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Úvod
Ve své diplomové práci jsem se rozhodla komparativní metodou zkoumat podmíněnost
demokratického právního státu lidskými právy. Základní ústavní problém spočívá
ve střetu mezi klasickou demokracií, ve smyslu vlády většiny, a liberální demokracií
v zakariovském pojetí, která kromě vlády volených zástupců vyžaduje i ústavní
liberalismus ve smyslu základních práv jednotlivce, ochrany menšin a omezení státní
moci.
Demokratický právní stát je kompozit dvou principů: demokratického a právně státního.
Demokratický princip vyžaduje vládu lidu, implicitně z něj proto plyne požadavek
zaručení politických práv (zejména volebního práva, svobody projevu, svobody
shromažďování a sdružování) která umožňují jednotlivci aktivní účast v politickém
společenství. Formální právní stát, který je definován vázanosti státní moci právem, pak
vyžaduje zejména právo na přístup k soudu a na spravedlivý proces, které zaručují
skutečnou vymahatelnost práva. Materiální právní stát ale vyžaduje mnohem širší okruh
práv: v klasickém výkladu všechna základní práva (ve smyslu hlavy druhé Listiny, tedy
bez sociálních práv), v některých pojetích dokonce i práva sociální. Neznamená to však,
že by jakýmkoliv zásahem do výše uvedených práv přestával stát být demokratickým
právním státem; v takovém pojetí by ostatně na světě neexistoval jediný demokratický
právní stát. Požadavkem však je, aby zásahy do základních práv probíhaly na základě
zákona, proporcionálně a nezasahovaly do jejich neomezitelné podstaty. Neomezitelná
podstata základního práva je limitem pro test proporcionality; je to jádro práva, do kterého
nelze zasáhnout i při sebesilnějším legitimním cíli.
Pokud lidská práva považujeme za nezbytnou náležitost demokratického právního státu,
stojíme před problémem, jakým způsobem jim nejlépe poskytnout ochranu.
Westminsterská ústavní tradice je postavena na ochraně základních práv skrze soudy
(common law) a Parlament (běžné zákony). Oproti tomu v kontinentální právní tradici
jsou práva za tímto účelem typicky kodifikována do lidskoprávních katalogů, jako
omezení moci většiny. Konstitucionalizace lidských práv s sebou přináší vyšší rigiditu,
která je chrání před častými změnami závislými na okamžité vůli většiny.

1

Práce v první části zkoumá legitimizační funkci lidských práv ve filozofické a
sociologické teorii, v druhé pak popisuje klauzule věčnosti jako ústavně právní odpověď
na konflikt mezi ústavním konstitucionalismem a demokracií a třetí část rozebírá
zahraniční judikaturu dovozující lidskoprávní požadavky a omezení ústavních změn
z implicitních ustanovení ústavy.
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1. Filozofická část
1.1 Teorie společenské smlouvy
Jedním z legitimizačních narativů státní moci je společenská smlouva. Thomas Hobbes
popisoval přirozený předstátní stav jako nebezpečný a násilný. Jeho popis předstátního
stavu, ovlivněný hrůzami anglické občanské války, je vskutku nepřitažlivý: jednotlivec
má naprostou svobodu jednání, postrádá však jakoukoliv ochranu před svobodným
jednáním jiného. Hobbes líčí vznik státu jako dobrovolné uzavření smlouvy všech se
všemi. Legitimita státní moci, suveréna, vyplývá z jeho schopnosti ochránit své poddané
před násilím a trvá jen, dokud je schopen tuto ochranu poskytovat.1 Podobně uvažuje
John Locke, který sice na rozdíl od Hobbese považuje člověka za přirozeně dobrého,
v předstátním stavu však chybí spravedlivý rozhodce a jakýkoliv spor tak bude
nevyhnutelně vyřešen ve prospěch silnějšího. Vstupem do státního společenství přichází
jednotlivci o dosud neomezenou volnost jednání, ale získávají ochranu základních práv
(na život, majetek a svobodu).2 Rousseauova teorie společenské smlouvy pak popisuje
vznik státu jako nahrazení partikulárních vůlí jednotlivců novou obecnou vůlí.
Jednotlivec se jí podřídí, protože vystihuje zájmy a potřeby společenství. Nemůže tak být
v jeho neprospěch, protože jako jednotlivec má zájmy a potřeby shodné se společenstvím,
do kterého náleží.3
Převod filozofického konceptu společenské smlouvy do ústavní teorie však přináší
několik problémů. V jistých pojetích je samotná ústava společenskou smlouvou, tedy
aktem, kterým se z jednotlivců stává lid. Carl Schmitt oproti tomu nepovažuje ústavu za
kodifikaci společenské smlouvy, ale za rozhodnutí ústavodárné moci uspořádat ústavní
systém určitým způsobem. V každém případě má však ústava být aktem, kterým lid jako
moc ustanovující transformuje svou suverenitu do institucí, prostřednictvím kterých pak
vládne v ustanoveném systému. Zatímco moc ustavující může v zásadě cokoliv, moc

1

HOBBES, T.: Leviathan, Oxford: Clarendon Press, 1909 (originál 1651), str. 83.

2

LOCKE, J.: Dvě pojednání o vládě. 1689.

3

BERTRAM, Ch.: Routledge philosophy guidebook to Rousseau and the social contract. Abingdon:
Routledge, 2004, str. 74.
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ustanovená je omezená.4 A protože společenskou smlouvou se jednotlivci zavázali
respektovat státní moc, aby výměnou získali bezpečí a jistotu, ústavy by patrně měly
obsahovat jisté záruky dodržování této smlouvy: katalogy základních práv a pojistky práv
menšin. Jinak hrozí, že jednotlivci a menšiny budou vystaveny napospas aktuální náladě
většiny.5
Ke společenské smlouvě jako souhlasu lidu se státním zřízením se vážou ještě dva
problémy: kdo je vůbec způsobilý tento souhlas dát a jak dlouho souhlas platí. Souhlas je
způsobilý dát lid jako moc ustavující, a bez definování lidu tak nelze vůbec zkoumat
demokratickou legitimitu státu. Definice lidu však přináší praktické problémy.
Státoprávní lid je společenství osob propojené společným osudem a společnou vůlí.6
Obzvlášť náročné je definovat lid ve federativních státních zřízeních, kde je nezbytné
rozlišovat mezi federacemi s jedním národem a federacemi složenými z vícero národů.
Federace s jedním národem mají vždy jen jeden lid, spory o dělbu moci mezi centrální
vládou a jednotlivými státy jsou tak spíše právní než politické; vidíme to na příkladu
dnešních Spojených států amerických.7 Oproti tomu, ve federacích s více národy je
demokratická legitimita založena na společenství jednotlivých národů, které z hlediska
federace sice tvoří jeden státoprávní lid, ovšem ne vždy to tak vnímají i všechny
jednotlivé národy (srov. Katalánce nebo Quebečany). Ve federaci s jedním národem
vychází legitimita z předpokladu, že státní instituce zastupují lid (totožný s národem) a
ústava tuto dohodu kodifikuje. Ve federacích s více národy se však demokratická

4

KYSELA, J.: Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, str. 201
- 205.
5

MOLEK, P.: Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno: Masarykova

univerzita, 2014, str. 30.
6

KYSELA, J.: Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, str. 117.

7

Jistým vodítkem k počtu národů ve státě může být preambule jeho ústavy, viz „My, lid Spojených států“

v americké ústavě.
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legitimita nevyhnutelně opírá o více národů, přičemž ústava slouží jako smlouva mezi
jednotlivými národy, ať již jde o smlouvu psanou, konkludentní nebo implicitní.8
Ve vztahu k době platnosti souhlasu se názory opět rozcházejí. Například Jefferson
argumentoval, že starší generace nemá právo rozhodovat o právech a povinnostech
generací budoucích. Proto by platnost jakékoliv ústavy měla být omezena na jednu
generaci (19 let), po které si novou ústavu zvolí nová generace sama. Za dostatečný zdroj
legitimity přitom nepovažuje ani možnost nové generace zrušit či změnit ústavu běžným
legislativním procesem, protože legislativní proces se odehrává v ustanovených
orgánech, které nevyhnutelně zkreslují vůli zastoupených občanů. Tvrdí tedy, že každá
generace by měla mít možnost výslovně rozhodnout o zcela nové ústavě. 9 Oproti tomu
Madison zdůrazňoval stabilizační funkci ústavy. V kontinuálně existujícím politickém
společenství nepovažuje za nutné rozhodovat o nové ústavě z pozice moci ustavující a za
dostačující považuje tichý souhlas nové generace vyjádřený absencí volání po změně
ústavy.10 Problematická pak ale může být absolutní rigidita: slovenský Radoslav
Procházka kritizuje klauzule věčnosti, protože nevidí jediní právní, politický, morální ani
jiný důvod, proč by měl dnešní ústavodárce mít slabší postavení než ústavodárce
původní.11 Pokud se touto optikou podíváme na českou Ústavu, vidíme velmi slabou
demokratickou legitimitu při vzniku vzhledem k přijetí Českou národní radou, která byla

8

ERK, J: The Sociology of Constitutional Politics: Demos, Legitimacy and Constitutional Courts in
Canada and Germany, In: Regional & Federal Studies, listopad 2011, str. 523 – 538. Jan Erk zkoumá
roli nejvyšších soudů ve federacích na příkladu rozhodnutí kanadského nejvyššího soudu o
nepřípustnosti jednostranné secese Québecu a srovnává přístup tohoto soudu k federativní dělbě moci
s německým spolkovým ústavním soudem. Rozdílný přístup přitom vysvětluje ne odlišnostmi v textu
ústavy nebo ústavním právu samotném, nýbrž jinou demokratickou legitimitou danou rozdílem mezi
federativním národní státem a federací s vícero národy.
9

JEFFERSON, T.: The Papers of Thomas Jefferson. Volume 15: 27 March 1789 to 30 November
1789.
Princeton
University
Press,
1958,
str.
392-8.
Dostupné
z
www:
https://jeffersonpapers.princeton.edu/selected-documents/thomas-jefferson-james-madison.
Navštíveno dne 23. 3. 2019.
10

MADISON, J.: The Papers of James Madison. Edited by William T. Hutchinson et al. Chicago and
London: University of Chicago Press, The Founders' Constitution, Volume 1, Chapter 2, Document
24, dostupné z www: http://press-pubs.uchicago.edu/founders/documents/v1ch2s24.html. Navštíveno
dne 7. 3. 2019.
11

PROCHÁZKA, R. Ľud a sudcovia v konštitučnej demokracii. Plzeň: Aleš Čeněk. 2011, str. 86.
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zvolena ve volbách druhého řádu. Ústava jako celek je patrně legitimizována čtvrtstoletím
nekontroverzního trvání, legitimita její absolutně rigidní části v podobě článku 9 odst. 2
je problematičtější.12
V moderní politické filozofii pak Hirschl pracuje s ústavními momenty; považuje za
vhodné nahrazovat ústavu, jen pokud se zásadně změnilo politické společenství. Za
ústavní momenty považuje porážku ve válce, dekolonizaci, tranzici z autoritářských
režimů, duální tranzici k demokracii i tržní ekonomice a inkorporaci mezinárodních a
nadnárodních standardů.13
Pokud chápeme ústavu jako společenskou smlouvu, pak soudní přezkum ústavnosti
běžných zákonů můžeme vnímat jako její vymáhací mechanismus. Lid je chráněn před
jednáním svých volených zástupců, které by tuto smlouvu porušovalo. Stručně řečeno,
soudní přezkum vychází z dělení na moc ustavující a ustanovenou – pokud se lid, jako
moc ustavující, na něčem shodl, moc ustavená to musí respektovat, garantem toho má být
právě soudní moc. Zároveň má soudní moc poskytovat ochranu i jednotlivcům – pokud
jsme si v rámci společenské smlouvy sjednali zákaz násilí, nemůžeme jej použít, a to ani
vůči menšině, vůči které bychom si to v rámci demokratického procesu snadno
odhlasovali.
1.2 Sociologické teorie legitimity
Zdroj legitimity státní moci je jednou z nejdůležitějších otázek politické filozofie.14
Většina definicí podmiňuje legitimitu politického systému splněním tří podmínek:
1. výkon moci je všeobecně přijímán osobami této moci podléhající a je právně
omezen,

12

Česká ústava je navíc relativně flexibilní, o vládě mrtvých mužů tak lze mluvit jen obtížně.

13

HIRSCHL, R.: On the blurred methodological matrix of comparative constitutional law, In:
CHOUDRHRY, S. (ed.): Migration of Constitional Ideas, Cambridge: Cambridge University Press,
2006, str. 61. Citováno podle KYSELA, J.: Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie.
Praha: Leges, 2014, str. 227.
14

LUHMANN, N.: Soziologische Aufklärung. Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme, Köln/Opladen:
Westdeutscher Verlag, 1970, str. 159.
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2. integruje své občany do politického společenství výkonem moci podle obecně
uznávaných zákonů a
3. je dostatečně stabilní, aby trval delší dobu, a to i v období hospodářské nebo
politické krize.15
Sociologie dělí definice legitimity na normativní a historicko-sociologické. Ty první jsou
založeny na tezi, že politický režim musí splňovat určitá materiální kritéria, aby byl
považován za legitimní a že tyto podmínky jsou neměnné v čase a místě. Mezi tyto
nezbytné náležitosti legitimního politického režimu řadí normativní teorie zpravidla
liberální konstitucionalismus, základní práva jednotlivců a vládu práva.16
Historicko-sociologické teorie přistupují k legitimitě zcela opačným způsobem.
Zkoumají vznik legitimních politických režimů jako jakýkoliv jiný vzorec chování, tedy
empirickým ověřováním hypotézy. Historicko-sociologická teorie tak musí prokázat, že
určitý soubor okolností vedl k vzestupu způsobu vlády, který byl považován za legitimní,
ve vícero státech.17 Společným závěrem historicko-sociologických teorií je, že legitimita
států je neodlučitelně spojena s jejich teritoriální suverenitou. Moderní státy chtějí
zastávat ve dnešním světě mnohem silnější roli než státy v minulosti, přičemž jejich cílem
je ovládat a právem regulovat každý aspekt lidského života. Aby dokázaly integrovat své
občany v této v minulosti zcela nevídané míře, musí svou moc ospravedlnit legitimitou.
Legitimita tak není filozofický nebo morální koncept, který existuje nezávisle na
historickém, kulturním a právním kontextu: je to nezbytná podmínka, která umožňuje
státu vykonávat moc bez odporu občanů. Legitimita je tudíž zcela kulturně subjektivní a
neexistují pro ni univerzálně platné materiální předpoklady. Stát bez dělby moci a záruk
lidských práv může být legitimní ve společnosti, která jej za legitimní považuje. Pro
historicko-sociologické teorie je důležité zkoumání provázanosti státní politické moci

15

THORNHILL, Ch.: Towards a historical sociology of constitutional legitimacy, In: Theor Soc, číslo
37, 2008, str. 162.
16

Ibid, str. 163.

17

LIPSET, S. M.: Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political
Legitimacy, The American Political Science Review, ročník 53, číslo 1, 1959, str. 69.

7

s jinými zdroji moci ve společnosti. Legitimita státu je závislá na tom, jak úspěšně dokáže
ospravedlnit své postavení vůči ostatním mocným institucím společnosti.18
1.2.1 Max Weber

Max Weber sociologickým přístupem vysvětluje zrod průmyslového kapitalismu a
právního státu v západní Evropě. Argumentuje, že v době průmyslové revoluce měla
Evropa zcela jedinečný právní systém, který umožnil vznik kapitalistické společnosti.19
Weber odmítá Marxovu deterministickou teorii, podle které je obsah práva určen pouze
ekonomickými vlivy a vysvětluje, jak společenské podmínky formovaly právní instituty
kontinentálního práva i anglosaského common law. Weber definuje moc jako schopnost
skupiny nebo jednotlivce prosadit svou vůli v sociálních vztazích i přes odpor druhých.20
Osoba se zbraní v ruce má moc, neboť oběti nezbývá než se cizí vůli podřídit. V praxi
státní orgány nevynucují právní pravidla nepřetržitým mířením zbraní na občany.
Namísto toho spoléhají na vládu pomocí panství, tedy pravomoci státu rozkazovat a
povinnosti občanů se těmito rozkazy řídit. Panství je založeno na dobrovolném podřízení
občanů. Státní orgány použijí fyzické donucení ve výjimečných případech, jakým je
například zadržení a potrestání pachatele trestného činu, ale většina občanů se podřídí
stání moci dobrovolně na základě autority jejího panství. Takové uspořádání sociálních
vztahů umožňuje státům vykonávat regulaci životů milionů lidí v míře v minulosti
nevídané a nepředstavitelné.21
Weber rozlišuje mezi třemi základními typy panství. Podle Webera se státní uspořádání
vyvíjí z charismatického přes tradiční do nejpokročilejší typu, racionálně-legálního
panství, charakteristického pro mj. liberální demokracie. V praxi se žádné z panství
nevyskytuje jako čistý typ, všechny existující státy opírají svou legitimitu o kombinaci

18

THORNHILL, Ch.: Towards a historical sociology of constitutional legitimacy, In: Theor Soc, číslo
37, 2008, str. 165.
19

TRUBEK, D.: Max Weber on Law and the Rise of Capitalism, In: Wis. L. Rev., 1972, str. 723.

