohu. Väčší horný rybník bol rozdelený na 68 
častí s priemernou výmerou jedného pozemku 525 m2. Dolný rybník bol rozdelený na 37 parciel 
s priemernou výmerou 505 m2.1382  
 O dôvodoch vypustenia rybníkov sme veľa nezistili, hoci sa dajú vydedukovať z kontextu 
situácie. Pospolitý ľud, ktorý sa k tomuto majetku náhle dostal, si asi nevedel veľmi počať 
s hospodárením na vodnej ploche s celkovou rozlohou 5,38 ha. Ak by si aj poradili s praktickými 
problémami, ako zaistenie hospodárenia, odbytu rýb a pod., museli by záležitosť ošetriť aj právne – 
teda založiť nejaké spoločenstvo spoluvlastníkov, ktoré by sa podieľalo nielen na možných ziskoch, 
ale aj na potrebných investíciách, a nieslo by všetky trhové riziká, ktoré s takými hospodárením sú 
prirodzene spojené, a to špecificky v ťažkej povojnovej situácii. Ako efektívne by takáto právna 
entita, so 105 rovnoprávnymi členmi, fungovala, sa už nedozvieme, ale sme toho názoru, že práve 
veľká rozdrobenosť, ktorá by sa s plynutím času pravdepodobne len prehlbovala, by brzdila jej 
rozvoj a podnikateľské aktivity.   

Gazdovia sa teda rozhodli, že s rybníkmi skoncujú, a premenia bývalú vodnú plochu na 
pasienky, ktoré je schopný každý z nich využívať. Informácie o veľkej úrodnosti týchto lúk1383 nás 
nijako neprekvapujú, nakoľko voda za storočia existencie rybníkov naniesla na dno množstvo 
úrodných častíc. Naši respondenti nám tiež povedali niečo o hospodárení na novovzniknutých 

                                                 
1376 Napríklad internetová stránka obce Smilno, citovaná vyššie, s odvolaním sa na Urbársku kroniky 
Esterházyovcov. Bohužiaľ, predmetnú kroniku sa nám nepodarilo získať.  
1377 Príloha R 1, O 3; R 2, O 3. 
1378 Príloha R 1, O 6; R 2, O 6.  
1379 Príloha R 1, O 6.  
1380 Príloha R 1, O 5; R 2, O 5.  
1381 Príloha R 1, O 7; R 2, O 7.  
1382 Porovnaj: Katastrálna mapa z roku 1922 (k dispozícii u autora na požiadanie).  
1383 Príloha R 1a, O 7; R 2, O 7. 
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lúkach: každý si gazdoval na svojom, úzke niekoľko metrové pásy lúky boli oddelené medzou so 
stromami. To nasvedčuje tomu, že aj využívanie týchto pozemkov bolo striktne individuálne.  

Stastus quo sa zmenil s nástupom kolektivizácie slovenského vidieka. Globálne poklesol 
význam súkromného vlastníctva na minimum, o lúky sa postupne ľudia prestali starať, a preto 
pustli.1384 Preto nikto príliš neoponoval neskoršiemu rozhodnutiu vedenia miestneho 
poľnohospodárskeho družstva o znovuobnovení rybníkov. Je príznačné tejto dobe, že vlastnícke 
vzťahy k pozemkom, na ktorých mali byť rybníky obnovené, nikto neriešil. Družstvo malo pozemky 
vo faktickom užívaní, čo mu v tej dobe stačilo dokonca aj na zmenu charakteru pozemkov. Právne 
teda naďalej existovalo pod rybníkmi 105 „záhradných“ parciel, no reálne na nich vyrástli rybníky 
a infraštruktúra, ktorá k nim patrí (hlavne betónové stavy).  
 Už za čias socializmu bol teda právny režim týchto rybníkov zaujímavý. Protiprávne, teda bez 
platného súkromnoprávneho titulu, boli na cudzích pozemkoch vybudované stavby, ktoré pozemky 
transformovali do podoby, ktorá nie je totožná so stavom zapísaným v katastri nehnuteľností. Táto 
protiprávnosť je samozrejme jasná, a v tejto práci ju nechceme nijako spochybňovať, či nebodaj 
ospravedlňovať. Súkromné vlastníctvo treba aj za týchto okolností rešpektovať. To však nič nemení 
na naliehavej potrebe vysporiadať sa s faktickým stavom, ktorý dnes existuje. 
 
2.3 Opis súčasného stavu rybníkov 

Po zániku miestneho roľníckeho družstva Verchovina Smilno zanikol aj subjekt, ktorý mal 
vlastnícke právo k stavbám patriacim k rybníkom (stavy) a jeho právni nástupcovia sa ani k nim ani 
k samotným rybníkom viac nehlásili.1385 Rybníky však neprestali existovať – sú na mieste dodnes, 
a aj bez údržby a aktívneho hospodárenia sú vďaka svojej veľkosti prirodzeným životným 
prostredím pre značné množstvo rýb.  

Respondent č. 3 nám opísal kontinuálne pokračovanie výkonu jeho „rybolovného práva“ aj 
po zániku družstva, ktoré bolo jeho bývalým zamestnávateľom: pokiaľ bol jeho zamestnancom, platil 
úzus, že má právo na rybníkoch loviť. Na základe bezplatného povolenia, ktoré malo len evidenčnú 
funkciu, mohol loviť na rybníkoch hocikto.1386 Po zániku družstva v tejto činnosti pokračoval, 
a nakoľko mu v tom nikto nebránil, dospel k záveru, že má na to právo, resp. že svojim konaním 
neporušuje práva iných subjektov; veď tí by sa inak istotne sťažovali, alebo by podnikli kroky, ktoré 
by mu v rybolove zabránili.1387 Nič také sa však nestalo. Navyše, podobným spôsobom na rybníkoch 
lovia ryby aj ďalší bývalí zamestnanci, ba aj ľudia, ktorí s bývalým družstvom nemali žiaden 
vzťah.1388 Navyše za celé obdobie od zániku družstva až dodnes, čo predstavuje 23 rokov, nikto 
z rybárov neprišiel do sporu s príslušníkmi verejnej moci – či už s políciou, prokuratúrou alebo 
vedením obce.1389 Respondent č. 3 je preto presvedčený, že jeho „rybolovné právo“ je verejnou 
mocou mlčky akceptované.1390 

Zaujímavý pohľad sa nám ponúka pri pohľade do katastra nehnuteľností. V oddiely E je 
aktuálne zapísaných 105 pozemkov na mieste bývalých grófskych rybníkov, teda tento stav 
odzrkadľuje stav z roku 1922.1391 Plocha bývalého horného rybníka je dnes rozdelená na 68 parciel, 
druhom pozemkov sú „záhrady“, a v súčasnosti ich vlastní 137 vlastníkov. Plocha bývalého 
spodného rybníka je rozdelená na 36 „záhradných parciel“, ktoré vlastní 68 vlastníkov.1392 