20

WEBER, M.: Economy and Society. University of California Press 1978 (původně 1922), str. 323.

21

BLAU, P.: Critical Remarks on Weber’s Theory of Authority, In: The American Political Science
Review, ročník 57, číslo 2, červen 1963, str. 307.
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panství. Západní demokracie svou moc legitimizují racionálně-legálním panstvím
založeným na demokratických principech, přesto si však zachovávají určité prvky
tradičního a charismatického panství.22
Charismatické panství je založeno na víře v charismatického vůdce s domnělými
výjimečnými nebo dokonce božskými vlastnostmi. Právo je legitimizováno svým
původem od charismatického vůdce. Způsob rozhodování o právech a povinnostech
jednotlivců se liší případ od případu bez jakýchkoliv záruk proti svévolnému zneužití
moci. Trvání charismatického panství je nevyhnutelně krátké, po smrti charismatického
vůdce může být jeho moc přenesena na následovníka (přeměna ve tradiční panství) nebo
do institucí (přeměna v racionálně-legální panství).
Tradiční panství zdůvodňuje svou moc zvykem, přičemž vysoké státní funkce jsou
dědičné. Právo je považováno za legitimní, protože se jím společnost řídila od nepaměti.
Tradiční panství se typicky vyvine z domácnosti patriarchy. Postupem času se domácnost
zvětšuje tak, že začne zahrnovat státní správní aparát. Takový byl vznik a fungování státní
moci ve starověkém Egyptě, kdy výstavba a údržba zavlažovacího systému vyžadovala
integraci obyvatel do státního společenství. Faraon tak využíval své poddané ke stavbě a
údržbě zavlažovacích kanálů: celý stát patřil do patriarchální domácnosti faraona. Stejně
jako pro charismatické panství je tradiční panství charakterizováno vysokou mírou právní
nejistoty vyplývající z neohraničené moci vládce.
Racionálně-legální panství je založeno na systému předem určených postupů a
závazných právních předpisů. Správní a soudní orgány, ustanovované na základě
obecných a předem daných pravidel, aplikují předpisy vůči všem občanům stejně.23
Weber nebyl tak ješitný, aby tvrdil, že právo existovalo jen v raně kapitalistické Evropě.
Uznal, že většina organizovaných společností má jakýsi systém práva, ale identifikoval
několik jedinečných rysů evropských právních řádů, které podle jeho teorie vedly ke
zrodu průmyslového kapitalismu v západní Evropě. Za prvé, evropské státy oddělovaly

22

Srov. existenci konstitučních monarchií a charismatických lídrů v západních demokraciích.
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právo od politiky. K rozhodování o konkrétních případech byly zmocněny správní a
soudní orgány chráněné před politickými zásahy. Vznikala právnická povolání, skupina
odborníků nezávislá na politických elitách. Za druhé, soudní a správní rozhodování bylo
založené na obecných právních normách. Nalézání práva v konkrétních případech tak
bylo striktně odděleno od tvorby práva. Zatřetí, tyto právní normy byly uplatňovány vůči
všem občanům víceméně stejně – nikdo, ani politici a vládnoucí vrstva – nebyl nad
zákonem. Weber v těchto společných rysech viděl důkaz, že evropské právní řády byly
racionálnější než mimoevropské.24
Tyto podmínky posílily moderní byrokratický stát, který svou legitimitu dovozoval ze
schopnosti vytvořit a aplikovat systém racionálních pravidel. Weber přisuzoval vzestup
kapitalismu dvěma aspektům racionálně-legálního panství: vysoké míře předvídatelnosti
a schopnosti vytvářet normy hmotného práva umožňující existenci tržního hospodářství.
Weber vycházel z předpokladu, že kapitalismus vyžaduje vynutitelnost smluvních
závazků a ochranu vlastnictví. V charismatickém nebo tradičním panství je motivace
k ekonomické aktivitě nižší: jakékoliv úsilí může být zmařeno selháním smluvního
partnera dodat zboží, nebo naopak nezaplacením zákazníka za zboží již dodané. Chybí
motivace akumulovat kapitál, pokud majetek může být vládcem svévolně zabaven.
Moderní stát tak čerpá legitimitu z ochrany práv jednotlivce. Jednak se samotný stát zdrží
svévolných zásahů do práv soukromých osob, jednak chrání vlastnické právo i vůči třetím
stranám. V praxi je násilí jako prostředek donucení využíváno státní mocí zřídkakdy, ale
existence legitimního státního monopolu na něj zajišťuje dobrovolné podřízení se právu.
1.2.2 Jiné historicko-sociologické teorie legitimity

V první řadě je nutné zmínit teorii legitimity skrze materiální bohatství formulované
Seymourem Lipsetem v roce 1959. Lipset vychází z teorií Émila Durkheima a tvrdí, že
státy jsou formovány skrze evoluční modernizaci. Lipset vidí ekonomické bohatství jako

24

TRUBEK, D.: Max Weber on Law and the Rise of Capitalism, In: Wis. L. Rev., 1972, str. 724. Z
dnešního pohledu lze však Weberovu teorii kritizovat jako evropocentrickou. Na rozdíl od Webera
dochází moderní sociologové k závěru, že racionálně-legální panství existovalo v císařské Číně. Blíže
viz: MARSH, R.: Weber’s Misunderstanding of Traditional Chinese Law. In: American Journal of
Sociology, ročník 106, č. 2, 2000, str. 281–302.
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conditio sine qua non stabilního demokratického politického společenství.25 Jeho definice
bohatství se neopírá jen o celkový hrubý domácí produkt daného státu; za důležité
považuje rozdělení zdrojů, ve kterémjen minimum obyvatel žije v neutěšené chudobě.
Lipset poukazuje na empirickou korelaci mezi demokratickým zřízením a vyššími příjmy,
počtem motorových vozidel, mírou urbanizace a průměrným dosaženým vzděláním.
Lipset dospívá k závěru, že tyto statistiky nejsou jen ovocem demokratické společnosti,
ale přímo stromem – předpokladem – její existence.26 Lipsetův závěr je jednoduchý:
demokratické režimy čerpají svou legitimitu z materiálních požitků, které svým občanům
dopřávají. Teze o podmíněnosti legitimity materiálním bohatstvím se dnes jeví stejně
pravdivá jako před šedesáti lety, kdy ji Lipset formuloval.27 Z dvaceti nejrozvinutějších
zemí dnešního světa má 19 demokratické zřízení (jedinou výjimkou je Singapur).
V jednou zavedených demokraciích je šance odstranění tohoto zřízení velmi nízká.28
V rozvojových zemích autoritářského zřízení vidíme s ekonomickým rozvojem vzestup
střední třídy, která požaduje přechod k demokracii a vládě práva, jak je vidět na
demokratických reformách v Jižní Koreji v roce 1987. Podobné tendence lze nyní
očekávat v Číně, jejíž rychlý ekonomický růst stvořil vzdělanou generaci nespokojenou
se současnou kulturou korupce a nepotismu.29

25

“… the more well-to-do a nation, the greater the chances that it will sustain democracy.” Překlad:
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Political Science Review, ročník 53, č. 1, 1959, str. 75.
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Thematic Issue on the Evolution of Political Science, in Recognition of the Centennial of the Review,
listopad 2006, str. 675.
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Za druhé, historicko-sociologické teorie legitimity vycházející z Webera dospívají
k závěru, že státy vznikly sdružením společnosti okolo suveréna. 30 Většina historickosociologických teorií hledá za vznikem raných evropských států výběr daní. Příkladem
může být Tillyho analýza, že první evropské státy vznikly jako způsob financování
válečného snažení. Správní systém vytvořený k vybírání daní pro fungování armády se
postupem času přeměnil v byrokratický aparát integrující obyvatelstvo státu i v dobách
míru.31
Za třetí, někteří autoři historicko-sociologických teorií tvrdí, že vznik legitimity
v různých státech má jen pramálo společného. Zdůvodnění výkonu státní moci se liší
v času a místě, což vysvětluje, proč proces vzniku stejných institucí (ústavy, lidská práva)
trvalo v různých státech různě dlouhou dobu. Downing to ukazuje na příkladu Pruska,
které vyvinulo systém státní správy k výběru daní na vojenskou expanzi. Legitimita
pruského státu se opírala o válečná vítězství a stát tak neměl potřebu ospravedlňovat svou
moc pomocí principů ústavního státu (např. dělbou moci nebo katalogem lidských práv).
Anglická konsolidace státní moci však probíhala zcela opačně.
Vznik anglické finanční správy nebyl projevem převahy monarchy nad zbytkem
společnosti, nýbrž naopak postupného rozdělení politické moci; jak mezi moc výkonnou
a parlament, tak mezi stát a nestátní subjekty. V období první konsolidace státu (1558 až
1603) a stuartovské éry (1603 až 1714, vyjma interregna v letech 1649 až 1660),
uspořádal anglický stát politickou moc v souladu s širší společenskou poptávkou po
ústavním omezení státní moci, právu na spravedlivý proces a silnější roli parlamentu
v rozpočtových otázkách. Stabilizace státu tak neproběhla expanzí moci napříč celou
společností (například zásahem do ekonomické sféry v podobě neschválených daní).
Naopak stát přijal postupné vyrovnání, které vymezilo přesné hranici státní moci a
formalizovalo jeho vztah s nestátními subjekty (Petition of Right v roce 1628, Habeas
Corpus v roce 1679 a Bill of Rights v roce 1689). Pravomoc parlamentu rozhodovat

30
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31 TILLY, Ch.: The Formation of National States in Western Europe. Princeton University Press, 1975,
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v daňových zákonech vytvořila jasnou hranici mezi státem a ekonomikou a zároveň
institucionální kanál komunikace mezi státem a ekonomickými subjekty. Skrze kontrolu
daní získal parlament zároveň nepřímou kontrolu nad ozbrojenými složkami (viz druhá
anglo-holandská válka). Zároveň stát uznal (do jisté míry) nezávislost soudní moci na
moci výkonné; legitimita státu se tak opírala o všeobecné zákony, dělbu moci a vázanost
státní moci právem. Downing proto argumentuje, že neexistuje obecný model vzniku
státní legitimity a každý stát má svá specifika – přestože konsolidace státní moci v Prusku
i v Anglii souvisela s financováním ozbrojených konfliktů, vytvořila zcela odlišné ústavní
systémy. 32
1.2.3 Thornhillova syntetizující analýza

Stručně řečeno, normativní teorie se soustředí na obecné aspekty legitimity státu, zatímco
historicko-sociologické teorie se zaměřují na skutkové aspekty. Zastánci historickosociologických teorií tak vidí normativní teorie jako inherentně zjednodušující,
neschopné zohlednit rozlišné podmínky různých států a kritizují umělé oddělení politické
moci od širších společenských procesů.33 Naopak, normativní teoretici kritizují
neschopnost historicko-sociologických narativů vysvětlit souběžný vývoj stejných
institucí (zejména lidských práv a ústav) v různých státech.
Chris Thornhill se ve své monografii analyzující ústavy a státní legitimitu pokouší o
syntézu obou teorií, přičemž interpretuje normativní vzorce prostřednictvím historickosociologické metodologie.34 Thornhill zdůrazňuje, že podmínky legitimity jsou
definovány samotnou společností. Politologické a právně-filozofické texty nejsou
pouhým popisem státní moci, normativní teorie výkon této moci samozřejmě ovlivňují,

32

DOWNING, B.: Constitutionalism, warfare, and political change in early modern Europe, In:
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33

THORNHILL, Ch.: Towards a historical sociology of constitutional legitimacy, In: Theor Soc, číslo
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34 THORNHILL, Ch.: A Sociology Of Constitutions: Constitutions And State

Sociological Perspective, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

13

Legitimacy In Historical-

ale jen do určité míry. Tvorba institucionalizované politické moci je tak ovlivněna vícero
společenskými faktory, jak politickými, tak normativním působením akademických
teorií.35 Thornhillova analýza vychází z Luhmannovy funkcionalistické systémové teorie,
která popisuje ústavy jako nástroje funkcionalistické organizace politické moci.36 Odmítá
však Luhmannův morální relativismus a namísto toho vysvětluje tendenci společností
vytvářet normativní instituce práva (kterými jsou například ústavy).
Thornhill nachází původ evropské koncepce liberálního konstitucionalismu a právního
státu v osvícenství. Zatímco normativní teorie tvrdí, že právní stát a univerzální lidská
práva vznikly v osvícenství, protože jsou racionální, Thornhill vysvětluje jejich vznik
sociopolitickými faktory tehdejší Evropy. Se skomírajícím vlivem náboženství hledaly
tehdejší státy nové způsoby, jak ospravedlnit svou moc. S rostoucí náboženskou a
profesní rozmanitostí populace nalezly státy nový integrační narativ v občanském
náboženství ústavních struktur a katalogů lidských práv. Vliv státní moci sice rostl, ale
konstitucionalistická teorie vymezila její limity. Hranice mezi státem a ostatními
sociálními institucemi se tak paradoxně staly jasnější. Politická moc čerpala svou
legitimitu uznáním a ochranou práv jednotlivců. Zakotvení těchto pojistek proti
svévolnému zneužití státní moci ji legitimizovalo v očích občanů, stejně jako
institucionální včlenění jiných silných nestátních aktérů do byrokratického systému
předešlo jejich odporu vůči posílení státní moci.37 Weberovsky řečeno došlo k posunu
z tradiční k racionálně-legální autoritě. Thornhill ale zdůrazňuje, že účelem lidských práv
není jen chránit jednotlivce, ale především umožnit státu depolitizovat některé spory ve
společnosti a odstranit z politického boje obzvlášť kontroverzní témata.
Thornhill také analyzuje ústavní vývoj 20. století a hledá vysvětlení pro vzestup
totalitních režimů v kontinentální Evropě. První světová válka posílila roli státní moci
v denním životě občanů a nové technologie umožnily státním institucím vykonávat nad
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svými občany předtím zcela nevídanou míru kontroly. Rakouská kelsenovská ústava se
proto snažila omezit státní moc a zabránit koncentraci činností do státního aparátu,
nakonec však v Rakousku zvítězila fakticita nad ústavou. Všeobecné volební právo vedlo
k požadavkům na řešení všech společenských konfliktů státní mocí, tedy k požadavku
odstranit institucionální záruky oddělení státu od zbytku společnosti.38 Nespokojenost
s výsledkem těchto státních intervencí pak ale paradoxně vedla k zániku ústavního státu
a vzestupu totalitních režimů.39 Stručně řečeno, Thornhill argumentuje, že legitimity
nelze dosáhnout normativními příkazy liberálního konstitucionalismu. Nestačí ústavy,
zákony a rozsudky. Legitimita vzniká v jeho pojetí společenskou funkcí politických
forem.
1.3 Vztah legitimity a konstitucionalizace
Ústava má v klasickém pojetí obsahovat zamrzlý konsensus politického společenství na
organizaci základních vztahů ve státě. Například V. Bogdanor stanovuje tři hlavní účely
ústav. Za prvé ústava deklaruje hodnoty a cíle politického společenství, například
v preambuli. Za druhé, ústava upravuje organizaci státních orgánů a dělbu moci mezi
nimi. Zatřetí, ústava zakotvuje katalog lidských práv.40 U všech těchto funkcí cítíme, že
je žádoucí určitá míra rigidity. Hodnoty a cíle politického společenství nemají žádný
smysl, pokud se mění podle momentální nálady většiny. Stejně tak u procesních pravidel
fungování ústavního systému je žádoucí určitá stabilita, která zajišťuje rovné podmínky
pro soupeřící politické síly a nemění se podle toho, jak se to dominantní z nich zrovna
hodí. Konečně u lidských práv vnímáme vyšší rigiditu jako protivětšinovou pojistku
(problémem však je, že o obsahu lidskoprávního katalogu rozhoduje také ustavující
většina), zároveň jsou i ona bezprostředně provázány s institucionálními základy
ústavního systému, k tomu blíže v podkapitole 3.1..
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Konstitucionalizace

lidskoprávního

katalogu

ale

nezbytným

předpokladem

demokratického právního státu není, existují i demokratické právní státy bez něj. Spor o
vhodnost konstitucionalizace najdeme již v amerických Listech federalistů. Alexander
Hamilton považoval za vhodnější chránit lidská práva jinými způsoby, neboť se obával,
že výčet práv v ústavním katalogu bude brán jako vyčerpávající, a tudíž opravňující státní
moc k zásahu do jakýchkoliv svobod mimo katalog. Za vhodnější proto považoval omezit
státní moc do té míry, že nebude mít vůbec pravomoc, která by mu umožňovala do práv
zasáhnout. Nepovažoval za nutné výslovně chránit svobodu slova, pokud státu vůbec
nepřiznáme pravomoc regulovat média.41 Hamiltonovy obavy se však při výkladu
amerického Bill of Rights, ani žádného jiného lidskoprávního katalogu, nepotvrdily. Je
sice pravda, že se Hamiltonova obava ze silného státu naplnila, avšak z poněkud jiných
důvodů. Podobný spor o kodifikaci základních práv se odehrával v devadesátých letech
minulého století v britském ústavním právu, 42 kompromisem bylo v roce 1998 přijetí
Human Rights Act, který má rigiditou status běžného zákona, materiálně jde však o
předpis ústavního práva.43
Konstitucionalizace práv vyřazuje určitá témata z politického boje a posiluje soudy jako
interprety lidskoprávních katalogů (je však nutné zdůraznit, že soudy jsou schopny
lidskoprávního judiciálního aktivismu i bez katalogu lidských práv). Jak je rozebráno
podrobněji v podkapitole 1.2.3, konstitucionalizace lidských práv na jednu stranu posiluje
legitimitu státu jako ochránce základních práv jednotlivce, na druhou stranu však oslabuje
demokratickou legitimitu státu, protože vyřazuje určitá témata z politické soutěže. Takřka

41

HAMILTON, A.: Certain General and Miscellaneous Objections to the Constitution Considered
and Answered, 1788.
42

Je přitom velmi zajímavé, že britské ústavní právo princip enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí
nezná. Vázanost státní moci zákonem chápe tak, že státní moc nesmí porušovat obecně závazné
normy, nepotřebuje však ke své činnosti výslovné zmocnění. Viz případ Malone v Metropolitan Police
Commissioner [1979] Ch 344, Vrchní soud Anglie a Walesu, podle kterého byl policejní odposlech
bez jakéhokoliv zákonného zmocnění přípustný, neboť stát (jako jakýkoliv jiný subjekt) může činit
vše, co není zakázáno. Ve stejné věci následně Evropský soud pro lidská práva shledal porušení práva
na soukromý a rodinný život [Malone proti Spojenému království, č. 8691/79, Evropský soud pro
lidská práva, 26. dubna 1985].
43

Blíže viz GRIEVE, D.: Can a Bill of Rights do better than the Human Rights Act, In: Public Law,
duben 2016, str. 223 – 234.
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jakýkoliv problém lze přitom převést do jazyku lidských práv.44 Tento proces však není
výhradně negativní, vyřazení určitých témat z běžné politické soutěže politické
společenství stabilizuje. Ústavodárce se však musí vyvarovat snahy konzervovat
v rigidním katalogu hodnoty, na kterých shoda ve společnosti zcela chybí; v takovém
případě lze namísto žádoucí stabilizace čekávat spíše nežádoucí destabilizaci systému
politickým bojem o změnu ústavy.45 K rizikům, pokud jsou sporné otázky upraveny
dokonce absolutně rigidně, viz kapitola 2.5 této práce.
Konstitucionalizace základních vztahů ve státě do ústavy vylučuje tato témata z běžného
politického rozhodování, a činí je tak imunní vůči změnám závislé na jediných volbách,
jediném posunu politické podpory ve společnosti. Nelze od nich však očekávat ochranu
před změnou, za kterou stojí silná většina lidu (ať již za ní stojí dobrovolně,
zmanipulovaně či ze strachu), jakou zažila třeba Výmarská republika.46

44

Jan Kysela označuje trend převádění sporných politických témat v soudní spory o základní práva
pojmem „politika práv“. V zásadě nesporná základní práva první a druhé generace (např. právo na
soukromí) jsou ze strany soudů vykládána extenzivním způsobem, který lze popsat jako dovozování
zcela nových práv (např. na manželství stejnopohlavních svazků). Blíže viz: KYSELA, J.: Ústava
mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, str. 222.
45

KYSELA, J.: Ústava mezi právem a politikou – Úvod do ústavní teorie. Praha: Leges, 2014, str.
217.
46

MOLEK, P.: Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno: Masarykova

univerzita, 2014, str. 31.
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2. Explicitní klauzule věčnosti v ústavách
V předchozí části jsem nastínila přítomnost inherentního rozporu v liberálních
demokraciích, ve kterých se legitimita opírá o dva poněkud protichůdné pilíře: o vládu
lidu (typicky však v zastoupení) a o uznání a ochranu základních lidských práv. Liberální
demokracie je tak zdánlivě režim se zabudovaným mechanismem sebezničení. Svoboda
garantovaná liberální demokracií může snadno umožnit vzestup nedemokratických hnutí.
V této části práce budu zkoumat klauzule věčnosti v ústavách jako reakci na tento
rozpor.47
Klauzule věčnosti jsou ústavněprávní odpovědí na paradoxní schopnost suverénního lidu
škodit sobě samotnému, případně alespoň menšinám nebo jednotlivcům v něm
obsaženým. Jan Kysela k tomuto uvádí, že pokud tak „lid“ do 20. století nečinil,48 bylo
to jen proto, že byl reprezentován elitami.49 Od zavedení všeobecného volebního práv
však historická zkušenost opakovaně potvrdila, že lid je rozhodně schopen čehokoliv a
vyvstává otázka, jak mu v tom zabránit. Jak tedy dostát principu suverenity lidu, ale
přitom mu zabránit předat moc nedemokratickým silám? Konstitucionální liberalismus
hledá odpověď v různých pojistkách proti přímému výkonu okamžité vůle lidu. Jedním
protidemokratickým prvkem je svěření moci určitým elitním institucím typu nejvyšších
soudů. Demokratický princip je sice oslaben, ne však popřen, protože tyto orgány jsou
ustanovovány skrze legitimizační řetězec, na jehož konci nalezneme samotný lid. Druhou

47

Tato část práce vychází z mého příspěvku do sborníku, KUBITOVÁ: A.: Dokud nás revoluce
nerozdělí. In: ANTOŠ M., WINTR, J. (eds.): Ústavní teorie. Praha: Univerzita Karlova v Praze,
Právnická fakulta, 2015, str. 95 – 106, a studentské vědecké odborné činnosti stejného názvu.
48

Srov. např. Rousseauovu tezi, že obecná vůle lidu nemůže nikdy jednat v rozporu se zájmy jednotlivce,

neboť je to i jeho vůle. BERTRAM, Ch.: Routledge philosophy guidebook to Rousseau and the social

contract. Abingdon: Routledge, 2004, str. 74.
49

KYSELA, J. Je to, co lid chce, dobré, proto že to chce lid? In PŘIBÁŇ, J., HOLLÄNDER, P.: Právo a

dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické úvahy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2011, str. 122,
citováno podle: MOLEK, P.: Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno:

Masarykova univerzita, 2014, str. 21.

18

pojistkou jsou pak různé sebeomezovací mechanismy, které vychází z lidu samotného.50
Těmito je právě psaná ústava s alespoň nějakou rigiditou, někdy dokonce s absolutně
rigidními částmi v podobě klauzulí věčnosti. Jinými slovy, klauzule věčnosti je snahou
vyřešit střet demokratického principu s ochranou menšin a střet abstraktní suverenity lidu
se skutečnou reprezentativní demokracií.51
Klauzule věčnosti se snaží demokratickému procesu (jak samotnému lidu, tak jeho
zástupcům v parlamentu) nastavit materiální meze toho, co je oprávněn změnit. V české
Ústavě tuto roli plní článek 9 odst. 2 Ústavy, podle kterého jsou podstatné náležitosti
demokratického právní státu nezměnitelné.
2.1 Původ a zdůvodnění
Přestože „nezměnitelná ustanovení“ najdeme již v ústavách 19. století,52 ve vztahu
k legitimizaci liberálních demokracií jsou pro nás zajímavé především moderní klauzule
věčnosti zdůvodněné materiálním pojetím právního státu a odklonem od právního
pozitivismu a formálního právního státu.53 Země, které si ve 20. století prošly nacistickým

50

MOLEK, P.: Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno: Masarykova

univerzita, 2014, str. 22.
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TOMOSZEK, M.: Podstatné náležitosti demokratického právního státu, Praha, Leges, 2015, str. 99 -

100.
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MOLEK, P.: Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno: Masarykova
univerzita, 2014, str. 35. Například nizozemská ústava zakotvovala nezměnitelná ustanovení o
náboženské svobodě chránící katolickou menšinu, zatímco norská zakazovala změny „principů a
ducha“ ústavy, tedy umožňovala jen partikulární změny, ne úplné nahrazení.
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Rozdíl mezi formálním a právním státem dobře vystihuje např. V. Klokočka: „Termínem ‚materiální‘ se

chce moderní právní stát odlišit od formálního právního státu, který byl i v kontinentální Evropě po
neblahých zkušenostech s totalitními režimy většinou již překonán. (…) V koncepci materiálního právního
státu jde o překonání formální právně pozitivistické tradice 19. století a předválečné éry, která odhalila v
průběhu 20. století vícekrát své slabiny. Ústavy konstruované na těchto základech jsou hodnotově neutrální
tím, že tvoří institucionální a procesní rámec naplnitelný velmi odlišným politickým obsahem, protože
kritériem ústavnosti se stává dodržení kompetenčního a procesního rámce ústavních institucí a postupu,
tudíž kritérii formálně racionální povahy.“ Citováno podle MOLEK, P.: Materiální ohnisko ústavy:
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nebo komunistickým totalitním režimem, často hledaly způsoby, jak svou novou a
křehkou demokracii ubránit před opakováním historie.
Negativní zkušenost s neomezenou suverenitou lidu opodstatnila koncept metafyzického
korelátu nadpozitivního práva. Metafyzika je odpovědí na neúplnost racionálna, tedy
metodou, jak do právního řádu včlenit neviditelné hodnoty typu lidských práv.54 V tomto
pojetí klauzule věčnosti tento korelát nadpozitivních hodnot, vyplývajících z přirozeného
práva, nevytváří, pouze uznávají. Lze tak rozlišovat dvě vrstvy ústavních norem: „nižší“
ústavní právo, které je v dispozici zmocněného ústavodárce nadpozitivní normy
přirozeného práva. Odlišná právní síla těchto vrstev pak v teoretické rovině umožňuje i
soudní přezkum norem „nižšího“ ústavního práva s „nadpozitivním“ právem.
Německo a další země dle jeho vzoru si uvědomily, že nestačí zavést pouze procedurální
pravidla (např. kvalifikované většiny), protože je velmi pravděpodobné, že
nedemokratická vláda bude mít většinu, třeba i stoprocentní.55 Proto německý základní
zákon v článku 79 zakotvuje nezměnitelnost a neodstranitelnost článků 1 a 20, tedy
lidskou důstojnost včetně lidských práv, demokratický a sociální stát a suverenitu lidu.56
Logickým paradoxem neomezeně suverénního lidu totiž je, že může-li lid všechno, může
i předat moc nedemokratickému politickému hnutí; poté však již vše nemůže, svým
rozhodnutím navíc zavázal nejen sebe, ale i lid budoucí. Právě takovému rozhodnutí se
snaží bránit klauzule věčnosti, nemůže tak ale učinit, aniž by se sama dopustila omezení
suverenity lidu.
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HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, str. 63-

73.
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Jurisprudence, č. 1/2010, str. 24 - 30.
56

článek 79, Základní zákon Spolkové republiky Německo, Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland, 23. května 1949.
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Německá klauzule věčnosti je jedním z nástrojů konceptu obranyschopné demokracie,
tedy demokracie ochotné bránit demokratické základy státu nedemokratickými
prostředky. Karl Loewenstein ve svém článku z roku 1937 připouští, že je-li demokracie
ohrožovaná natolik účinnou metodou,57 jakou je fašismus, musí použít stejné techniky
jako ona, aby v boji s extremisty neprohrála. Loewenstein kvituje československou
meziválečnou úpravu rozpouštění stran, zejména zákon o zastavování činnosti a o
rozpouštění politických stran58 a navrhuje různé legislativní možnosti boje s
extremismem, obsahující omezení svobody shromažďovací, sdružovacího a práva
projevu.59 Poválečné Německo pak Loewensteinovy myšlenky převedlo do normativního
jazyku své nové ústavy; kromě klauzule věčnosti je vybavena i mechanismem
rozpouštění protidemokratických politických stran,60 možností omezit základní práva
nepřátelům ústavního zřízení,61 požadavkem loajality k ústavě pro státní úředníky62 a
konceptem práva na odpor.63
Do české Ústavy se klauzule věčnosti v podobě článku 9 odstavce 2 dostala patrně právě
inspirací z německého základního zákona. Ve vládním návrhu Ústavy obsažena nebyla,
prosadil ji však Václav Havel, zřejmě na podnět svého poradce Vladimíra Klokočky,
který čerpal ze svého působení na mnichovské univerzitě. Václav Havel původně po
německém vzoru usiloval o konkrétní vymezení nezměnitelných náležitostí, a to článků
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Loewenstein nepovažuje fašismus za ideologii, nýbrž za politickou techniku či metodu.
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článek 18, Základní zákon Spolkové republiky Německo, Grundgesetz für die Bundesrepublik

Deutschland, 23. května 1949.
62

článek 33, Základní zákon Spolkové republiky Německo, Grundgesetz für die Bundesrepublik

Deutschland, 23. května 1949.
63

článek 20, Základní zákon Spolkové republiky Německo, Grundgesetz für die Bundesrepublik

Deutschland, 23. května 1949.