Úchvatný pohľad nám ponúka rubrika C. Plocha horného rybníka je tu rozdelená len na štyri 
parcely (C 869, C 870/1, C 870/2, C 870/3), druhovo určené ako „ostatné plochy“, a spôsob 
využívania pozemkov je vymedzený ako „37 - Pozemok, na ktorom sú skaly, svahy, rokliny, výmole, 
vysoké medze s krovím alebo kamením a iné plochy, ktoré neposkytujú trvalý úžitok”. Drvivú 
väčšinu danej plochy zaberajú pozemky C 869 a C 870/1, pričom výpis z katastra nehnuteľností 
uvádza, že „list vlastníctva k danej  nehnuteľnosti (je) nezaložený”. Zvyšné dva pozemky o súhrnnej 
rozlohe 1014 m2 sú vo vlastníctve súkromných majiteľov. Podobne aj plocha spodného rybníka je 

                                                 
1384 Príloha R 1, O 8.  
1385 Príloha R 3, O 4.    
1386 Príloha R 3, O 2.  
1387 Príloha R 3, O 7. 
1388 Príloha R 3, O 5. 
1389 Príloha R 3, O 6. 
1390 Príloha R 3, O 7. 
1391 Porovnaj súčasnú katastrálnu mapu obce Smilno. 
1392 Porovnaj kataster nehnuteľností.  
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rozdelená len na dve parcely – C 868 a C 871. Druh pozemku je vymedzený ako „trvalé trávnaté 
porasty“ a spôsob využitia pozemku ako „7 - Pozemok lúky a pasienku trvalo porastený trávami 
alebo pozemok dočasne nevyužívaný pre trvalý trávny porast”. 

Otázka neznie, komu patria pozemky pod rybníkmi. Tá je jasne zodpovedateľná – majiteľom 
jednotlivých „záhradných“ parciel, ktorí sú právnymi nástupcami 105 gazdov z roku 1923. Otázka 
však znie: komu patria rybníky v obci Smilno, resp. kto si môže privlastňovať ryby, ktoré v nich len 
tak „nadivoko“ dnes žijú? Na ňu sa v nasledujúcich kapitolách tejto práce pokúsime nájsť uspokojivú 
odpoveď.  

3           POVAHA PRÁVNEJ OBYČAJE NA NAŠOM ÚZEMÍ (HISTORICKOPRÁVNY EXKURZ) 

„Obyčajové právo bolo najhlavnejším prameňom nášho súkromného práva už od najstarších 
čias a zostalo ním až do najnovšej doby“, konštatuje Štefan Luby vo svojom slávnom diele Dejiny 
súkromného práva na Slovensku z roku 1946.1393 Ďalej uvádza, že do roku 1514 bolo výhradným 
prameňom práva,1394 z období rokov 1514-1848 si zachovalo dominanciu, nakoľko Verböczyho 
Tripartitum ju neodstránilo, len čiastočne spísalo, a navyše platilo len z jeho moci,1395 a ani do roku 
1918 nebolo v Uhorsku odstránené, nakoľko sa pripravovaná kodifikácia súkromného práva 
napokon neuskutočnila.1396 

Hoci právna obyčaj bola dominantným prameňom práva obzvlášť v dávnych dobách, jej 
obsahom a povahou sa teoreticky málokto zaoberal. Prvý významnejší počin v tejto oblasti treba 
pripísať Štefanovi Verböczymu, ktorý sa tomuto problému venoval v druhej časti svojho 
Tripartita.1397 Definuje obyčaj ako právo (ius) založené na zvyku, a kde chýba zákonná úprava, je 
považovaná za zákon.1398 Vo vzťahu k zákonom jej priznal derogačnú,1399 interpretačnú 
a doplňovaciu právomoc.1400  

Za jej pojmové znaky považoval racionálnosť, praescriptio a frequentia actuum.1401 
Racionálnosť právnej obyčaje sa má posudzovať podľa jej súladnosti s právom prirodzeným (ius 
naturale).1402 Štefan Luby však uvádza, že už aj najstaršia náuka sa odchýlila od tohto Verböczyho 

názoru, a racionálnosť obyčaje skôr spájala s jej súladnosťou so zákonmi, morálkou alebo 
materiálnou spravodlivosťou.1403 Pod praescriptio Verböczy rozumel trvanie obyčaje po určitú dobu, 
pričom pre civilné právo vyžadoval jedno desaťročie,1404 poprípade uplynutie doby „začiatok ktorej 
presahuje ľudskú pamäť“, ak by išlo o také záležitosti, „ktoré sú na znamenie najvyššej moci 
vyhradené panovníkovi“.1405 Napokon sa na vznik obyčaje vyžadovalo aj frequentia actuum, teda 
isté nevyhnuté opakovanie úkonov, „aby ľud podľa všetkej pravdepodobnosti vedel o tom, že pritom 
všetkom obyčaj vzniká nie z konania, ale z mlčky dohodnutého súhlasu ľudu“.1406 Rozhodujúca 
v tomto nie je ani tak dĺžka danej spoločenskej praxe, pretože „aj z jedného jediného konania môže 
pochádzať obyčaj“,1407 ale dôležité je práve určité povedomie záväznosti (opinio necessitatis iuris). 

V neskoršom období sa objavujú názory, že právna obyčaj nemá vo vzťahu k zákonom 
derogačnú moc v takom rozsahu, ako ju vymedzil Verböczy.1408 V 18. storočí sa rozvinula teória 
pripustenia, ktorá zmenila dovtedajší pohľad na právnu obyčaj. Teória pripustenia spočívala v tom, 
že záväznosť obyčaje videla len v jej ukotvení v zákonoch, ktoré ju pripúšťali buď výslovne, alebo 

                                                 
1393 LUBY, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. s. 53.  
1394 Ibidem 
1395 Ibidem, s. 55.  
1396 Ibidem, s. 57.  
1397 VERBÖCZY, Š.:Tripartitum, II/2 § 9, 6 § 9.  
1398 Ibidem, Prolog, 10.  
1399 Ibidem, Prolog, 12 §2.  
1400 Ibidem, Prolog, 11 §5. 
1401 Ibidem, Prolog, 10 § 3-7.  
1402 Ibidem, Prolog, 10 § 3-4. 
1403 LUBY, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. s. 59.   
1404 VERBÖCZY, Š.:Tripartitum, Prolog, 10 § 5. 
1405 Ibidem, Prolog, 10 § 6. 
1406 Ibidem, Prolog, 10 § 7.  
1407 Ibidem.  
1408 KITONIĆ, I.: Directio methodica Processus iudiciarii iuris Consuetudinarii, cap. I. qu. 9.  
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mlčky.1409 Napr. I. Frank popieral derogačnú moc obyčajového práva vo vzťahu k zákonu so 
súkromnoprávnym obsahom.1410 Podobného názoru bol aj E. Nagy, ktorý neuznával derogačnú moc 
obyčaje vôbec.1411 Extrémny prípadom je G. Kiss, ktorý považoval obyčajové právo za fikciu.1412  