21

1 až 11 Ústavy,64 nakonec však zůstalo pouze u obecného ustavení ve znění: „Změna
podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.“
2.2 Definice
Zatímco ustavující moc má v klasickém pojetí moc neomezenou, moc ustanovená musí
respektovat pravidla, která jsou zpravidla za tímto účelem obsažena v ústavě.65 Ústavní
právo bývá z definice z velké části procesní, neboť každá ústava musí obsahovat
legislativní proces, a to nejen běžný, nýbrž i legislativní proces pro změnu ústavy.
Rozlišení běžných a ústavních zákonů nebývá pouze materiální. Pro ústavní zákony je
typická vyšší rigidita, například kvalifikovaná parlamentní většina, schválení vícero
zákonodárnými sbory, schválení speciálním ústavodárným sborem, všeobecné
referendum, případně různé kombinace těchto požadavků. Vyšší rigidita ústavy oproti
běžným zákonům přispívá ke stabilizaci systému, východiskem je snaha, aby se základní
pravidla politické soutěže neměnila příliš často. Je také předpokladem přezkumu
ústavnosti běžných zákonů, jinak by prostá parlamentní většina změnila s běžným
zákonem i ústavu, což popírá smysl rozlišování mezi právní sílou těchto norem. Rigiditu
ústavy nepoznáme jen podle formálního pravidel, politické okolnosti můžou znamenat,
že i ústavy vyžadující ke změně dvě kvalifikované většiny se mohou měnit často.
Jistou míru rigidity proto musíme vnímat jako nezbytnou. Některé ústavy však obsahují,
ať už výslovně či judikatorně dovozenou, absolutně rigidní materii. Ustanovení ústavy
zakládající tuto absolutní rigiditu lze nazývat klauzulí věčnosti.
Obzvláště v českém kontextu bývá někdy problém rozlišit materiální jádro ústavy od
klauzule věčnosti. Učebnicově lze říci, že klauzule věčnosti je tvořena ustanoveními,
které normativně ukládají ústavodárci do budoucna nezměnit a nezrušit určitou část
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ústavy. Oproti tomu, materiální jádro je tvořeno základními znaky ústavy, tedy těmi
náležitostmi, které kdyby se změnily, jde o jinou ústavu.66 Je nutno podotknout, že
materiální jádro mají z definice všechny ústavy a neplyne z něj nutně zákaz změny, lze
však říci, že změna podstatných náležitostí je spíše zrušením ústavy než její pouhou
změnou.67 V českém kontextu bývá někdy článek 9 odst. 2 Ústavy68 označován za
materiální jádro. To však není zcela přesné: článek 9 upravuje obecně změny Ústavy a
v druhém odstavci procesně zakazuje zákonodárci zasáhnout do jejího materiálního jádra.
Materiální jádro svůj článek v Ústavě nemá, jeho obsah se snaží dovodit nauka a
judikatura, mj. z preambule Ústavy, Listiny základních práv a svobod a z lidskoprávních
ustanovení Ústavy. Před zlomovým nálezem Melčák se někteří autoři domnívali, že
článku 9 odst. 2 znamená pouhý „zákaz revoluce“. V jejich pojetí článek 9 přikazoval
kontinuitu ústavního režimu, kdy Ústavu lze měnit, nelze ji však zrušit.69 Toto pojetí se
však nálezem Melčák stalo zcela neudržitelné, a i nauka se dnes kloní k extenzivnějšímu
výkladu. Česká klauzule věčnosti je obecná, chrání před změnou materiální jádro. Na
rozdíl od ústavních systémů s podrobnou klauzulí věčnosti70 je tak interpretace předmětu
ochrany otevřenější. Obecná formulace ustanovení posiluje v konečném důsledku ústavní
soud, kterému připadá pravomoc obsah ochrany definovat.
2.2.1 Vymezení podstatných náležitostí v judikatuře českého Ústavního soudu

Jisté vodítko k výkladu článku 9 odst. 2 poskytl Ústavní soud již v roce 1993 v nálezu Pl.
ÚS 19/1993 k zákonu o protiprávnosti komunistického režimu a odporu proti němu.
Důraz na materiální pojetí právního státu však lze částečně vysvětlit osobou soudce
zpravodaje, Vladimíra Klokočky, který ke článku 9 odst. 2 poskytuje v zásadě autorský
výklad. Ústavní soud akcentuje, že nová česká Ústava není založena na hodnotové
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MOLEK, P.: Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno: Masarykova
univerzita, 2014, str. 137 – 138.
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SCHMITT, C.: Constitutional theory. Překlad Joffrey Seitzer. Durham: Duke University Press.
2008, str. 141.
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: „Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.“
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KLÍMA, K. et al: Komentář k Ústavě a Listině, Plzeň: Aleš Čeněk. 2009, str. 110.
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Článek 288, Ústava Portugalské republiky, Constituição portuguesa, 25. dubna 1976.
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neutralitě, nýbrž obsahuje i regulativní ideje.71 Nález se zřetelně vymezuje proti
formalistickému legalismu, kdy legitimitu výslovně podmiňuje demokracií, přičemž mezi
podstatné náležitosti demonstrativně řadí svrchovanost lidu, reprezentativní demokracii a
právní stát.72 Nález Pl. ÚS 19/93 tak sice přispívá k výkladu obsahu české klauzule
věčnosti, neodpovídá však na otázku, zda arbitrem jejího porušení může být právě
Ústavní soud.

71

„Naše nová ústava není založena na hodnotové neutralitě, není jen pouhým vymezením institucí a
procesů, ale včleňuje do svého textu i určité regulativní ideje, vyjadřující základní nedotknutelné
hodnoty demokratické společnosti. Česká ústava akceptuje a respektuje princip legality jako součást
celkové koncepce právního státu, neváže však pozitivní právo jen na formální legalitu, ale výklad a
použití právních norem podřizuje jejich obsahově-materiálnímu smyslu, podmiňuje právo
respektováním základních konstitutivních hodnot demokratické společnosti a těmito hodnotami také
užití právních norem měří. To znamená i při kontinuitě se "starým právem" hodnotovou diskontinuitu
se "starým režimem".“ Nález Ústavního soudu Pl.ÚS 19/93 ze dne 21. prosince 1993.
72

„Toto pojetí ústavního státu odmítá formálně-racionální legitimitu režimu a formální právní stát.
Ať jsou zákony státu jakékoli, ve státě, který se označuje za demokratický a proklamuje princip
svrchovanosti lidu, nemůže být žádný jiný režim legitimní, než režim demokratický. Jakýkoli mocenský
monopol vylučuje ze sebe sama demokratickou legitimitu. Východiskem naší ústavy je materiálněracionální pojetí legitimity a právního státu. V systému demokratického ústavního státu a fungující
demokracie ztělesňuje legalita nepochybně svým způsobem i legitimitu režimu, není však s ní zcela
zaměnitelná. Tím méně pak lze redukovat legitimitu na formální legalitu normativně-právní úpravy v
takovém režimu, v němž jen málokdo nevěděl, že volby nejsou volbami, strany nejsou stranami,
demokracie není demokracií a právo není právem - přinejmenším ve smyslu právního státu, protože
aplikace práva byla politicky schizofrenní, rozštěpená všude tam, kde vstupoval do hry politický zájem
vládnoucích.
Politický režim je legitimní, je-li vcelku schvalován většinou občanů. Politické režimy, kterým
chybí demokratická substance se vyhýbají empiricky ověřitelné legitimaci ve prospěch ideologických
argumentů a hlavně hledisek formálně-racionální legality. To jim usnadňuje skutečnost, že
konsolidovaná státní moc není jen mocensko-politickým faktem, ale současně právně organizovanou
mocí. Avšak právě v takovýchto režimech se politika s právem a legalita s legitimitou rozchází nejvíce.
Proto ani kontinuita práva neznamená uznání legitimity komunistického režimu. Nelze tvrdit, že
legitimní je každé jednání či chování, pokud nepřekročí rámec daný zákonem, protože legalita se tím
stává utilitární náhražkou za chybějící legitimitu.
Legitimita politického režimu se nemůže opírat jen o formálně-právní aspekty, protože hodnoty
a principy, o které se režim opírá nejsou jen právní, ale především politické povahy. Takové principy
naší ústavy, jako je svrchovanost lidu, reprezentativní demokracie, právní stát, jsou principy politické
organizace společnosti, jež nejsou normativně beze zbytku definovatelné. Pozitivně-právní úprava z
nich vychází, avšak obsah těchto principů není normativní úpravou vyčerpán - zůstává stále něčím
víc.“ Ibid.
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V nálezu Pl. ÚS 21/01, který se týkal role Senátu v legislativním procesu k zákonu o
státním rozpočtu, Ústavní soud výslovně popřel svou pravomoc derogovat ústavní
zákony, kdy konstatoval že „podle čl. 88 odst. 2 Ústavy jsou soudci Ústavního soudu
ústavními zákony vázáni, takže Ústavní soud není oprávněn ustanovení obsažená v
ústavních zákonech přezkoumávat (případně dokonce rušit) (jeho úkolem je toliko - v
konkrétních případech - jejich interpretace)”.73 V pozdějším nálezu Melčák se Ústavní
soud s touto předchozí judikaturou nevypořádal, považoval za dostačující ji označit za
nezávazné obiter dictum.
Ve stejném roce ale Ústavní soud vydal nález Pl. ÚS 36/01, ve kterém se ocitá na samé
hranici derogace ústavního zákona, a to dokonce v podobě přímé novely Ústavy. Po
euronovele Ústavy ztratily mezinárodní smlouvy o lidských právech privilegovaný status
a podle novely mohl obecný soud nově sám rozhodnout v případě domnělého rozporu
mezi jakoukoli, a tedy i lidskoprávní mezinárodní smlouvou a zákonem. Ústavní soud
však odkazem na článek 9 odst. 2 konstatoval, že by se jednalo o snížení úrovně
procedurální ochrany lidských práv, které jsou základní náležitostí demokratického
právního státu. Euronovelu Ústavy sice nezrušil, ale rozhodl se ji interpretovat v tom
smyslu, že mezinárodní smlouvy o lidských právech jsou součástí ústavního pořádku a
jejich případný rozpor se zákonem může rozhodnout jedině Ústavní soud. Jde o výklad
v tak extrémním rozporu s textem ústavní novely, že se materiálně jedná o derogaci.
Ústavní soud v nálezu konstatoval: „Z ústavní maximy dle čl. 9 odst. 2 Ústavy neplynou
konsekvence toliko pro ústavodárce, nýbrž i pro Ústavní soud. V nepřípustnosti změny
podstatných náležitostí demokratického právního státu je obsažen i pokyn Ústavnímu
soudu, dle kterého žádnou novelu Ústavy nelze interpretovat v tom smyslu, že by jejím
důsledkem bylo omezení již dosažené procedurální úrovně ochrany základních práv a
svobod.“74
V první řadě lze zpochybnit závěr Ústavního soudu, že euronovela přinesla snížení
standardu procedurální ochrany lidských práv. Euronovelou zavedená aplikační přednost
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Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/01 ze dne 13. února 2002.
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Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/01 ze dne 25. června 2002.
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(kdy v případě rozporu mezinárodní smlouvy se zákonem rozhodne obecný soud, že se
zákon v konkrétním případě nepoužije) je pro účastníky rychlejší než zastavení řízení a
předložení věci Ústavnímu soudu. Nevýhodou sice může být nižší odbornost obecných
soudů, to však lze řešit řádnými i mimořádnými opravnými prostředky, včetně samotné
ústavní stížnosti. Zásadní rozdíl však spočívá ve skutečnosti, že zatímco aplikační
přednost znamená neuplatnění rozporného ustanovení zákona v jednom konkrétním
případě, derogace Ústavního soudu má obecné účinky. I pokud by však euronovela
skutečně představovala snížení procedurální ochrany základních lidských práv, nemuselo
by se nutně jednat o změnu podstatných náležitostí demokratického právního státu.
Lze si představit, že existují demokratické právní státy s nižší úrovní procesní ochrany
základních lidských práv a svobod. Podstatné přitom je, zda je úroveň procedurální
ochrany základních práv dostatečující k jejich efektivní ochraně, ne zda byla snížena či
zvýšena poslední novelou. Přijmeme-li takto širokou interpretaci materiálního ohniska
Ústavy, zjistíme patrně, že by článku 9 odst. 2 odporovalo zrušení Úřadu veřejného
ochránce práv, přestože jeho neexistence do roku 2000 nebyla v rozporu ani s Ústavou,
ani s jejím materiálním jádrem a ostatně Úřad v Ústavě ani zakotven není. Jedná se tak
bezesporu o soudcovský aktivismus. Zajímavé však je, že Ústavní soud sice zvolil výklad
contra legem ve prospěch svých pravomocí, kdy si chtěl zachovat pravomoc přezkumu
souladu zákonů s mezinárodními smlouvami o lidských právech, zastavil se však těsně
před explicitním přisvojením si pravomoci derogovat ústavní zákony. Je tedy otázkou,
zda se Ústavní soud domníval, že mu pravomoc derogovat ústavní zákony nepřísluší, a
proto derogaci skryl za „výklad“.
Pravomoc rušit ústavní zákony v rozporu se klauzulí věčnosti si Ústavní soud explicitně
přisvojil až v revolučním nálezu Melčák.75 V roce 2009 se jako jediné řešení vládní krize
jevilo vyhlášení předčasných voleb. Vzhledem k absenci institutu samorozpuštění
sněmovny76 přijal Parlament ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního
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Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. září 2009.
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V reakci na kauzu Melčák byl do článku 35 Ústavy vložen nový odstavec 2, podle kterého Prezident
rozpustí Poslaneckou sněmovnu, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila
souhlas třípětinová většina všech poslanců.
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období Poslanecké sněmovny. Takový postup nebyl v českém právu ojedinělý, totožné
řešení bylo zvoleno již v roce 1998.77 Na rozdíl od roku 1998 byl však ústavní zákon č.
195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny, napaden
v ústavní stížnosti poslance Miloše Melčáka a přezkoumán Ústavním soudem z hlediska
souladu s článkem 9 odst. 2 Ústavy.
Nález Melčák je zajímavý hned ze dvou hledisek, a to jak z hlediska dovození pravomoci
Ústavního soudu přezkoumávat a rušit ústavní zákony, tak z hlediska definování
podstatných náležitostí demokratického právního státu.
K prvnímu

je

nutné

podotknout,

že

ze samotné klauzule

věčnosti

neplyne

nezpochybnitelná pravomoc Ústavního soudu rušit ústavní zákony – tuto možnost
komentáře k Ústavě vydané před rokem 2009 nepřipouštěly.78 Ze samotného zákazu
změny podstatných náležitostí demokratického právního státu totiž ještě neplyne, že
arbitrem dodržování této normy musí být nutně Ústavní soud. Lze si představit, že by šlo
o pokyn adresovaný zákonodárci samotnému, jehož porušení by bylo sankcionováno
aktivací práva na odpor. Roli arbitra by zde vykonávala ustavující moc samotná, tedy lid.
Takový přístup zvolila norská jurisprudence a judikatura, a to přestože norská ústava
obsahuje klauzuli věčnosti ve článku 121 ve znění: „Změna ústavy však nikdy nesmí
odporovat principům v této ústavě obsaženým, nýbrž pouze pozměňovat konkrétní
ustanovení, která nemění ducha ústavy, a taková změna vyžaduje souhlas dvou třetin
poslanců Stortingu.“79 Norské soudy toto ustanovení však interpretují pouze jako pokyn
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Ústavní zákon č. 69/1998 Sb., o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny. Vláda se snažila
argumentovat, že přípustnost takového postupu je dána ústavní zvyklostí; tuto argumentaci Ústavní
soud nepřijal. Kromě toho, že existence ústavní zvyklosti vyžaduje typicky více než jedno opakování
je nutno zmínit, že doktrína pochybovala o přípustnosti takového postupu již v roce 1998, blíže např.
FILIP, J.: Zkrácení volebního období. In: Parlamentní zpravodaj, č. 12, 1997-1998, str. 132 nebo
HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, str. 4750.
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KLÍMA, K. et al: Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 108 a SLÁDEČEK V.
a kol.: Ústava České republiky, C. H. Beck, 2007, str. 71.
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království.
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dle
www:
https://www.constituteproject.org/constitution/Norway_2014 (navštíveno 7. 4. 2019). Překlad A. K.,
anglické znění: „Such amendment must never, however, contradict the principles embodied in this
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zavazující zákonodárce a nepřičítají si pravomoc přezkumu ústavních novel.80 Stejný
přístup zvolila i Francie; přestože francouzská ústava věčně zakotvuje republikánský
princip, Ústavní rada se dosud nevyjádřila, kdo by měl tuto normu vymáhat.81
Český Ústavní soud však z článku 9 odst. 2 pravomoc derogovat ústavní zákony
dovodil.82 Relativně přesvědčivá je argumentace Ústavního soudu, že každé ustanovení
ústavy musí mít normativní povahu (jinak by šlo o „pouhý apel“).83 Slabší je ale
zdůvodnění, proč pravomoc vynucovat normativní povahu tohoto ustanovení přísluší
zrovna Ústavnímu soudu.84 Ústavní soud se zde omezuje na pouhý odkaz na článek 8385
v kombinaci s článkem 87 Ústavy.86 Model vymáhání článku 9 odst. 2 Ústavním soudem

Constitution, but solely relate to modifications of particular provisions which do not alter the spirit of
the Constitution, and such amendment requires that two thirds of the Storting agree thereto.“
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FRIEDMAN, A.: Dead Hand Constitutionalism: The Danger of Eternity Clauses in New
Democracies, In: Mexican Law Review, ročník 4, č. 1, 2011. Dostupné z www:
<http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/MexicanLawReview/7/arc/arc4.pdf>. Navštíveno dne 7.
4. 2019, str. 88.
81

MOLEK, P.: Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno: Masarykova
univerzita, 2014, str. 58.
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„důsledky z něj [článku 9 odst. 2] plynoucí dopadají nejen na demokratického zákonodárce, nýbrž
i na Ústavní soud samotný.“ Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. září 2009.
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„Stejně jak je v německém případě čl. 79 odst. 3 Základního zákona reakcí na nedemokratický vývoj
a nacistickou zvůli v období před rokem 1945 (a obdobně pak čl. 44 odst. 3 Spolkové ústavy Rakouské
republiky), je čl. 9 odst. 2 Ústavy důsledkem zkušeností s úpadkem právní kultury a pošlapáváním
základních práv v době čtyřicetileté vlády komunistického režimu v Československu.“ Nález Ústavního
soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. září 2009.
Lze však kritizovat, že Ústavní soud se odkazuje na německou ústavu v obecné rovině, aniž by
srovnával jazykové znění české a německé ústavy. Německá ústava vymezuje které konkrétní části
jsou nezměnitelné, zatímco česká ponechává výklad pojmu podstatné náležitosti demokratického
právního státu otevřený.
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Článek 87 odst. 1 písm. a) Ústavy: „Ústavní soud rozhoduje o zrušení zákonů nebo jejich
jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem.“
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navíc přináší praktické problémy způsobené absencí zvláštní procesní úpravy.87 Je však
pravda, že pokud má článek 9 odst. 2 chránit ústavní systém před politickým zneužitím
moci, těžko lze ve vymáhání této normy spoléhat pouze na politické orgány.88 Pokud
vnímáme článek 9 odst. 2 jako projev principu ochrany menšin, pak nelze spoléhat na
parlament, který vzhledem ke způsobu ustanovení rozhoduje zásadně většinově.89
Přesvědčivě působí i komparace s německou klauzulí věčnosti, u které se doktrína i
judikatura Spolkového ústavního soudu shoduje, že zavazuje všechny orgány – tedy
návrh v rozporu s klauzulí věčnosti nesmí být ve Spolkovém sněmu projednán a nesmí o
něm být hlasováno; pokud by se o něm přesto hlasovalo, pak nesmí být přijat; pokud by
přesto byl přijat, pak ho spolkový prezident nesmí vyhlásit; pokud by byl přesto
vyhlášeno, pak by musel Spolkový ústavní soud prohlásit tuto změnu za právně neplatnou
– přičemž v případě pochybností, zda byla klauzule věčnosti dotčena má konečné slovo
Spolkový ústavní soud.90 Možné je i srovnání s postojem rakouského ústavního soudu;
pokud parlament vůbec nemá kompetenci přijmout změnu zasahující do nezměnitelných
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Jedná se zejména o skutečnost, že vzhledem k následnému přezkumu zahájenému jen na návrh může

nastat situace, kdy ústavní zákon v rozporu s čl. 9 odst. 2 je součástí ústavního pořádku, přičemž při
nepodání návrhu je tento stav v zásadě trvalý (viz. dodnes platný ústavní zákon č. 69/1998 Sb., o zkrácení
volebního období Poslanecké sněmovny).
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1/2010, str. 28-29.
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TOMOSZEK, M.: Podstatné náležitosti demokratického právního státu, Praha, Leges, 2015, str. 96 - 97.
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Je však důležité poznamenat, že německý přezkum právních norem z hlediska ústavnosti je od českého

koncepčně odlišný v tom, že Spolkový ústavní soud protiústavní předpisy neruší, nýbrž deklaruje jejich
neplatnost (ex tunc, takový zákon nikdy nebyl platným zákonem).
MAUNZ, T. a kol: Grundgesetz. Kommentar, München, 1997, str. 5 a rozhodnutí Spolkového ústavního
soudu ve věcech 2 BvF 1/69, 2 BvR 629/68 a 308/69 ze dne 7. června 1970. Citováno podle

HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, str. 5657.
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ustanovení,91 pak ústavní soud může takovou novelu zrušit jako procesně vadnou
vzhledem k nedostatku pravomoci.92
Principu legality Ústavní soud dostál, patrně legitimně, podřazením ústavního zákona pod
pojem „zákon“.
Věcně pak rozpor ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období
Poslanecké sněmovny, s podstatnými náležitostmi demokratického právního státu shledal
v několika aspektech. Tím prvním byl zákaz prolomení Ústavy ad hoc, neboť
přezkoumávaný zákon Ústavu neměnil, jen pro jediný případ stanovil odchylku od
předem daných pravidel politické soutěže. Ústavní soud argumentoval tím, že tradiční
požadavek na obecnost zákona93 platí ještě silněji v případě ústavních zákonů. Ústavní
soud zde odkázal na stanovisko Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní
procedury: „Měla-li by se cesta přijímání ad hoc ústavních zákonů stát běžnou, Ústava
se nikdy nezmění, protože to nebude potřebné. V takovém případě jí ovšem hrozí
nebezpečí, že se rozejde s ústavní a politickou realitou - získá charakter ,fasády'.
Současně se každá politická krize přemění v krizi ústavní, neboť bude řešena ústavním
zákonem. ... Navržený zákon míří proti smyslu Ústavy jako řádu obecných a předem
známých pravidel vládnutí.“94 Tento důvod pro shledání rozporu s podstatnými
náležitostmi demokratického právního státu považuji za nejpřesvědčivější, neboť
prolomení ustanovení ústavy pro jeden konkrétní příklad, při zachování jeho obecné

91

Opět je zde ale nutno zohlednit odlišné znění rakouské ústavy, která výslovně uvádí, která její ustanovení

jsou nezměnitelná.
92

HOLLÄNDER, P.: Filosofie práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, str. 70.

93

Ústavní soud sice připouští určité přípustné výjimky z obecnosti zákona: restituční zákony, zákon o
státním rozpočtu nebo ústavní zákony o změnách státních hranic. Žádný z nich však není srovnatelný
s ústavním zákonem o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny.
94

Stanovisko Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury ze 27. května 2009
k návrhu ústavního zákona, o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny.
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platnosti pro případy ostatní, odporuje smyslu Ústavy jako předpisu upravující základní
vztahy ve státě.95
Za druhé shledal Ústavní soud rozpor se zákazem pravé retroaktivity ústavního zákona;
tento argument se však, na rozdíl od požadavku na obecnost ústavního zákona, nejeví
jako příliš přesvědčivý. Ústavní soud shledával pravou retroaktivitu ve skutečnosti, že
„byly tudíž se zpětnou účinností stanoveny podmínky uplatnění volebního práva
(aktivního i pasivního). Se zpětnými účinky byly změněny předpoklady, na základě
znalosti kterých bylo voliči rozhodováno ve volbách do Poslanecké sněmovny.“ V daném
případě se však jednalo spíše o retroaktivitu nepravou, jelikož se na právní vztahy vzniklé
před účinností právního předpisu uplatní nová úprava. Konec volebního období stanovuje
napadený zákon na říjen 2009, tedy půl roku po jeho platnosti a účinnosti. Nepravá
retroaktivita je přitom obecně přípustná.96
Nález Melčák byl ve své době zcela nečekaný a čelil silné kritice. I pokud se totiž
v obecné rovině shodneme na pravomoci Ústavního soudu rušit ústavní zákony jako
prostředku ultima ratio, je sporné, zda je vhodné této pravomoci využít konkrétně v kauze
předčasných voleb. Volby jsou totiž z definice demokratické: volení zastupitelé se
rozhodli voličům umožnit vykonat volební právo předčasně. Takový postup může být
nestandardní, ale těžko jej lze vnímat jako nepřípustné zneužití svěřené moci ze strany

95

Prolomení ústavy pro jeden konkrétní případ bylo typické pro výmarskou republikou, pozici o

nemožnosti takového postupu zastával C. Schmitt: „U prolomení není ústavně-zákonné ustanovení
změněno, nýbrž v jedinečném případě – za zachování jeho obecné platnosti pro ostatní – učiněno
odchylující se nařízení. … Takováto prolomení jsou svojí povahou opatřeními a nikoli normami, pročež
nejsou zákony v právněstátním smyslu slova a v důsledku toho též ústavními zákony. … Ten, kdo je
oprávněn a schopen takových jednání, jedná suverénně. … Zákonodárce jako zákonodárce může vydávat
toliko zákony, nemůže je ale prolamovat; otázka se týká nikoli zákonodárství, nýbrž suverenity. SCHMITT,
C.: Verfassungslehre, Berlin: 1998 (originál 1928), str. 103. Citováno podle HOLLÄNDER, P.: Filosofie

práva, Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, str. 54.
96

WINTR, J.: Desáté září českého ústavního systému. In: Jurisprudence. Praha, č. 1, 2010, str. 4-17.
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ustanovených orgánů, když výslovně dává moc do rukou lidem. 97 Byl nález Ústavního
soudu přisvojující si novou (a ústavodárcem patrně nepředvídanou) pravomoc
oprávněný? Rozhodující je, že ostatní ústavní orgány se nálezu podřídily a předčasné
volby se skutečně nekonaly, rozhodnutí bylo legitimizováno politickou realitou.
Nález Melčák tak mezi nezměnitelné náležitosti demokratického právního státu řadí
požadavek podřídit politickou soutěž rovným a předem stanoveným pravidlům,
požadavek obecnosti ústavního zákona, zákaz ad hoc prolomení Ústavy a patrně i zákaz
pravé retroaktivity ústavního zákona (vyjma jistých výjimečných okolností).98
Pozdější nálezy pak podstatné náležitosti vymezují blíže, nikdy však neposkytují úplný
výčet. V nálezu II. ÚS 3764/12 se Ústavní soud snaží poskytnout komplexnější definici
právního státu, jedná se však o vymezení velmi obecné:
„Podle čl. 1 odst. 1 Ústavy je Česká republika právním státem založeným na úctě k
právům a svobodám člověka a občana. V základu koncepce právního státu stojí myšlenka
vázanosti výkonu veškeré státní moci ústavou a úcta k právům a svobodám každého
jednotlivce. Z požadavku uznání absolutní hodnoty jednotlivce, který stojí v samotném
základu moderních liberálních demokracií, pak vyplývá celá orientace fungování státu a
státní moci. … Naznačená konstrukce materiálního právního státu tudíž zřetelně
překonává původní ideu formálního právního státu koncepčně vycházejícího z legalismu
a pozitivismu. I dnes se však princip právního státu váže na formální charakteristiky,
které právní pravidla v daném právním systému musí vykazovat, aby je jednotlivci mohli
vzít v potaz při určování svého budoucího jednání… Každá právní úprava musí
vyjadřovat respekt k obecným zásadám právním (principům), jako je důvěra v právo,
právní jistota a předvídatelnost právních aktů, které strukturují právní řád

97

Blíže ke kritice nálezu viz MIKULE, V.: Může Ústavní soud zrušit ústavní zákon? In:
Jurisprudence, č. 1/2010.
98

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. září 2009.
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demokratického právního státu, resp. jsou z něj odvoditelné. Jedním z nároků plynoucích
z principu právního státu je požadavek předvídatelnosti práva…“99
Zde Ústavní soud z materiálních aspektů právního státu zdůrazňuje práva a svobody
jednotlivce, z formálních pak kvalitativní požadavky na právní pravidla a jejich aplikaci.
Jde však o obecné principy, aplikovatelné široce i úzce. M. Tomoszek se pokusil shrnout
kazuističtější vymezení podstatných náležitostí v judikatuře Ústavního soudu, a to
konkrétně:
•

možnost uplatňovat státní moc vůči jednotlivci a jeho autonomní sféře pouze,
pokud porušuje zákaz upravený zákonem,100

•

omezení základních práv pouze při dodržení principu proporcionality a při
šetření jejich podstaty a smyslu,101

•

autonomie vůle jednotlivce,102

•

zákaz snížení jednou dosažené procedurální úrovně ochrany základních práv
a svobod,103

99

•

výklad novel Ústavy konformně vůči článku 9 odst. 2,104

•

dělba moci,

•

nezávislost soudnictví,105

•

zákaz libovůle při správním a soudním rozhodováním,106

•

ochrana lidské důstojnosti a svobody,107

Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 3764/12 ze dne 6. března 2014.

100

Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2050/14 ze dne 10. března 2015, bod 26

101

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 83/06 ze dne 12. března 2008, bod 184.

102

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 557/05 ze dne 24. července 2007, bod 27.

103

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/01 ze dne 25. června 2002.

104

Ibid.

105

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ze dne 10. července 2014, bod 63.

106

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 11/02 ze dne 11. června 2003.

107

Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2268/07 ze dne 29. února 2008.

33

•

právní jistota,108 zejména obecnost zákona a zákaz pravé retroaktivity
ústavního zákona,109

•

svrchovanost lidu a principy obsažené v čl. 5 a 6 Ústavy a právo na odpor,
základní principy volebního práva.110

2.2.2 Vymezení podstatných náležitostí v české právní teorii

K vymezení obsahu článku 9 odst. 2 je nejprve nutné definovat demokratický právní stát,
až poté lze identifikovat jeho podstatné náležitosti. M. Tomoszek správně podotýká, že
sousloví demokratický právní stát používá ústavodárce vždy dohromady; nejde jen o
prostou kombinaci principů právního státu a principů demokratického státu.111 Jde o
kompozit dvou principů, demokratického a právně-státního, které se sice obecně doplňují,
ale v některých případech můžou být i protichůdné (podstatou demokracie je svrchovaná
moc lidu, zatímco podstatou právního státu je právě omezení moci).112
Základní definice právního státu je „stát, v němž je výkon státní moci omezen zákonem,
resp. právem.“113 Dodržování těchto procesních pravidel legitimizuje výkon státní moci
ve weberovském smyslu. Později se k pojmu právní stát připojuje ještě přívlastek
materiální, který k procesním principům tvorby a aplikace práva přidává hodnotové
principy (v pojetí výše zmiňovaného nálezu Pl. ÚS 19/93 se jedná se zejména o hodnotu
důstojnosti, svobody a spravedlnosti). Ve formálním právním státu je tedy zásadní
dodržování práva, v materiálním pojetí se navíc ptáme, jakého práva. V kontextu české
Ústavy určuje přívlastek demokratický právě, že se jedná o materiální pojetí, s konkrétní

108

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 46/2000 ze dne 6. června 2001.

109

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/09 ze dne 10. září 2009.

110

Ibid.

111

TOMOSZEK, M.: Podstatné náležitosti demokratického právního státu, Praha, Leges, 2015, str. 11 –

12, str. 55.
112

ŠIMÍČEK, V. a kol.: Ústava České republiky. Komentář, Praha: Linde, 2010, str. 26-30.

113

PREUSS, ONDŘEJ. Je změna podstatných náležitostí demokratického právního státu nepřípustná?

Disertační práce, Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014, str. 12.
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hodnotou vlády lidu.114 Demokracie ještě více než samotný právní stát potřebuje alespoň
formální rovnost občanů, aby všichni byli plnohodnotnými příslušníky politického
společenství a nebyli vyloučeni z rozhodovacích procesů v něm.115
M. Tomoszek identifikoval v české literatuře jednoznačnou shodu na následujících
principech demokratického právního státu:
•

vázanost státní moci právem,

•

alespoň určitá úroveň uznání a ochrany základních práv, včetně
institucionálních mechanismů jejich ochrany,

•

dělba moci a

•

ústava s vyšší právní silou než běžné zákony a kontrola ústavnosti. 116

Většinovou shodu pak identifikoval u následujících principů:
•

rovnost,

•

kontrola ústavnosti, podle některých autorů pak přímo existence Ústavního
soudu,

•

kontrola zákonnosti, zejména soudní přezkum správních rozhodnutí,

•

zákaz retroaktivity,

•

princip nezávislosti soudnictví a

•

princip právní jistoty. 117

Hlavní rozdíly v pojetí demokratického státu mezi jednotlivými českými autory spočívají
v důrazu na obsažení kvalitativních požadavků na právní normy (jasnost, předvídatelnost,
právní jistota, zákaz retroaktivity). V. Šimíček zahrnuje poměrně široký výčet těchto

114

TOMOSZEK, M.: Podstatné náležitosti demokratického právního státu, Praha, Leges, 2015, str. 44.

115

Ibid, str. 29.

116

Ibid, str. 60.

117

Ibid, str. 65.
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principů, V. Mikule výrazně užší.118 Je poněkud pozoruhodné, že mezi těmito principy se
nikde nevyskytuje demokratický princip. Ve svém výčtu demokratický princip zahrnuje
menšina autorů, např. Vojtěch Šimíček,119 nicméně do definice demokratického právního
státu bez pochyb patří.
Po definování demokratického právního státu je nutné ještě identifikovat, které z výše
uvedených principů jsou podstatné náležitosti; tedy prvky, jejichž změna by znamenala,
že by Česká republika přestala být demokratickým právním státem. Identifikovat
podstatné náležitosti je obtížné zejména proto, že se jedná o principy, které se naplňují na
škále. Je tedy nutné určit u každého principu jakési jádro a zároveň posuzovat ústavní
systém jako celek: jistě lze výjimečně zasáhnout do volné soutěže politických stran120
nebo omezit přístup k soudu, nesmíme však souborem těchto dílčích zásahů dosáhnout
stavu, kdy někteří jednotlivci nebudou mít vůbec možnost se efektivně účastnit
rozhodování v politickém společenství.121
Důležité pro definici podstatných náležitostí je ještě dělení Yaniva Roznaiho, který
v obsahu materiálního jádra rozlišuje mezi univerzálními a partikulárními principy.
V komparativním hledisku neexistuje demokratický právní stát bez vázanosti státní moci
právem nebo dělby moci, takové principy lze označit za univerzální a jejich absolutní
rigiditu lze legitimizovat například odkazem na přirozené právo. Součástí materiálního
jádra jsou však i partikulární prvky, které definují konkrétní ústavní systém; příkladem je
německé federativní uspořádání nebo naopak český unitární stát.122 Tyto partikulární
prvky definují ústavní systém a jejich změna by skutečně byla spíše odstraněním a
nahrazením ústavy než její změnou, do materiálního jádra tak bez pochyb patří.
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ŠIMÍČEK, V: Ústava České republiky, Komentář, Praha: Linde, 2010, str. 28.