Naproti tomu teória presvedčenia, ktorá je z časového hľadiska mladšia, za právo pokladá to, 
o čom sú ľudia (teda jeho adresáti) presvedčení, že je právom. Toto presvedčenie sa môže prejaviť 
buď priamo, prostredníctvom obyčaje, alebo sprostredkovane cez zákon.1413 Zákon a obyčaj sú 
preto rovnocenné. Jediným dôvodom záväznosti práva je presvedčenie ľudu, ktoré vyviera z ducha 
národa (Volksgeist).1414 V Uhorsku možno medzi zástancov zaradiť A. Czirakyho, A. Virozsila a E. 
Recsiho.1415  

Vo všeobecnosti sa akceptuje, že na Slovensku platilo uhorské obyčajové právo aj po roku 
1918, pretože bolo implicitne prebraté tzv. recepčnou normou, t. j. zákonom č. 11/1918 Sb. Tomáš 
Gábriš zastáva názor, že obyčajové právo, nachádzané Uhorskou kúriou, zohľadňovalo aktuálne 
trendy vývoja súkromného práva v Európe a chýbajúca kodifikácia teda nepredstavovala závažný 
nedostatok.1416 Preto existovala eminentná snaha niektorých slovenských právnikov právnu obyčaj 
ako prameň práva zachovať, aspoň pokiaľ by sa nepriečila zákonu.1417 Ku kodifikácii občianskeho 
práva nedošlo ani v období 1. československej republiky a obyčajové právo na Slovensku platilo až 
do prijatia Občianskeho zákonníka v roku 1950. T. Gábriš poukazuje na fakt, že ani v novej 
kodifikácii sa neuplatnilo striktne normatívne hľadisko. Problém však vidí v ideologicky motivovanom 
súdnom aktivizme, ktorý bol odstránený až v 70.-tych rokoch minulého storočia, odkedy sa u nás 
buduje formalisticky poňatý právny systém takmer výlučne zhmotnený v pozitívnom písanom 
práve.1418 

Ten je dnes zmiernený len niektorými inštitútmi, ako napr. dobré mravy,1419 obchodné 
zvyklosti,1420 či právne neurčitými pojmami, ako je napr. verejný poriadok a pod. Jednotným znakom 
týchto konceptov, ktoré svojou povahou „koketujú“ s obyčajou, je ich ukotvenosť v písanom práve, 
ale len vo forme odkazu, pričom sa ich obsah ponecháva na okolnosti, ktoré sa písané právo 
nesnaží determinovať. Právna obyčaj tiež platí v práve medzinárodnom, kde je považovaná za 
hlavný prameň práva spolu s medzinárodnou zmluvou.1421 Ďalším výrazným prienikom do striktne 
pozitivistickej podoby nášho právneho poriadku je inštitút obsolentnosti právnych noriem,1422 ktorý je 
napodiv všeobecne akceptovaný.  

4           TEORETICKO-PRÁVNE ASPEKTY PRÁVNEJ OBYČAJE 
Viktor Knap vo svojej Teórii práva charakterizoval obyčajové právo ako „právny systém, ktorý 

nie je vytváraný uvedomelou legislatívnou činnosťou (najmä štátnou), ale v spoločnosti sa vytvára 

                                                 
1409 LUBY, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. s. 63. 
1410 FRANK, I.: A közigaszág törvénye Magyarhonban I. s. 76-78, 80. 
1411 NAGY, E.: Magyarország közjoga. s. 18-19. 
1412 KISS, G.: A jogalkalmazás módszeréről. s. 115, 207. 
1413 LUBY, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. s. 64-65. 
1414 Táto koncepcia vychádzala z učenia Savignyho, Puchtu a Windscheida.  
Porovnaj: SAVIGNY, F. C.: Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft; 
SAVIGNY, F. C.: Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter; PUCHTA, G. F.: Vorlesungen 
über das heutige römische Recht; WINDSCHEID, B.: Zur Lehre des Code Napoleon von der 
Ungültigkeit der Rechtsgeschäfte.  
1415 GÁBRIŠ, T. a LYSINA, T.: Obyčaje a zvyklosti v slovenských právnych dejjinách a v súčasnom 
práve. s. 49.  
1416 Ibidem, s. 50.  
1417 ROUČEK, F.: Revise občanského zákona : Záznam z porad slovenské komise pro obor 
občanského práva v Bratislavě I. s. 8. 
1418 LUBY, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. s. 52-53.  
1419 Pre viac o dobrých mravoch pozri: ČEČOTOVÁ, V.: Dobré mravy.   
1420 Porov. Obchodný zákonník, § 264.  
1421 Porov. Viedenský dohovor o zmluvnom práve. Vyhláška ministerstva zahraničných vecí 15/1988 
Zb., čl. 9 ods. 2.   
1422 Porovnaj: LACLAVÍKOVÁ, M.: Právna obyčaj v postavení prameňa (súkromného) práva 
platného na území Slovenska do roku 1848. s. 29-44; OKÁNIKOVÁ, D., GÁBRIŠ, T.: Obsoletné 
právne normy a tzv. Benešove dekréty. s. 48-69. 
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spontánne zachovávaním určitých tradičných obyčají, ktoré sú považované za záväzné“.1423 

Jedinými dvoma definičnými znakmi obyčajového práva sú u neho spontánnosť vzniku aj 
zachovávania a povedomie záväznosti (opinio necessitatis iuris). Eva Ottová k týmto predpokladom 
vzniku pridáva aj dlhodobosť jeho používania a nevyhnutnosť jeho akceptácie štátnou mocou.1424 
Rudolf Kasinec rozoznáva až sedem obligatórnych znakov, ktoré musí právna obyčaj spĺňať na to, 
aby sa mohla považovať za všeobecne záväznú: 1. racionalita, 2. dlhodobé používanie, 3. 
„fraequenta actuum”, 4. všeobecná rešpektovanosť, 5. hroziaci trest pri porušení, 6. zrozumiteľnosť, 
7. “opiera sa o vážnosť verejnej autority a nástroje mocenského donútenia”.1425 Inšpirácia prvých 
troch Kasincových podmienok sa dá veľmi jasne vystopovať až k Verböczymu. Podmienka štvrtá je 
podľa nášho názoru totožná s podmienkou treťou, aspoň ak je tá chápaná v zmysle Tripartita. 
Relevantnosť ostatných troch podmienok je podľa nášho názoru viac ako dubiózna.  

Zrozumiteľná musí byť každá právna norma, a síce nie na to, aby bola platná, ale na to, aby 
mala faktický efekt (bola aplikovateľná). To platí tak pre normy písaného práva, ako aj pre obyčaje. 
Veď nezrozumiteľné zákonné ustanovenie je rovnako nepoužiteľné ako nezrozumiteľná obyčaj. 
Preto nechápeme, prečo by sa mala táto podmienka uvádzať ako špecifický predpoklad platnosti pri 
obyčaji.  