119

Idem.

120

Např. zrušení politické strany podle § 13 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a

v politických hnutích, ve znění pozdějších právních předpisů.
121
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TOMOSZEK, M.: Podstatné náležitosti demokratického právního státu, Praha, Leges, 2015, str. 127.
ROZNAI, Y.: Unconstitutional Constitutional Amendments – The Migration and Success of a

Constitutional Idea, In: American Journal of Comparative law, č. 3, 2013, str. 714.
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Problematičtější však je jejich zahrnutí do klauzulí věčností, protože jejich jediným
legitimizačním titulem je rozhodnutí originárního ústavodárce.
Partikulární přístup k podstatným náležitostem zastupuje například V. Jirásková, která do
svého následujícího výčtu zahrnuje i republikánskou a unitární formu státu:
•

dělba moci, kdy ústavodárce stanoví obsah ústavních předpisů a jiný orgán
provádí jejích ochranu,

•

republikánská forma státu,

•

svrchovanost a jednotu státu,

•

princip sebeomezení státu,

•

odpovědnost a demokratická legitimita založená na svobodných volbách,

•

pluralitní demokratický systém a

•

samotná nezměnitelnost článku 9 odst. 2.123

Oproti tomu, V. Šimíček definuje podstatné náležitosti univerzalisticky a zahrnuje do
nezměnitelných náležitostí podle článku 9 odst. 2 následující principy demokratického
právního státu:

123

•

svrchovanost lidu

•

zakotvení a ochrana základních práv a svobod

•

panství práva

•

volná soutěž politických stran

•

rozhodování většiny se současným respektováním práv menšiny

•

základní principy volebního práva

•

vláda na čas

•

dělba státní moci

•

nezávislost soudů a soudců

JIRÁSKOVÁ, V.: Základní ustanovení předpisů ústavního pořádku, In: PAVLÍČEK, V.: Ústavní právo

a státověda, str. 371.
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•

právo na územní samosprávu124

•

nezměnitelnost materiálního ohniska ústavního pořádku. 125

M. Tomoszek však podotýká, že výše uvedené výčty se sestávají z velmi obecných
principů, které lze interpretovat široce i úzce. Z toho důvodu se příliš neliší od obecného
vymezení demokratického právního státu. Přitom je zjevné, že do výše uvedených
principů lze do jisté míry zasáhnout, aniž by Česká republika přestala být demokratickým
státem; sporná je pouze přípustná míra.
M. Tomoszek proto navrhuje přistupovat k identifikaci podstatných náležitostí
demokratického právního státu podobnou metodologií jako při hledání esenciálního
obsahu základních práv (esenciální obsah zde používá ve významu neomezitelné podstaty
jakéhokoliv základního práva ve smyslu článku 4 odst. 4 Listiny, 126 ne ve smyslu jádra
sociálního práva). Esenciální obsah základních práv představuje hranici, za kterou nelze
základní práva omezit, přičemž esenciální obsah má každé základní právo, a proto jej není
možné omezit za určitou míru nebo dokonce zcela vyprázdnit. Zatímco samotný test
proporcionality by nám umožnil negovat jakoukoliv složku základního práva, pokud by
pro to existoval dostatečně silný legitimní cíl, kterého by nešlo dosáhnout jinak,127
koncept esenciálního obsahu stanovuje testu proporcionality určité limity. Neexistuje
situace, kdy by bylo optimální zasáhnout do esenciálního obsahu, a to ani ve střetu s jiným

124

Osobně považuji řazení tohoto principu do podstatných náležitostí demokratického právního státu za

sporné. Ústavní soud zatím výslovně nepotvrdil, že by se jednalo o podstatnou náležitost, v nálezu sp. zn.
Pl. ÚS 6/13 jej však označil za klíčový aspekt vertikální dělby a odkázal na Podhrázského, který územní
samosprávu mezi podstatné náležitosti demokratického právního státu řadí. Blíže viz. PODHRÁZSKÝ, M.:
In: FILIP, J.: Ústava České republiky. Komentář, str. 140.
125

ŠIMÍČEK, V. a kol.: Ústava České republiky. Komentář. Praha: Linde. 2010, str. 153- 163.

126

Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu.
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právem. Zaručení alespoň esenciálního obsahu u každého základního práva pak M.
Tomoszek považuje za podstatnou náležitost demokratického právního státu. 128
Stejně jako existuje tříkrokový test na určení esenciálního obsahu u základních práv (1.
Dotýká se omezení daného práva důvodu nebo účelu zakotvení práva v Listině? 2. Má
obsah práva dotčený v tomto konkrétním případě povahu principu nebo pravidla?
3. Došlo ke kolizi s esenciálním obsahem jiných práv?129), navrhuje Tomoszek tříkrokový
test pro definování podstatných náležitostí demokratického právního státu. V prvním
kroku hledá důvod, proč je princip v ústavním systému zakotven (např.: volná soutěž
politických sil je v ústavním systému zakotvena jako způsob demokratického
ustanovování orgánů, a tedy přeneseně jako metoda rozhodování lidu o věcech
veřejných); v druhém kroku identifikuje tu část principu, která má povahu pravidla (např.:
státní financování politických stran se musí řídit obecnými pravidly;130 nebylo by tak
přípustné přiznat nárok na státní financování jen jedné straně), v třetím kroku lze jako
pomocný identifikátor zohlednit, zda pravidlo není v rozporu s jinou podstatnou
náležitostí demokratického právního státu (některé principy demokratického právního
státu jsou protichůdné, podstatné náležitosti však v rozporu mezi sebou být nemůžou).
Pomocí této metodologie se snaží u každého z výše uvedených principů najít
neomezitelné jádro. 131
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Koncept esenciálního obsahu má však významné odpůrce. A. Barak považuje za nemožné esenciální

obsah určit, podobně R. Alexy považuje za esenciální obsah práva to, co zbyde po provedení testu
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nemůžou být dva šachisté, kteří dokážou vyhrát jakoukoliv partii.
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2.3 Legitimita klauzulí věčnosti
Klauzule věčnosti fungují na principu sebeomezení ústavodárce. Originární ústavodárce
váže v klauzuli věčnosti nejen běžného zákonodárce, nýbrž i sebe samotného, a všechny
své nástupce.132 Klauzule věčnosti je tedy i tím, co Thomas Jefferson či James Madison
nazývají „vládou mrtvých“133 a Radoslav Procházka dokonce „tyranií z hrobu“.134 Je tedy
otázkou, jestli zrovna Česká národní rada, která 16. prosince 1992 přijala novou Ústavu,
přestože byla zvolena ve volbách druhého řádu, disponovala dostatečnou legitimitou, aby
svázala vůli budoucího ústavodárce se silnější legitimizačním řetězem. Připomeňme si
Carla Schmitta:135 „parlament není mocí ustavující, je pouze jejím delegátem.“ Z tohoto
hlediska je legitimita české ústavy jednoznačně slabá, nevyšla ani ze speciálního
ústavodárného shromáždění, ani nebyla schválena v referendu.
2.4 Trvají klauzule věčnosti navždy?
Ve vztahu k výše diskutovaným problémům legitimity je nutno konstatovat, že žádné
lidské pravidlo není skutečně věčné. Pokud se tedy vůle politického společenství vyvine
natolik, že klauzule věčnosti již nebude udržitelná, není otázkou, zda bude odstraněna,
nýbrž jen jakým způsobem. V některých případech lze najít právní cestu, jak klauzuli
věčnosti odstranit v rámci pravidel onoho ústavního systému, v opačném případě
nevyhnutelně nastane mimoprávní řešení.
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Pavel Molek používá metaforu originárního ústavodárce jako Odyssea, který nejen že nechá zalepit
uši voskem plavcům (legislativcům zákonné právní síly), ba i sebe nechá přivázat ke stožáru, aby
nepodlehl vábení sirén v podobě aktu ultra vires, ale dokonce ke stožáru poutá i všechny své nástupce.
MOLEK, P.: Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno: Masarykova
univerzita, 2014, str. 37.
133

MADISON, J.: The Papers of James Madison, The Founders' Constitution, Volume 1, Chapter 2,
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Navštíveno dne 7. dubna 2019.
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2.4.1 Portugalsko

Negativním vzorem je v tomto ohledu Portugalsko, které zvolilo právní kličku zcela
odstraňující smysl klauzule věčnosti jako takové. Ve své ústavě z roku 1975 se snažilo
konzervovat křehký celospolečenský konsensus o novém politickém společenství,
nahrazující Salazarův režim. Cílem tak bylo včlenit do klauzule věčnosti nejen atributy
demokratického právního státu, ale i vyřadit z politického rozhodování potenciálně
kontroverzní otázky. Následkem toho byla přijata dlouhá klauzule věčnosti, zakotvující
například smíšené hospodářství či správní samostatnost souostroví Azor a Madeiry.136
Když bylo v roce 1989 v důsledku historického vývoje již neudržitelné ústavní zakotvení
kolektivního vlastnictví výrobních prostředků, přispěchala doktrína s koncepcí tzv.
dvojité revize (dupla revisão). Nejprve je příslušné ustanovení ústavy zrušeno, a až další
novelou je přijato ustanovení mu odporující.137 Je však zjevné, že se v takovém případě
nejedná o klauzuli věčnosti, nýbrž pouze o rigidnější úpravu změny určité části ústavy.
V české jurisprudenci by nikoho nenapadlo, že zákaz změn podstatných náležitostí
demokratického právního státu lze obejít zrušením samotného článku 9 odst. 2. Stejně tak
je v americké jurisprudenci nepředstavitelné, že by zákaz zbavení státu jeho rovného
zastoupení v americkém Senátu bylo možné obejít zrušením tohoto zákazu.138
Z portugalského vývoje tak platí ponaučení, že nesmyslně obsáhlá a kazuistická klauzule
věčnosti nikdy věčná být nemůže, protože pouhý předpis nemůže obstát vůči měnícímu
se světu. Ostatně, zcela bizarní doktrína prosazující možnost dvojité revize byla v této
situaci ještě lepší variantou: kdyby text ústavy nebylo možné ohnout, patrně by nezbývalo
než jej odstranit jako celek.
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Článek 288, Ústava Portugalské republiky, Constituição portuguesa, 25. dubna 1976.
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MOLEK, P.: Materiální ohnisko ústavy: věčný limit evropské integrace? Brno: Masarykova
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2.4.2 Fasádní charakter klauzule věčnosti

Další variantou je, že ústava včetně klauzule věčnosti zůstane formálně stejná, ale bude
jen fasádou. V turecké klauzuli věčnosti najdeme demokracii, sekularismus, právní stát a
věrnost tradici Atatürka; politická realita je však od převzetí moci Erdoganem zcela
odlišná.139
Západní demokracie sice nečelí stejným problémům jako Turecko, ale ani ony nejsou
imunní vůči rozporu mezi text ústavy a realitou. Oproti Turecku mají výhodu
v nezávislém soudnictví, které je lépe vybaveno zasáhnout proti mocenským choutkám
exekutivy, ani zde však nelze vyloučit excesy soudních rozhodnutí ve smyslu posunutí
interpretace klauzule věčnosti. Text může zůstat stejný, výklad však bude zcela jiný.
2.4.3 Možnost odstranění v referendu

Německý ústavní soud vyjádřil v rozsudku Lissabon-Urteil nemožnost zániku suverénní
Spolkové republiky právě z důvodu klauzule věčnosti,140 čímž vyloučil možnost vzniku
eurofederace. Rozsudek vychází z koncepce společenské smlouvy, kdy Základní zákon
byl vytvořen ustavující mocí, která ho může odstranit. Jako vhodný projev vůle suveréna
nabízí německý ústavní soud referendum. Nejedná se sice o ústavní moment ve smyslu
násilné revoluce, ale vyjádřením názoru mimo zaběhlé instituce reprezentativní
demokracie se jedná o projev vůle moci ustavující, která má jako jediná právo změnit
nezměnitelné. Zároveň však Spolkový ústavní soud připouští, že je možné, že klauzuli
věčnosti, resp. její určité dopady, nelze odstranit ani referendem. Tímto se snaží naznačit
ochranu právě lidské důstojnosti před demokratickým principem.141 Německá klauzule
věčnosti je podle německého ústavního soudu patrně dvouvrstvá. Smyslem povrchnější
vrstvy, kam se řadí například suverénní spolková republika, je chránit lid před zneužitím
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moci volenými zástupci. Hlubší vrstva je však zapovězena i ustavujícímu lidu, jako
autenticky věčné ustanovení.
Možnost odstranit hlubší vrstvu klauzule věčnosti referendem se totiž míjí s jejím účelem
chránit demokracii před autoritářskými choutkami většiny. Klauzule věčnosti nejsou jen
ochranou ústavodárného lidu před tyranským zákonodárcem, nýbrž mají omezovat i lid
samotný.142 Německá doktrína se však v tomto s ústavním soudem zcela neshoduje, kloní
se spíše k interpretaci, že lid jako moc ustavující může odstranit celou ústavu bez ohledu
na klauzuli věčnosti.143
2.4.4 Revoluce

Bylo by naivní očekávat, že nás před nástupem totalitního režimu ochrání slova na papíře,
a to i pokud papír nadepíšeme slovy „nezměnitelné náležitosti demokratického právního
státu“. Z tohoto vychází právě kritika nálezu „Melčák“ v disentním stanovisku soudce
Musila:
„22. (…) Představa, že právníci jsou snad těmi, kdo v konečné instanci vyřeší nejlépe
svár mezi dobrem a zlem, je veskrze mylná a v historii nesčetněkrát vyvrácená. Jestliže
už se v této kauze tak často používají historické paralely (z nichž některé já sám pokládám
za zcela nepatřičné), uvedu také jednu otázku: Což snad právníci zabránili tomu, aby
vznikly a fungovaly totalitní režimy? Což snad soudci neasistovali při zločinech fašistické
a komunistické justice? Též dnešní právníci jsou jen obrazem dnešního stavu světa.“144
Klauzule věčnosti jsou fakticky odstranitelné, znamená to však odstranění celého státního
zřízení a jeho nahrazení jiným. Soudní rozhodnutí revoluci patrně zastavit nemůže, jisté
naděje lze klást na lid (jako ostatně zdroje a zároveň arbitra legitimity práva). Snaha
využít klauzuli věčnosti k ochraně lidu před sebou samým v revolučních podmínkách
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neobstojí: v demokratickém státě nelze zbavit lid ustavující moci, lze mu jen klást různé
procesní překážky ve snaze zabránit ukvapeným rozhodnutím.145
2.5 Nevýhody absolutní rigidity
2.5.1 Destabilizace režimu

Je přirozené, že v demokratickém státě se o podobu ústavy vedou spory. Není nic
špatného na tom, že i ústavní zákony vznikají na politickém kolbišti a návrhy na změnu
ústavy jsou prostředkem, jak získat voličské hlasy. Problém však vzniká v okamžiku, kdy
určitou materii z demokratického politického procesu vyřadíme. I pokud se rozhodneme
obětovat demokratický proces kvůli nějaké vyšší hodnotě, společenskou poptávku po
ústavní změně tím neutišíme.
Pokud se rozhodneme o sporných otázkách národní identity navždy zakázat diskuzi,
jediný způsob, jak tuto identitu změnit, bude mimoústavní, tedy varianty navržené výše
– dezinterpretace klauzule věčnosti, aby nám její význam lépe vyhovoval, referendum
nebo revoluce. První varianta je negativní jednoznačně, další můžou být za určitých
okolností legitimním projevem ustavující moci. V každém případě však destabilizují
politický systém.
2.5.2 Riziko pro evropskou integraci

Dalším aspektem národní identity, kterou určitým způsobem formulovaná klauzule
věčnosti může konzervovat, je státní zřízení. Z české klauzule věčnosti snad přímo formát
státu nevyplývá,146 ale Francie má nezměnitelně zakotvenou republikánskou formu vlády
(judikatura však dovodila, že většinu principů chráněných klauzulí věčnosti může zrušit
lid jako moc ustavující) a stejným ustanovením se inspirovala i Itálie. Německo má
článkem 20 navždy zakotvenou spolkovou republiku. Pokud by v budoucnu dospěl
společenský konsensus k touze po velkém evropském státě (případně federaci států),
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jednalo by se o těžko překlenutelný problém, na který naráží právě Spolkový ústavní soud
ve svém rozsudku Lissabonurteil.147 Zde též dospívám k závěru, že pokud by byl
společenský konsenzus jednoznačně pro změnu státního zřízení, samotná klauzule
věčnosti v cestě stát nebude. Jednotlivé státy by buď dovodily pravomoc lidu překonat
klauzuli věčnosti přímým rozhodováním, anebo by klauzule jednoduše ignorovaly.
2.5.3 Přesun rizika zneužití moci k soudům

Klauzule věčnosti se snaží zabránit zneužití moci parlamentem, případně i samotným
lidem. Moc však může zneužít každý, i soudy.148 Klauzule věčnosti opravňující soudy
k přezkumu ústavních zákonů (což však není každá klauzule věčnosti, viz výše) můžou
být zneužity k úplnému vyloučení legitimních společenských otázek z politického boje.
Tento problém se však netýká výlučně explicitních klauzulí věčnosti: silné soudy jsou
schopné si tuto pravomoc uzurpovat i při absenci ústavního zmocnění. K tomu více
v následující kapitole.
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3. Judikatura
3.1 Austrálie
Australská doktrína implicitních ústavních práv je pro nás zajímavá z hlediska otázky, do
jaké míry jsou základní práva conditio sine qua non reprezentativní demokracie.
Australská ústava jako typický westminsterský transplantát neobsahuje katalog
základních práv. Po britském vzoru je jejich ochrana realizována jinými způsoby,
částečně soudy skrze common law, částečně skrze běžné zákony.149 Nejvyšší soud
Austrálie (dále „NSA“) však jistá práva dovodil z ustanovení ústavy o zastupitelské
demokracii a o dělbě moci. Jinými slovy: ústava chránící demokratický stát implicitně
chrání i některá lidská práva. Cílem této podkapitoly je analyzovat odbornou diskusi, ze
které judikatura o implikovaných právech vzešla, a vyhodnotit sílu a charakter této
ochrany ve srovnání s ochranou práv skrze ústavní lidskoprávní katalog.
Doktrína implikovaných práv je v australské ústavní teorii relativně novým vývojem.150
Až do devadesátých let minulého století zastával NSA doktrínu suverenity parlamentu a
tezi o implicitních právech odmítal. Svou pravomoc rušit běžné zákony pro rozpor
s ústavou využíval jen velmi zdrženlivě, v případech zjevného rozporu s jazykovým
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výkladem ústavy.151 Obzvláště citlivý byl přitom na porušení legislativního procesu. Za
důležité tak považoval dodržování pravidel normotvorby, stran jejich obsahu však
respektoval parlament.
Oproti britské ústavní doktríně vykazuje australská koncepce parlamentní suverenity jisté
odlišnosti dané existencí psané ústavy a federálním zřízením. NSA přikládal velký
význam článku 51 ústavy, který zmocňuje federální parlament k vydávání zákonů. Toto
ustanovení bylo mezi lety 1920 a 1992 argumentem proti jakémukoliv implicitnímu
právu, se zdůvodněním, že i pokud by nějaká práva vyplývala z ústavy implicitně, jistě
by nemohla být silnější než explicitní zmocnění k vydávání obecně závazných zákonů.152
Velký význam byl tomuto článku ale přikládán i při výkladu těch několika málo práv,
která jsou v australské ústavě výslovně zaručena.153 Ve sporech týkajících se náboženské
svobody dával NSA zásadně přednost veřejnému zájmu,154 právo na spravedlivý proces
vykládal velmi úzce155 a volební právo vykládal jako možnost oprávněných voličů
hlasovat, zákonodárci však ponechával naprostou volnost při vymezení okruhu
oprávněných voličů.156

S odkazem na článek 51 zároveň preferoval NSA v

kompetenčních sporech zásadně federální parlament před jednotlivými státy a zcela
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odmítal odborné úvahy o právu na samosprávu implicitně obsažené ve federalistickém
ústavním zřízení.157
Doktrínou implikovaných práv argumentoval ve svých disentech soudce Lionel Murphy
během svého působení na NSA mezi lety 1975 a 1986. Zastával postoj, že již samotná
povaha australského politického společenství a systém reprezentativní demokracie
vyžaduje ústavní ochranu některých svobod, a to zejména svobody pohybu a projevu.158
Odmítal argumentaci originalistů, podle které absence katalogu práv v australském
systému

vypovídá

o

důvěře

v demokraticky

zvolený

parlament

neomezený

lidskoprávním katalogem, protože jako zástupce lidu nikdy nebude jednat v rozporu
s jeho zájmy.159 Murphy se naopak domníval, že tato práva považovali tvůrci ústavy za
tak zjevná, že nepovažovali za nutné je chránit výslovně.160 Ve své době však tento názor
prosadil jen do disentů, ostatní soudci považovali doktrínu implikovaných práv za příčící
se suverenitě parlamentu.161
Až v roce 1992 dovodil NSA svobodu politického projevu v případu Nationwide News.
Deník The Australian byl pokutován za zpochybnění nezávislosti pracovněprávního
orgánu soudního typu, Vrchní soud zrušil příslušné přestupkové ustanovení zákona pro
rozpor s ústavou. Ve většinovém stanovisku soud dovodil, že legislativní pravomoc
federálního parlamentu je omezena „základními implikacemi ústavní doktríny“, a proto
konstatoval rozpor daného ustanovení s ústavou.162

Většinové stanovisko však
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nespecifikovalo, o které „základní implikace ústavní doktríny“ se jedná. V souhlasném
stanovisku soudců Deane a Toohey najdeme tezi o provázanosti demokratického státu a
svobody projevu. Jejich argumentace vychází z pojetí lidu jako zdroje veškeré státní
moci, státní zřízení je tak legitimní jen, dokud je v souladu s vůlí lidu. Svoboda projevu
je v tomto pojetí prostředkem, který jednak pozitivně působí na volené představitele
(státní instituce jsou efektivnější, pokud jsou podrobeny kritice a kontrole), a zároveň
působí pozitivně i na samotné voliče (účast ve volbách, která je v Austrálii navíc povinná,
má smysl pouze, pokud je rozhodnutí voličů informované, a tudíž racionální).163
Téhož dne vydal NSA rozhodnutí ve věci Australian Capital Television, kde stěžovatelé
napadli před NSA zákon, který zakazoval placené předvolební televizní spoty. Namísto
toho byl politickým stranám alokován čas ve veřejnoprávním i soukromoprávním
televizním vysílání podle jejich zastoupení v parlamentu. Stěžovatelka, soukromá
televizní stanice, namítala rozpor zákona s její svobodou projevu. Samotná svoboda
projevu sice není australskou ústavou garantována, avšak stěžovatelka argumentovala, že
vyplývá z reprezentativní demokracie, která je v ústavě zakotvena v ustanoveních o přímé
volbě poslanců a senátorů do federálního parlamentu.164
Většina ze sedmičlenného senátu se s touto argumentací ztotožnila. Jediný soudce
Dawson popíral, že by australská ústava obsahovala implicitní právo na svobodu projevu.
Většina argumentovala ustanovením australské ústavy, podle kterého jsou poslanci a
senátoři voleni přímo lidem; v ústavě je tedy vyjádřen princip reprezentativní vlády.165
Reprezentativní vláda není možná bez odpovědnosti politických představitelů voličům.
Tato odpovědnost nemůže existovat bez svobody politického projevu, neboť bez ní
nemůže jednotlivec kritizovat politické představitele, ovlivňovat své spoluobčany ani
vytvářet tlak na své volené zastupitele. NSA zdůraznil, že nestačí pouhá možnost
komunikovat přímo se svým zastupitelem, nýbrž musí být jednotlivci umožněno
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komunikovat s celým politickým společenstvím. Posuzovaný zákon byl protiústavní
právě proto, že jeden z možných kanálů komunikace zcela vyloučil.
Na existenci ústavně garantované svobody politického projevu se sice šestičlenná většina
shodla, ale rozcházely se jejich představy o tom, jak ji lze ústavně konformně omezit.
Soudce Brennan v disentním stanovisku argumentoval, že omezení placené politické
reklamy je sice zásahem do svobody politického projevu; tento zásah však považoval za
ospravedlnitelný legitimním cílem rovnosti zbraní v předvolebním boji. Zbytek NSA se
však shodl, že opatření v testu proporcionality neobstojí: rozdělení času mezi jednotlivé
strany bylo diskriminační, a tudíž nezpůsobilé dosáhnout rovného přístupu k médiím.166
Ostatně, zákaz placené politické televizní reklamy je běžný i ve státech s explicitně
garantovanou svobodou projevu, ale čas ve veřejnoprávním vysílání bývá mezi politické
strany rozdělen rovným dílem.167 Rozsudek je tedy důležitý jako vítězství doktríny
implikovaných práv, je však nutné zdůraznit, že v australském pojetí není svoboda
projevu chráněna jako právo jednotlivce na seberealizaci, nýbrž jako obecný princip
podpírající ústavní systém.168
Velmi zajímavý je přitom filosofický exkurz k reprezentativní vládě v pojetí J. S. Milla,
který NSA používá jako jeden z argumentů pro dovození svobody projevu z ustanovení
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o volbě poslanců a senátorů. J. S. Mill považuje za nesporné, že nejlepší vládní zřízení je
takové, kde suverenita náleží celé společnosti. Pro reprezentativní vládu je z definice
nezbytné, aby každý občan měl nejen nepřímý vliv na výkon státní moci skrze volby, ale
aby byl alespoň příležitostně povolán i k přímému výkonu této moci.169 Požadavkům
reprezentativní demokracie lze však dostát mnoha různými způsoby: je na ústavodárci a
následně i běžném zákonodárci, v jakých případech se budou občané podílet na výkonu
státní moci přímo.170 Pod pojem reprezentativní vlády tak lze zařadit široké spektrum
různých ústavních zřízení, dokud je jakýmkoliv způsobem dodržen požadavek kontroly
lidu nad výkonem státní moci. Lid nemusí vykonávat státní moc přímo v každém
jednotlivém případě, musí však existovat institucionální způsob ovlivnění činnosti
ustanovených orgánů ze strany občanů, zpravidla zajištěný legitimačním řetězcem.171
Je nutno zdůraznit, že rozsudek ve věci Australian Capital Television byl ve své době
kontroverzní. Soudce Dawson v disentujícím stanovisku k rozsudku argumentuje, že
vynechání katalogu lidských práv bylo ze strany tvůrců australské ústavy úmyslné a jeho
dovozování ze strany soudů je tak nevhodné. Tvůrci ústavy důvěřovali demokraticky
zvolenému Parlamentu, který nemusí být omezován lidskoprávními katalogy, protože
jako orgán zvolený lidem nebude jednat v rozporu se jeho zájmy. Naopak, lidskoprávní
katalogy s vyšší právní sílou oproti běžným zákonům jsou nedemokratické právě proto,
že omezují výkon zákonodárné moci parlamentem, který je v britském pojetí
institucionálním ztělesněním lidu, a tedy vrcholným nositelem suverenity.172 Ze strany
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odborné veřejnosti bylo rozhodnutí kritizováno jako uzurpace normotvorné pravomoci
parlamentu ze strany soudního orgánu, který by měl právo pouze vykládat.173
Doktrína implikovaných práv vyvrcholila v rozhodnutí Theophanous v Herald & Weekly
Times Ltd v roce 1994, kdy v defamačním sporu Vrchní soud dovodil, že i nepravdivý
projev kritizující politického představitele nemůže být trestán jako pomluva, pokud
nakladatel jednal „rozumně“, tedy informaci si alespoň nějakým způsobem ověřil nebo
měl jiný dobrý důvod se domnívat, že je pravdivá. Většinové stanovisko opět opírá svou
argumentaci o ustanovení ústavy o přímé volbě dolní a horní komory, kdy princip
reprezentativní vlády vyžaduje svobodnou výměnu informací. Tato výměna plní dvě
hlavní úlohy: za prvé informuje voliče a umožňuje jim realizovat jejich volební povinnost
kvalifikovaným a informovaným způsobem, za druhé informuje zastupitele o zájmech a
preferencích lidu, čímž jim umožňuje lépe rozhodovat o věcech veřejného zájmu.
Rozsudek také zcela odmítá historický výklad ústavy, jak ve většinovém stanovisku („Co
si tvůrci ústavy před sto lety mysleli, avšak do ústavy neuvedli, je stěží jistým vodítkem
v dnešních odlišných podmínkách.“174), tak v konkurujícím stanovisku soudce Deane
(„Vykládat ústavu tak, že mrtvé ruce jejích tvůrců sahají ze svých hrobů, aby vyvrátily
nebo omezily přirozené implikace jejích výslovných ustanovení a ústavní doktríny, by
tomuto živému nástroji odebralo životaschopnost a přizpůsobivost ke službě dalším
generacím.”)175 Z doktrinálního hlediska je důležitý důraz rozsudku na svobodu projevu
jako ústavní princip, spíše než individuální právo jednotlivce na seberealizaci, pro
praktický dopad na rozhodování v defamačních sporech to však není rozhodující.
Po rozhodnutí Theophanous uvažovali někteří komentátoři, zda Austrálie nesměřuje
k judikatorně dovozenému katalogu základních práv,176 tato teze se však nepotvrdila.
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Theophanous v Herald & Weekly Times Ltd byl v části vymezující ústavněprávní obranu
proti defamační žalobě v roce 1997 překonán rozsudkem Lange v ABC. Někteří
komentátoři vidí Lange jako odklon od doktríny implikovaných práv,177 jedná se však
spíše o změnu práva ochrany osobnosti než ústavního práva. Doktrína implikovaných
práv byla NSA opět zmíněna v roce 2013, kdy na základě implikované svobody
politického projevu zrušil jistá omezení financování politických kampaní.178
Australská doktrína vychází z předpokladu, že demokratický právní stát nezbytně
vyžaduje určitá lidská práva. Oproti teoriím svobody projevu jako prostředku realizace
osobnosti jednotlivce se tak australská jurisprudence přiklání spíše ke kolektivnímu účelu
svobody: kontrola moci a lepší, informovanější rozhodování ve smyslu teorie veřejné
volby. A v teoretické rovině by judikatorně dovozená implicitní práva mohla poskytovat
stejně silnou ochranu jako lidskoprávní katalog.179 Někteří australští teoretici dokonce
krátce po rozhodnutí Theopanous tvrdili, že dovozovat lidská práva z obecných principů
demokratického právního státu poskytuje právům vyšší úroveň ochrany, protože soudy
nejsou vázány restriktivním textem psaného katalogu;180 zastánci této argumentace však
patrně nikdy neviděli, co všechno jsou evropští soudci schopni dovodit ze slov „soukromý
a rodinný život“. Skutečnost je však taková, že australská judikatura dovodila zatím jen
jediné právo, a to na svobodu projevu, a australská ochrana lidských práv je na ústavní
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úrovni velmi slabá.181 Je pravda, že svoboda projevu je bez pochyb jedno
z nejdůležitějších práv umožňující demokratický proces, rozhodně však není jediným
jeho předpokladem. Australská doktrína je pro nás přínosná tezí o nezbytnosti určitých
lidských práv pro demokratický právní stát. Z hlediska teorie je tak škoda, že australská
judikatura neposkytuje žádný výklad k podmíněnosti demokratického právního státu
například volebním právem nebo svobodnou soutěží politických sil (z hlediska dělby
moci v australském ústavním systému je však tento přístup asi spíše chvályhodný). Je to
dáno především sebeomezením NSA, který svou roli v ústavním systému chápe
zdrženlivě. Vynucuje procesní pravidla demokratického procesu, neklade však takřka
žádné substantivní požadavky na vzniklé právní předpisy.
Tento přístup je zásadně odlišný od níže rozebraného přístupu Nejvyššího soudu Indie
(dále „NSI“), což však není vůbec překvapivé. Je jedině správné, že ve funkční liberální
demokracii si soud neuzurpuje roli zákonodárce; oproti tomu, níže popsaný judiciální
aktivismus NSI je zase ospravedlnitelný autoritářskými choutkami tehdejší vlády.
Vhodná míra aktivismu nejvyšších soudů tak není univerzální, nýbrž záleží na chování
ostatních hráčů v příslušném ústavním systému.
3.2 Indie
Cílem této podkapitoly je analyzovat indickou doktrínu implicitní nezměnitelnosti
podstatných náležitostí (v terminologii NSI „základní struktury“) ústavy. Indická doktrína
je zajímavá i pro zahraniční jurisprudenci, protože Indie byla první zemí na světě, kde
soudní orgán dovodil svou pravomoc přezkoumávat ústavní zákony z implicitního
materiálního ohniska. V roce 1973 rozhodl NSI v případu Kesavananda,182 že dodatkem
k ústavě nelze změnit ústavu tak, že by byla odstraněna některá její podstatná náležitost.
Učinil tak v podstatě bez opory v textu indické ústavy. NSI si tak vyhradil přezkoumávat
soulad ústavních dodatků s náležitostmi, jejichž obsah určí sám.
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Indická ústava je transplantát, přičemž struktura ústavních orgánů a jejich vzájemné
vztahy vychází z westminsterského systému; je však kodifikovaná a obsahuje katalog
lidských práv, který je obsažen v třetí a čtvrté části ústavy.183 Třetí část obsahuje relativně
standardní katalog základních lidských práv, která požívají soudní ochrany. Čtvrtá pak
vyjmenovává principy sociální politiky, které jsou však pouze vodítkem pro
zákonodárnou a výkonnou moc a nelze se jich domáhat soudně.184
Indická doktrína nezměnitelných podstatných náležitostí se poprvé objevila v roce 1968
v rozhodnutí Golak Nath,185 kde NSI velmi překvapivě rozhodl, že ústavním dodatkem
nelze jakkoliv změnit třetí část ústavy, tedy katalog základních lidských práv. NSI
vycházel z poněkud kuriózního jazykového výkladu ustanovení, které zakazuje moci
zákonodárné přijmout zákon odporující tomuto katalogu,186 kdy pod pojem zákon
podřadil i ústavní dodatek. Šlo přitom o zcela standardní ustanovení, v ústavách naprosto
běžné, stanovující nutnost souladu běžných zákonů s ústavou.187 Spolu s argumentací, že
lidská práva jsou univerzální a nezcizitelná, tudíž mimo pravomoc parlamentu, označil
NSI celou třetí část ústavy za absolutně rigidní. Jako reakci na rozhodnutí Golak Nath
pak Parlament přijal do ústavy explicitní zmocnění Parlamentu měnit všechna ustanovení