Siedma podmienka je problematická z hľadiska noetického – máme za to, že existujú 
situácie, kedy sa jej splnenie nedá dokázať, hoci inak sledovaný spoločenský jav vykazuje všetky 
známky existencie právnej obyčaje. Predstavme si situáciu, kedy funguje nejaké (obyčajové) 
pravidlo a všetci relevantní aktéri sa podľa neho riadia. Pýtame sa: stane sa toto pravidlo právne 
záväzným až potom, keď sa nájde niekto, kto ho poruší, aby sa mohlo demonštrovať, že „požíva 
vážnosť verejnej autority“, alebo že „stojí za ním mocenské donútenie“? Bude takáto 
„superefektívna“ norma automaticky mimoprávnou len preto, lebo funguje príliš dobre? Máme za to, 
že táto konštrukcia je absurdná.   

Podobne je to aj s piatou podmienkou – s podmienkou sankcionovateľnosti porušenia normy. 
Je očividným nepochopením charakteru a povahy právnej obyčaje očakávať, že za každých 
okolností musí obsahovať sekundárnu právnu normu, prestavujúcu sankciu jej porušenia. 
V obyčajovom práve fungujú sankcie úplne inak ako v práve písanom, resp. zákonnom. „Vyjavenie 
sa“ sankcie tu býva postupné, a pochopiteľne môže nastať až vtedy, ak sa objavujú prípady 
porušovania primárnej právnej normy z obyčaje, pričom toto má určitú intenzitu a frekvenciu, na 
základe a v reakcii na čo sa môže vyvinúť sankcia, ktorej vznik musí tiež spĺňať všetky podmienky 
vzniku obyčaje, vymedzené vyššie. U veľkej časti obyčajových pravidiel sa špecifická sankcia ani 
nikdy nevyvinie, nakoľko nie sú dostatočne často porušované. Navyše netreba opomenúť existenciu 
„všeobecnej sankcie“. Ako príklad uvádzame tzv. protiopatrenia v medzinárodnom práve 
verejnom,1426 ktoré predstavujú základný a najpôvodnejší sankčný mechanizmus v medzinárodnom 
práve.  

Odporcom právnej obyčaje v československom právnom prostredí prekáža tiež jeho 
„živelnosť“, teda že vzniklo „bez právotvorného zámeru“.1427 Naopak, zástancovia poukazujú na jej 
dynamickosť, resp. neustálu možnosť neinštitucionalizovanej vlastnej zmeny, ktorá z nej robí pružný 
systém.1428 Ďalším problémom, ktorý detekovala naša právna veda, je otázka zistenia obsahu 
obyčajového práva. V. Knap otázku redukuje tým, že poukazuje na „spisovanie obyčaje do zbierok“, 
z ktorých sa následne zisťuje jej obsah.1429 Tento pohľad pokladáme za zjednodušujúci, nakoľko 
platné obyčaje môžu pokojne jestvovať aj bez ich zapísania do zbierok, ktoré vo svojej podstate 
nedávajú týmto pravidlám žiadnu dodatočnú právnu silu, len uľahčujú ich poznanie. Právna 

                                                 
1423 KNAPP, V.: Teória práva. s. 134.   
1424 OTTOVÁ, E.: Teória práva. s. 186.   
1425 KASINEC, R.: Pramene práva v európskej právnej kultúre. s. 66.  
1426 K tomu pozri rozsudok Medzinárodného súdneho dvora z 25. septembra 1999 vo veci 
Gabčíkovo – Nagymaros projekt, par. 83.  
1427 BOGUSZAK, J. - ČAPEK, J. - GERLOCH, A.: Teorie práva. s. 51.   
1428 LACLAVÍKOVÁ, M.: Právna obyčaj v postavení prameňa (súkromného) práva platného na 
území Slovenska do roku 1848.  s. 33.   
1429 KNAPP, V.: Teória práva. s. 135.   
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interpretácia obyčajového práva nie je jednoduchou záležitosťou. Na tomto mieste nemáme priestor 
na hlbšiu analýzu tejto otázky, preto len odkážeme na odbornú literatúru.1430 

Problému uznania obyčaje štátom sme sa už v tejto kapitole jemne dotkli. Na tomto mieste 
sa však k záležitosti musíme vrátiť, nakoľko niektorí významní teoretici, napr. Eduard Bárány, 
podmieňujú platnosť obyčajovej normy tým, že ju štát uzná prostredníctvom svojho orgánu, a to 
spravidla tým, že na jej základe vydá rozhodnutie alebo pristúpi k aplikácii štátneho donútenia.1431 
Uznanie orgánu je problematické z toho hľadiska, že sa pred štátny orgán spravidla dostávajú len 
tie obyčaje, ktoré sú sporné. Ak by o obyčaji, resp. jej obsahu, spor nevznikol, štátny orgán sa k nej 
nemá možnosť vyjadriť, a tým pádom ju nemá ani ako uznať. Platí otázka, ktorú sme položili vyššie: 
stane sa obyčaj právne záväznou až po prvom spore pred štátnym orgánom? Asi nie, právny 
charakter bude mať aj predtým, a prípadné uznanie štátnym orgánom má len deklaratórne účinky. 
Pri aplikácii štátneho donútenia platia rovnaké výhrady.  

Záverom tejto kapitoly by sme len chceli poukázať na špecifické filozofické východiská, 
z ktorých súčasná koncepcia obyčajového práva vychádza. Na rozdiel od normatívnych právnych 
aktov rola pôvodcu a adresáta právnej normy pri obyčaji splýva. Normotvorba tu nie je „vedomá, 
s právotvorným zámerom“, to však neznamená, že je „hlúpa“. Kolektívny „cit pre situáciu“1432 vedie 
„ľud“ k tomu, že sa riadi podľa rozumných pravidiel, ktoré si sám spontánne vytvorí.1433 Navyše 
obyčajové právo sa dokáže jednak samo opravovať a tiež pružnejšie reaguje na sociálnu 
dynamiku.1434 V neposlednom rade je obyčaj úspešná preto, lebo dokáže lepšie preniesť informáciu 
k adresátom právnych noriem.1435 Rozpor medzi „bytím“ a „mětím“ sa nám tu zmenšuje. Napokon 
obyčaj môže byť efektívnym nástrojom na budovanie kolektívneho vedomia určitej komunity, čo 
vedie k sociálnej inklúzii.1436  

Preto by sme nemali právnu obyčaj ani zavrhovať, ako prežitok dôb minulých, ktorý 
nezadržateľný pokrok dávno prekonal, ani by sme ju nemali obmedzovať absurdnými podmienkami, 
ktoré by ju úplne znefunkčnili. Pretože či sa nám to páči, alebo nie, jej právna povaha, minimálne 
v sociologickom význame tohto slova, je nespochybniteľná. V nasledujúcej kapitole si to názorne 
demonštrujeme na konkrétnom prípade. 

5         OBYČAJOVÉ PRÁVO RYBOLOVU NA SMILNIANSKYCH RYBNÍKOCH? 

Nadväzujúc na otázku z posledného odseku prvej kapitoly, musíme na tomto mieste vyšetriť 
dve veci: komu patria rybníky v obci Smilno, a kto si môže privlastňovať ryby, ktoré v nich žijú (teda 
kto na nich môže vykonávať právo rybolovu). Obidve otázky sú dosť zapeklité, ale opierajúc sa 
o miestne šetrenie, údaje z katastra nehnuteľností a výpovede respondentov, ktoré sme 
prezentovali v predchádzajúcich kapitolách, sa predsa len pokúsime nájsť uspokojivé odpovede.  
 Ako sme už poznamenali vyššie, otázka určenia vlastníctva k pozemkom pod rybníkmi nie je 
problematická – vlastníci 105 parciel E a dvoch parciel C sú zapísaní v katastri nehnuteľností.1437 
Problém nastáva s určením vlastníctva k rybníkom. Keďže na Slovensku neplatí zásada superficies 
solo cedit, nemôžeme automaticky povedať, že vlastníkom rybníkov v obci Smilno sú majitelia 
jednotlivých pozemkov pod ním, ktorí by boli v nejakom faktickom spoluvlastníckom vzťahu. Vec je 

                                                 
1430 Porovnaj: SCHAUER, F.: Pitfalls in the interpretation of customary law; BERNSTEIN, L.: Opting 
Out of the Legal System: Extralegal Contractual Relations in the Diamond Industry; HANSON, R. N.: 
Patterns of Discovery: An Inquiry into the Conceptual Foundations of Science; D´AMATO, A.: The 
Concept of Customs in International Law.  
1431 BÁRÁNY, E.: Moc a právo. s. 43.    
1432 Porovnaj: LLEWELLYN, K. N.: The Common Law Tradition: Deciding Appeals. 565 s.  
1433 MAHONEY, P. G. a SANCHIRICO, Ch. W.: Competing Norms and Social Evolution: Is the 
Fittest Norm Efficient?  
1434 Porovnaj: SUROWIECKI, J.: The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few 
and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations.  
1435 Porovnaj: GILLETTE, C. P.: Harmony and Stasis in Trade Usage for International Sales.  
1436 Porovnaj: KAHNEMAN, D. a SLOVIC, P. a TVERSKY, A. (eds.): Judgments Under Uncertainty: 
Heuristics and Biases.  
1437 Tu len poznamenávame, že vlastníctvo majiteľov predmetných parciel síce spochybnené nie je, 
držbu však nemajú. Rovnako nemôžu realizovať ani užívacie a požívacie právo. Jediné čo môžu so 
svojimi pozemkami robiť je disponovať nimi. Ich situácia sa teda dosť podoba „holému vlastníctvu“ 
(nuda proprietas).  
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o to komplikovanejšia, že „infraštruktúra rybníkov“, vybudovaná za socializmu, je síce 
nehnuteľnosťou, ale nie je zapísaná v katastri, a rovnako ani nevieme určiť, komu by dnes mohla 
patriť, keďže jej staviteľ, Poľnohospodárske družstvo Verchovina, medzičasom právne zanikol, 
a tento majetok neprešiel na jeho právnych nástupcov. Len na okraj poznamenávame, že rybníky 
bez týchto „stavov“ nemôžu existovať.  

V našom prípade sa nám ponúka jeden inštitút, ktorý by vyriešil mnohé problémy – inštitút 
derelikcie – ktorý však v našom právnom poriadku nemáme zakotvený.1438 Pojem „opustená vec“ sa 
síce v Občianskom zákonníku nachádza,1439 no jeho úprava je analogická s režimom „stratenej 
veci“. Podľa nej, by nálezca mal takúto vec odovzdať vlastníkovi, poprípade príslušnému štátnemu 
orgánu, ak je tento neznámy. Po roku by malo vlastníctvo automaticky prejsť na štát.1440 V našom 
prípade je táto úprava neaplikovateľná, nakoľko štát nielenže vie, že táto vec je opustená, ale 
navyše popiera jej existenciu tým, že síce vníma dané územie ako jeden celok, ale finguje, že ide o 
„ostatné plochy bez využitia“, poprípade „trvalé trávnaté porasty, ktoré dočasne nemajú taký 
charakter“. Tak či onak, listy vlastníctva v katastrálnej rubrike C, ktorá je záväzná, neexistujú – a to 
s vedomím štátu. Ak teda platí „nepriestrelná úprava“ z Občianskeho zákonníka, tak prečo sa 
neaplikuje v našom prípade, a štát nepreberie na seba vlastníctvo k daným rybníkom?  
 Keďže písané právo, resp. normatívne právne akty, v našom prípade zlyhali na celej čiare, 
musíme sa obrátiť na právnu obyčaj. Všeobecne akceptovaná prax, ktorá trvá už 23 rokov 
nepretržite, a ktorá navyše spĺňa aj podmienky „rozumnosti“, sa nám vyvinula aj bez ingerencie 
zákonodarcu. Zložená vec – smilnianske rybníky – ktoré sú vo svojej podstate nehnuteľnosťami 
a plodonosnými vecami, „patrí všetkým“ – je to res omnium communes.1441 

Čo je obsahom tohto vlastníckeho práva? Ťažko povedať. Vychádzame z toho, že rybníky sú 
samostatnou vecou, rozdielnou od pozemkov, na ktorých sa rozprestierajú. Tento výklad opierame 
o skutočnosť, že existujú len vďaka ďalším nehnuteľnostiam – technickým stavbám, ktoré sú tiež 
samostatnou vecou vo vzťahu k pozemkom, na ktorých stoja. Ak náš právny poriadok pripúšťa, že 
vlastníctvo stavieb a pozemkov, na ktorých sú tie postavené, nemusí byť spojené, potom by 
analogicky nemal mať problém ani s našim výkladom. K samotnému obsahu: najdôležitejším 
právom v našom prípade je ius utendi et fruendi, pretože tak držba, ako aj dispozícia s predmetom 
vlastníctva je obmedzená. Dispozícia je priamo vylúčená, pretože ak vec patrí každému, nemožno 
ju scudziť. Držba je spoločná, a preto je zrelativizovaná. Jediné významné oprávnenie je právo 
rybolovu.  
 To je upravené v zákone č.139/2005 Z. z. o rybárstve. Ten rozlišuje dva typy práva rybolovu: 
1. právo hospodárskeho chovu rýb a podnikania na ostatných vodných plochách,1442 2.  právo 
rybolovu na vodách vo vlastníctve štátu.1443 Pri hospodárskom chove rýb je právo rybolovu 
odvodené od majiteľa nádrže, pri rybolove na štátnych vodách sa vyžaduje povolenie od 
Slovenského rybárskeho zväzu.1444 V našom prípade však ide o opustenú vodnú plochu, ktorej 
majiteľom je oficiálne nikto, a podľa nášho výkladu „každý“.1445 Preto má aj každý právo rybolovu na 

                                                 
1438 Neexistencia inštitútu derelikcie, resp. res nullius, je bohužiaľ v našom právnom poriadku 

realitou. Nemôžeme si však nechať pre seba istý poznatok, ktorý nás v tomto prípade vyslovene 
šokoval: sú to výpisy z katastra nehnuteľností k pozemkom C 868, C 869, C 870/1 a C 871. Tie 
konštatujú, že „listy vlastníctva neboli založené“. Ako je to možné, že pozemok nemá vlastníka? A to 
nie dočasne, ale dlhodobo? Čo si má o tom osoba, ktorá chce zistiť majiteľa pozemku, pomyslieť? 
Že vlastník nejestvuje? Takýto záver vyvodzujeme aj my, hoci takýto výklad je zjavne contra legem. 
Ale ak by sme v zákone mali napísané, že biela farba je čierna, stala by sa ňou? Sme toho názoru, 
že požiadavka racionality, ktorú formulovali teoretici vzniku právnej obyčaje, by sa mala vzťahovať 
aj na písané pramene práva.  
1439 Občiansky zákonník, § 135, ods. 3.  
1440 Občiansky zákonník, § 135, ods. 1. 
1441 Bližšie k tomuto pojmu pozri: ALLAN, C. K.: Things.  
1442 Zákonom č. 139/2002 Z. z. o rybárstve, 5. časť 
1443 Zákonom č. 139/2002 Z. z. o rybárstve, § 4 ods. 2.  
1444 Zákonom č. 139/2002 Z. z. o rybárstve, § 4 ods. 3. 
1445 K tejto konštrukcii sme sa priklonili s vedomím, že máme dve možností: buď rybníky budú patriť 
„nikomu“ alebo „všetkým“. Obe varianty nemajú oporu v zákone. Druhá možnosť však narozdiel od 
tej prvej chráni jestvujúce faktické vzťahy, preto by im skôr mala byť poskytnutá ochrana.  
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tejto vodnej ploche, čo je výsledkom miestnej partikulárnej obyčaje, ktorá spĺňa všetky nevyhnutné 
podmienky:  

1. racionalita – teda neodporuje ani zdravému rozumu a ani zákonnej úprave, ktorú dopĺňa, resp. 
„opravuje“.  

2. praescriptio – platí dlhodobo, už 23 rokov. V zmysle uhorského obyčajového práva postačovala na 

vznik obyčaje v súkromnom práve desaťročná lehota.  
3. frequentia actuum – vyvinulo sa povedomie o jej záväznosti. Daný stav sa všeobecne akceptuje 

jednak vykonávateľmi rybolovného práva, ako aj majiteľmi inkriminovaných pozemkov a tiež 
orgánmi verejnej moci.  

Podľa nášho presvedčenia, splnenie len týchto troch podmienok je v našom právnom 
priestore potrebné na vznik právnej obyčaje. Výslovné uznanie zo strany štátu je redundantné, 
nakoľko by k nemu reálne bez sporu nikdy nemohlo dôjsť, aj keby obyčaj platila nerušene hoci aj sto 
rokov. Desaťročná lehota na vznik tejto právnej obyčaje je vhodná aj z toho dôvodu, že aj keby sa 
na rybolovné právo hľadelo ako na vecné bremeno, ktoré by si mohli jeho vykonávatelia vydržať od 
vlastníkov pozemkov, dospeli by sme k rovnakému záveru. Alternatíva „vecného bremena“ sa nám 
však nepozdáva preto, že z podstaty veci nemôžem vydržať „právo rybolovu“ od majiteľa „záhrady“. 
Ryba je totiž plodom rybníka, nie pozemku. A rybník majiteľovi pozemku nepatrí, inak by ho mal 
zapísaný na liste vlastníctva ako „vodnú plochu“.  

Samozrejme, vypustením rybníkov by sa situácia zmenila. Držba majiteľov jednotlivých 
parciel momentálne zaliatych vodou by sa znovu obnovila spolu aj s ostatnými vlastníckymi 
oprávneniami k pozemkom. Vlastnícke právo „každého“ k rybníkom by ipso facto zaniklo, rovnako 

ako aj jeho právo rybolovu. 
   

6           ZÁVER 

Vykonanou analýzou vlastníckych vzťahov k rybníkom v obci Smilno sme dospeli k záveru, 
že sa tu vyvinula miestna partikulárna obyčaj, ktorá dopĺňa “deravú” legislatívu. Uvedená obyčaj 
komplexne reguluje vzťahy k rybníkom a rybolovnému právu na nich spôsobom, ktorý je všeobecnej 
rešpektovaný všetkými relevantnými subjektmi. 
 Sme si vedomí, že naše riešenie situácie odporuje duchu právneho formalizmu 
a excesívneho etatizmu, ktorý v našej právnej vede, ale o to viac v praxi, neohrozene panuje. 
Obyčaj však považujeme nielen za správne riešenie tohto prípadu, ale aj za jediné mysliteľné. Ak 
majú platiť základné zásady nášho právneho poriadku, ako napr. ochrana dobromyseľného držiteľa, 
v našom prípade rybára nerušene loviaceho ryby na právne nejestvujúcich rybníkoch, a zákon mu 
žiadnu ochranu neposkytuje, potom nám neostáva nič iné, ako rešpektovať spontánne vytvorenú 
prax „pospolitého ľudu“, ktorá de facto veľmi úspešne reguluje predmetné vzťahy už 23 rokov.  
 Toto obyčajové „právo každého“ treba vnímať v širšom kontexte právnej reality na 
Slovensku. Už v našej skoršej práci1446 sme poukázali na zaujímavý fenomén, ktorý sme nazvali 
„právom verejnosti na prístup ku krajine“. Ide o obyčajovú koncepciu ideovo inšpirovanú fínskym 
konceptom jokamiehenoikeus a švédskym allemansrätten (doslovne „právo každého“). Obsahuje 
sériu oprávnení všeobecného subjektu k prevažne neekonomickým plodom krajiny, pričom jej 
hlavným cieľom je sprístupniť krajinu na rekreačné a voľnočasové aktivity verejnosti. Ide napr. 
o právo prechodu, právo pobytu v prírode, právo rozložiť oheň, právo zberu neekonomických plodov 
z pozemkov, ako napr. húb, lesného ovocia, orieškov a pod.  

Pod tento spoločný koncept môžeme zaradiť aj obyčajové rybolovné právo každého 
(verejnosti) na smilnianskych rybníkoch. Treba si uvedomiť, že hoci sme v tejto práci často 
akcentovali „právo privlastniť si ryby“, hlavná funkcia týchto rybníkov je rekreačná. Samotné ryby 
nepredstavujú ekonomický statok zásadnej hodnoty, nakoľko sa nelovia vo veľkom, ale len udicami. 
Avšak rybolov samotný je spoločenskou hodnotou, ktorá si zasluhuje ochranu. A tá by mu 
v súčasných podmienkach mala byť poskytnutá.   
 

                                                 
1446 ŠURKALA, J.: Právo verejnosti na limity vlastníctva? Právo verejnosti na prístup ku krajine a 
limitácia vlastníckych oprávnení k pozemkom na Slovensku.  
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7         PRÍLOHA – ROZHOVORY S RESPONDENTAMI  

7.1 Respondent č. 1 – Ján Marcinek, 88 rokov 
1. Ako dlho žijete v obci Smilno? 
V Smilne žijem od svojho narodenia, teda už 88 rokov. Prežil som tu celý život.  
2. Aký dlhý čas registrujete miestne rybníky (sám osobne aj z priameho rozprávania ďalších 
ľudí)? 
Od svojho detstva, teda od tridsiatych rokov minulého storočia. Z rozprávania svojich rodičov 
a starých rodičov viem o rybníkoch informácie zhruba o ďalších 50 rokoch.  
3. Odkedy teda existovali v Smilne rybníky? 

Od nepamäti. Viem to od svojich starých rodičov, ktorí žili ešte v 19. storočí.  
4. Komu patrili? 
Panstvu, ktoré sídlilo v miestnom kaštieli, ktorý dnes už neexistuje.  
5. Panstvo na týchto rybníkoch priamo hospodárilo?  

Áno. Bol to rybník s intenzívnych chovom. Staral sa o neho jeden porybný, ktorý mal v jeho blízkosti 
chatku, v ktorej žil aj s rodinou. Zachovala sa nám o ňom aj jedna legenda. Miestny pán sa jedného 
dňa rozhodol, že vyskúša spoľahlivosť svojho porybného. Preobliekol sa za pocestného, a keď sa 
zvečerilo, zastavil sa u porybného v chatke. Tváril sa, že chcel pokračovať v ceste ďalej, ale 
porybný mu to nedovolil, lebo už nastala noc. Prichýlil ho teda. Domnelý pocestný požiadal o trochu 
jedla. Porybný odvetil, že momentálne nemá v dome nič na jedenie, ale že mu o chvíľu môže 
priniesť pár rybiek z rybníka. O chvíľu bol späť a dal svoje žene ulovené ryby, nech ich pripraví 
pocestnému. Tá ich dala na ražeň – no v tom pocestný vzniesol námietku, že tieto ryby sa jej 
„neprepečú“. „A prečo by sa mi neprepiekli? Veď ich takto pripravujem skoro každý deň.“ Pán 
odhalil svoju identitu a porybného zbavil funkcie, pretože ho „okráda“.  
6. Boli v tom čase rybníky na tom istom mieste ako dnes? 
Áno, len v tom spodnom bolo viacej vody.  
7. Kedy páni zo Smilna odišli? 
Po vojne (1. svetovej). Miestni gazdovia od posledného pána kúpili celé panstvo a rozdelili si ho na 
105 čiastok – dedo mi rozprával, že každá stála 22,000 korún. Majetok si medzi sebou rozdelili. 
Rybníky sa však rozhodli vypustiť a na mieste ich bývalého koryta založili lúky. Také šesť metrov 
široké pásy, medzi jednotlivými čiastkami boli medze z vŕb a kríkov. Boli to veľmi úrodné lúky – kosili 
ich až tri razy do roka. Bežne sa kosí lúka len raz, poprípade dvakrát. Stredom bývalého koryta 
pretekal malý potôčik – bývalý prítok rybníka. Niektorí ľudia si na svojich lúkach vykopali aj studne.  
8. Kedy sa rybníky opäť obnovili? 

Za komunistov, v 80.-tych rokoch. Po druhej svetovej vojne začali lúky postupne pustnúť. Ľudia 
doma chovali oveľa menej statku, bolo založené družstvo a to lúkach nehospodárilo, preto postupne 
zarastali vŕbami, kríkmi a burinou. V 80.-tych rokoch sa miestne družstvo rozhodlo, že rybníky treba 
obnoviť. Celý priestor vybagrovali, postavili betónové stavy, urobili medzi rybníkmi spevnenú cestu. 
Len prívod vody nebol ten z toho istého zdroja ako pri starých rybníkoch, ale odklonili vodu 
z potokov z obce. To nebol veľmi dobrý nápad, pretože z obce išla znečistená voda a do rybníka 
stekala aj odpadová voda z družstevného dvora.  
9. Ako na rybníkoch družstvo hospodárilo? 
Ryby z času na čas prikrmovali. Kto chcel na rybníkoch loviť, musel mať povolenie z družstva. 
Málokto však tie ryby konzumoval, pretože voda bola veľmi znečistená, čo sa prejavilo aj na kvalite 
ich mäsa. Po určitom čase sa rybníky zaniesli a bolo ich potrebné vyčistiť. Preto rybníky vypustili. 
Na dne vtedy bolo plno rýb – celé dno bolo od nich biele. Kto chcel, nabral si koľko potreboval, ale 
veľa rýb uhynulo len tak – veľká škoda vtedy vznikla.  
10. Čo sa s rybníkmi stalo po zániku družstva? 
Krátko po revolúcii družstvo skrachovalo, no vzniklo hneď aj nové, hovorí sa, že kvôli dlhom. 
O rybníky sa odvtedy nikto nestará. Zopár miestnych ľudí ale aj ľudí z okolia v nich stále chytá ryby 
– väčšinou ide o športových rybárov. Nikto im v tom nebráni.  
11. Pokiaľ viete, mali s rybolovom na rybníkoch títo rybári nejaké problémy s políciou či 
vlastníkmi pôdy, poprípade s družstvom? 
Neviem o tom, aby polícia kohokoľvek za tú dobu, už je to dvadsaťpäť rokov, niekoho riešila za 
pytliactvo, alebo niečo podobné. Majitelia pozemkov pod vodou im v tom tiež nebránia.  
 
7.2 Respondent č. 2 – Alžbeta Smolková, 86 rokov 
1. Ako dlho žijete v obci Smilno? 
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V Smilne žijem od narodenia, teda už 86 rokov.   
2. Aký dlhý čas registrujete miestne rybníky (sama osobne aj z priameho rozprávania ďalších 
ľudí)? 
Od svojho detstva, teda od tridsiatych rokov minulého storočia. Z rozprávania svojich rodičov 
a starých rodičov viem o rybníku informácie zhruba o ďalších 50 rokoch.  
3. Odkedy teda existovali v Smilne rybníky? 
Smilne boli rybníky odkedy ľudská pamäť siaha.  
4. Komu patrili? 
Panstvu, ktoré sídlilo v  kaštieli. Bola to veľká stavba, ktorá bez porušenia prežila aj prvú svetovú 
vojnu, na rozdiel od kaštieľov v susednom Zborove. O to smutnejšia je hlúposť miestnych 
obyvateľov, ktorí v roku 1927 kaštieľ zbúrali a rozobrali na stavebný materiál, vraj „aby sa už páni 
nevrátili“. Budova sa dala využiť v prospech obce, ale nebolo vtedy rozumu.  
5. Panstvo na týchto rybníkoch priamo hospodárilo?  

Áno. O ryby sa staral jeden pán (správca), ktorý mal pri rybníku aj domček. Hovorí sa taký príbeh, 
že majiteľa rybníka pravidelne okrádal. Ten, aby to svojmu sluhovi dokázal, sa jedného dňa 
preobliekol za pocestného a zastavil sa v domčeku pri rybníkoch. Správca pocestného veľkolepo 
pohostil z panských rýb, pán náhle prezradil svoju totožnosť a nepoctivého sluhu zbavil práce.  
6. Boli v tom čase rybníky na tom istom mieste ako dnes? 
Áno. Voda v tom čase pritekala spod lesa (Stredného kopca). Bola čistá. Stavy boli postavené 
z dreva, a nakopenej hliny – my sme tieto navŕšené kopčeky volali „hrobľe“. Pri rybníkoch boli aj 
plytké nádrže na močenie konope – ako deti sme sa v nich člapkali, lebo tam bola vždy príjemne 
teplá voda.  
7. Kedy páni zo Smilna odišli? 
Po vojne (1. svetovej), v roku 1922-1923. Posledný majiteľ panstva sa volal Vilecz. Miestni gazdovia 
od neho kúpili pozemok a ďalší majetok, vrátane rybníkov a spomínaného kaštieľa, a rozdelili si ich 
na 105 častí. S rybníkmi si veľmi nevedeli rady, tak ich vypustili a založili na ich mieste lúky, pričom 
si ich rozdelili na také úzke pásy. Tie lúky boli neuveriteľne úrodné – asi vďaka tomu, že za tie 
storočia, to tam bol rybník, sa na jeho dne usadilo veľa úrodnej pôdy.  Lúky sa kosili až tri razy do 
roka.  
8. Kedy sa rybníky opäť obnovili? 
Bolo to v roku 1984 na podnet miestneho poľnohospodárskeho družstva, ktoré stavbu financovalo. 
Časť pôdy vybagrovali a vyviezli, čím sa koryto prehĺbilo.   
9. Ako na rybníkoch družstvo hospodárilo? 

Neviem o tom veľa, ale zamestnanci družstva rybám občas čosi hodili. Pokiaľ viem, tak tam ryby 
mohli chytať členovia družstva alebo tí, komu to družstvo povolilo.  
10. Čo sa s rybníkmi stalo po zániku družstva? 
Po krachu družstva v roku 1992 sa o rybníky nikto nestará až dodnes. Ryby tam chodí chytať 
hocikto, nevyžaduje sa na to nijaké povolenie.  
11. Pokiaľ viete, mali s rybolovom na rybníkoch títo rybári nejaké problémy s políciou či 
vlastníkmi pôdy, poprípade s družstvom? 

Neviem o tom.  
 
7.3 Respondent č. 3 – Ján Šurkala starší, 50 rokov1447 
1. Aký máte vzťah k rybníkom v obci Smilno? 

Vo Smilne som pracoval vyše 9 rokov na miestnom poľnohospodárskom družstve JRD Verchovina 
až do roku 1991. Pracoval na údržbe, teda aj na údržbe rybníkov, ktoré boli naposledy vypustené 
v roku 1987.  Počas tohto obdobia, ale vlastne aj po ňom, som pravidelne na rybníkoch rybárčil.  
2. Na základe čoho ste vykonávali rybolov počas existencie Družstva? Mali ste na to nejaké 
špeciálne povolenie? 
Povolenie dával predseda – ja ako zamestnanec som neplatil nič. Rovnako neplatili ani 
nezamestnanci, teda ľudia z obce alebo z okolia. Malo to čisto evidenčnú funkciu, aby si tam 
nechodil hocikto.  
3. Ako fungovalo hospodárenie na rybníkoch počas existencie družstva? 
Boli tam nasadené kapry, liene, karasy, červenice, ostrieže. Ryby sme lovili čisto na rekreačné 
účely, ale kto čo ulovil, mohol si aj odniesť. V roku 1987 sme vypustili spodný rybník – plán bol taký, 

                                                 
1447 Respondent je otcom autora tejto práce.  
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že mal byť vyčistený od bahna, znovu napustený a zarybnený. Vyčistili sme ho, napustili, ale nebol 
už zarybnený, lebo v tom čase už neboli na to peniaze. Ryby však prešli z vrchného rybníka, a sám 
sa zarybnil. Niekoľko kapitálnych kusov kaprov zo spodného rybníka sme pri jeho čistení presunuli 
do rybníka horného, aby sa tam mohli rozmnožiť. 
4. Čo sa stalo s rybníkmi po zániku družstva? 

Po zániku družstva nastala „anarchia“ – teda každý kto chce, môže ryby loviť. Niektorí rybári tam 
z vlastnej iniciatívy vypúšťajú menších kaprov, poprípade šťuky, ktoré ulovia inde. Osobne poznám 
niekoľkých, ktorí tak robia, napr. Andreja Kovaľa zo Zborova.  
5. Rybárčil na rybníkoch po zániku družstva aj niekto iný? 

Áno. Ťažko povedať, koľko ľudí tam rybárči pravidelne, ale odhadujem že minimálne niekoľko 
desiatok tak zo Smilna ako aj z okolia. Rybníky sú vzácne tým, že sú v našej doline jedinými 
vodnými plochami vhodnými na rybárčenie, a zároveň sa na lov nevyžaduje žiadne povolenie 
a neplatí poplatok. Kvôli rozbujnenému rákosiu sú na hornom rybníku asi 3 a na spodnom asi 4 
miesta na chytanie, a ak je v lete dobré počasie, a je ešte aj deň pracovného pokoja, často je 
problém dostať sa k nejakému vhodnému stanovišťu. Niektorí rybári nechceli brať ulovené ryby na 
konzum, pretože predpokladali, že kvalita vody v rybníkoch je nedostatočná. Spolužiak mojej dcéry 
však pred asi troma rokmi urobil laboratórny rozbor rýb a záver bol taký, že sú zdraviu neškodné. 
6. Bránil Vám niekedy niekto vo vykonávaní rybolovu? 
Nikto, a pokiaľ viem, ani ostatní rybári nikdy nemali nijaký problém.  
7. Ste presvedčený, že máte oprávnenie na daných rybníkoch chytať ryby, resp. že 
nenarúšane majetkové práva iných osôb? 

Áno, samozrejme. Ak by s tým mal niekto problém, sťažoval by sa, čo sa za 23 rokov nestalo ani 
raz.  
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