183

Indická ústava je typickým příkladem exportu westministerského ústavního systému do států
Commonwealthu, drží však zajímavé prvenství nejdelší ústavy na světě. Obsahuje 448 článků a 12
příloh o celkovém počtu 146 385 slov. Lze však argumentovat, že její délka nepřináší indickému
ústavnímu právu více právní jistoty, spíše naopak. V rozhodování ústavního soudu lze pozorovat
nejednotný přístup jednotlivých soudců ke vzájemnému vztahu různých ustanovení.
184

Články 32 a 37, Ústava Indické republiky ze dne 26. listopadu 1949, ve znění pozdějších předpisů.

185Rozhodnutí

NSI, Golak Nath v. State of Punjab A.I.R. 1967 S.C. 1643. Podrobněji např. SUBBA
RAO, K.: Freedom in Free India, 55, In: A.I.R. 22, 1968.
186

Článek 13 Ústavy Indické republiky: „The State shall not make any law which takes away or
abridges the rights conferred by this Part [Part III] and any law made in contravention of this clause
shall, to the extent of the contravention be void.“
Překlad AK: „Stát nesmí vydat jakýkoliv zákon, který ruší nebo krátí práva stanovená v této části [část
III] a jakýkoliv zákon v rozporu s tímto ustanovením je v rozsahu takového rozporu nictotný.”
187

Jedná se v podstatě o příklad nevhodnosti délky ústavy zmiňované v poznámce pod čarou č. 183.
V dokumentu šestkrát delším než tato diplomová práce lze najít větu podporující takřka jakýkoliv
postoj a přílišná kazuistika pravidel zaslepuje právníky v pochopení systematických principů ústavy
jako celku.

55

ústavy; právě tento ústavní dodatek byl předmětem přezkumu v proslulé kauze
Kesavanada, kde NSI plně rozvíjí doktrínu nezměnitelných podstatných náležitostí.
V případu Kesavanda NSI překonal svůj chybný právní názor z případu Golak Nath a
správně vyložil, že zákonodárce může měnit i katalog základních práv v třetí části
ústavy.188 Vymezil se však proti pokusu Parlamentu vyhradit si neomezené právo měnit
ústavu. Nejvyšší soud v rozsudku formuloval doktrínu esenciálních náležitostí ústavy,
které nelze odstranit ani při dodržení řádné procedury změny ústavy. Na tom nic nemohl
změnit ani nově přijatý dodatek, protože pokud ústava nepřipouští odstranění podstatných
náležitostí, pak nepřipouští ani odstranění zákazu odstranění podstatných náležitostí.189
Opačným výkladem by byl koncept podstatných náležitostí redukován na pouhou
rigidnější proceduru změny ústavy, jako je tomu v případě portugalské duplo revisio.
Nejprve NSI došel k závěru, že indická ústava má materiální jádro. Tento krok není
kontroverzní; jak uvádím v kapitole 2.2, každá ústava má materiální jádro. Sporný je až
další myšlenkový krok, v němž NSI argumentoval, že toto materiální jádro je chráněno
implicitní klauzulí věčnosti. Většinové stanovisko se shoduje na existenci nezrušitelných
esenciálních náležitostí ústavy, jejichž demonstrativní výčet uvádí soudce Grover:
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1. nadřazenost ústavy nad běžnými zákony,
2. republikánská a demokratická forma vlády,
3. sekulární a federativní ústava,
4. dělba moci mezi mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní,
5. lidská důstojnost jednotlivce zajištěná lidskými právy v třetí části a ústavy a
principy sociálního státu v čtvrté části ústavy a
6. územní celistvost národního státu.
Při absenci jakéhokoliv ekvivalentu k českému článku 9 odst. 2 české ústavy v indické
ústavě je dovození esenciálních náležitostí velmi překvapivé. NSI zdůvodnil zákaz
odstranění esenciálních náležitostí kombinací jazykového a historického výkladu.
Jazykově opírá doktrínu esenciálních náležitostí o slovo „dodatek“,190 ze kterého
dovozuje, že ústavu lze změnit, nikoliv však v jejích esenciálních náležitostech, neboť
pak by se namísto pouhého doplněníatku ústavy jednalo o její nahrazení.191 Tato
argumentace se však nejeví jako příliš přesvědčivá, protože pojem dodatek používá
mnoho ústav světa, aniž by tím byla implikována klauzule věčnosti.192 Podobně
nepřesvědčivě působí i historická argumentace NSI. Většinové stanovisko odkazuje na
hodnoty vyjádřené v preambuli, popisuje historii indického hnutí za nezávislost a
připomíná důraz na lidská a menšinová práva při zasedání ústavodárného shromáždění.
NSI v rozhodnutí argumentuje, že kdyby moc ustavující chtěla umožnit parlamentu (jako
moci ustanovené) měnit esenciální náležitosti, pak by to v ústavě uvedla explicitně. Tento
argument je přinejmenším podivný, ustanovení s opačným obsahem než český článek 9

190

Článek 368 Indické ústavy: „An amendment of this Constitution may be initiated only by the
introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in
each House by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting,
it shall be presented to the President for his assent and upon such assent being given to the Bill,
theConstitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill…“.
Překlad AK: „Dodatek k této ústavě lze navrhnout pouze předložením návrhu zákona v dolní či horní
komoře parlamentu a když je návrh přijat v obou komorách alespoň dvoutřetinovou většinou
přítomných a hlasujících v oné komoře, bude předložen prezidentovi ke schválení a po takovém
schválení bude ústava změněna podle ustanovení návrhu…“.
191

Kesavananda Bharati v. State of Kerala, A.I.R. 1973 S.C. body 857, 1158, 1268 – 1271 a 1450.

192

MORGAN, D.: The Indian Essential Features Case, In: 30 Int'l & Comp. L.Q., 1981, str. 317.

57

odst. 2 se v ústavách běžně nevyskytují, přesto je judikatorně dovozený přezkum
ústavních zákonů v komparativním hledisku výjimkou.
Dále pak soud argumentuje konceptem společenské smlouvy: v indickém pojetí
konkrétně jako smlouvy mezi různými etnickými a náboženskými skupinami ve velkém
a multikulturním státě. Změna podstatných náležitostí by tak byla porušením společenské
smlouvy vůči menšinám. Komentátor David Morgan v tomto bodě rozsudek kritizuje
v tom smyslu, že i pokud by taková společenská smlouva skutečně existovala, činila by
nezměnitelnými pouze ta ustanovení, které chrání menšiny; výčet soudu uvedený výše je
ale mnohem širší.193 Morgan své tvrzení dokládá odkazem na judikát týkající se ústavy
Cejlonu z roku 1965, kde byla za nezměnitelná považována jen ustanovení o rasových a
náboženských kvótách.194 Morgan však nebere v potaz, že menšinu je nutno chránit právě
proto, že může být v demokratickém rozhodování o čemkoliv přehlasována. Například
konkrétní norma posuzována v případu Kesavanda, změna zákona o vyvlastnění,
nerozlišuje mezi příslušníky většiny a menšiny, ale přesto je nutno brát v potaz, že
zatímco zájmy většiny chrání již samotný demokratický proces, menšina může být
v hlasování přehlasována. Ochrany menšin je tak nutno dbát u všech ústavních změn,
nejen u těch, které se výslovně týkají menšinových práv.
I pokud však souhlasíme s existencí alespoň nějakých esenciálních náležitostí ústavy, a
dokonce i pokud souhlasíme s demonstrativním výčtem uvedeným výše, problém nastává
při posuzování souladu konkrétního ústavního dodatku s esenciálními náležitostmi.
Některé principy uvedené výše si vyloženě odporují: federalismus jde proti územní
celistvosti státu, zatímco základní práva se snadno můžou dostat do konfliktu s principy
sociálního státu. Po závěru (přijatém těsnou většinou 7 ku 6), že indická ústava má
esenciální nezměnitelné náležitosti, přistoupil NSI k přezkumu ústavnosti předložených
dodatků, a právě na tomto přezkumu se ukázalo, že i mezi zastánci doktríny esenciálních
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náležitostí existují významné neshody o souladu těchto konkrétních dodatků
s esenciálními náležitostmi.
Tyto neshody lze demonstrovat na přezkumu 25. dodatku, který zakazoval NSI zrušit
jakýkoliv zákon, jehož cílem byla ekonomická rovnost, pro rozpor s některými
konkrétními základními právy (rovnost, vlastnické právo, právo podnikat a svoboda
projevu). Při konzistentní aplikaci doktríny esenciálních náležitostí nastíněné výše je dle
mého naprosto nesporné, že taková úprava je v rozporu s esenciálními náležitostmi:
většina se přece v obecné rovině shodla na tom, že základní práva do výčtu esenciálních
náležitostí patří, tudíž je nelze omezit, aniž by byla zkoumána proporcionalita. Ústavně
zaručená práva by navíc byla takto omezena obyčejným zákonem, podle některých
disentujících soudců se tak navíc jednalo o změnu normotvorné pravomoci Parlamentu,
tedy nepřípustné změny esenciální náležitosti. Přesto však většinou 8 ku 5 NSI shledal,
že tento dodatek je v souladu s esenciálními náležitostmi, protože se jednalo jen o
omezený a určitý okruh zákonů, v čemž shledával dostatečnou pojistku.
3.2.1 Dohra

Případ Kesavanda je z hlediska zahraniční jurisprudence zajímavý ještě událostmi po
jeho vyhlášení. Můžeme zde sledovat téměř učebnicový souboj o moc mezi mocí soudní,
výkonnou a zákonodárnou.
Krátce po vyhlášení rozsudku totiž předseda NSI dosáhl důchodového věku a bylo nutné
jmenovat jeho nástupce. Podle ústavy jmenuje předsedu NSI z řad soudců NSI prezident
na návrh premiéra. Od roku 1950 bylo takto jmenováno 12 předsedů a prezident vždy
vybral služebně nejstaršího soudce, v roce 1973 tedy panovalo silné přesvědčení, že
jmenování služebně nejstaršího soudce je závaznou ústavní zvyklostí.195 Po případu
Kesavanda byl však předsedou NSI jmenován soudce Ray, který byl sice až čtvrtý
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služebně nejstarší, ale v případě Kesavanda a v několika dalších politicky
vyprofilovaných kauzách196 hlasoval ve prospěch vládní politiky.
Naopak, příkladem výpadu moci soudní proti moci výkonné a zákonodárné je kauza
soudního přezkumu platnosti volby kandidátky Indiry Gandhi do dolní komory. Vrchní
soud v roce 1975 shledal, že kandidátka (v té době již předsedkyně vlády) porušila
závažným způsobem volební zákon, zbavil ji mandátu a zakázal ji kandidovat v dalších
šesti letech. V reakci na toto rozhodnutí přijal parlament v urychleném zákonodárném
procesu dodatek k ústavě, který vyjímal ze soudního přezkumu platnosti voleb právě
volbu premiéra, přičemž výslovně stanovil, že tato úprava se použije i v řízeních o
opravných prostředcích proti rozhodnutím vydaným před účinností zákona. Jediným
účelem ústavního dodatku tak zjevně bylo dosáhnout platnosti volby Indiry Gandhi. NSI
ale v řízení o odvolání proti rozhodnutí Vrchního soudu shledal tento ústavní dodatek za
rozporný s esenciálními náležitostmi, konkrétně s demokratickým principem, dělbou
moci a požadavkem na obecnost zákonů.197
Parlament se opět pokusil zrušit pravomoc ústavního soudu přezkoumávat ústavní
dodatky (pamatujme, že takový pokus učinil již v roce 1971, po kterém následovalo právě
rozhodnutí Kesavananda), NSI opět konstatoval, že Parlament nemá pravomoc měnit
podstatné náležitosti ústavy.198
Indická doktrína je zajímavá v tom, že dovozením implicitní klauzule věčnosti bez opory
v jazykovém výkladu ústavy otevřela dveře pro dovození takové klauzule v rámci
v zásadě kterékoliv ústavy na světě (není divu, že se na ni odkazuje mj. níže rozebraný
nález slovenského ústavního soudu). Mám však zato, že relevance indické doktríny pro
západní liberální demokracie je spíše omezená. Judikatura NSI se zrodila na pozici
autoritářských choutek Indíry Gándhí, která změnou volebních pravidel, vyhlášením
výjimečného stavu a osekáním pravomocí justice ohrožovala již taky velmi nedokonalou
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indickou demokracii. Tato situace není srovnatelná se slovenskými bezpečnostními
prověrkami soudců.
3.3 Slovensko
Mezi země s judikatorně dovozenou pravomocí ústavního soudu rušit i ústavní zákony
patří od roku 2019 i Slovensko. Argumentačně nález slovenského ústavního soudu PL.
ÚS 21/2014 do značné míry kopíruje český Melčák, což je však při absenci ekvivalentního
ustanovení slovenské ústavy k českému článku 9 odst. 2 značně překvapivé.
Nález slovenského ústavního soudu se týkal přímé novely ústavy z roku 2014, která
zásadně měnila organizaci slovenské justice. Mezi nejdůležitější změny patřilo rozštěpení
funkce předsedy Nejvyššího soudu a předsedy Soudní rady do dvou samostatných
(neslučitelných) funkcí a dále pak zavedení bezpečnostních prověrek soudců. Řízení bylo
zahájeno na návrh předsedkyně slovenské Soudní rady, které slovenská ústava přiznává
právo podávat návrhy k ústavnímu soudu na přezkum souladu zákona s ústavou.199
Slovenský ústavní soud nejprve dovodil existenci materiálního jádra ústavy. Tento závěr
sám o sobě není sporný, jak píšu v podkapitole 2.2, materiální jádro má z definice každá
ústava. Jsou to ty náležitosti ústavy, které ji definují a při jejichž změně by se jednalo o
novou ústavu. Překvapivé je však dovození zákazu změny těchto náležitostí a zároveň
dovození příslušnosti ústavního soudu k vymáhání tohoto domnělého zákazu. Ani jedno
přitom nemá oporu v samotném textu slovenské ústavy. Zdůvodnění je přitom
argumentačně velmi slabé, soud se snaží o jakousi komparativní argumentaci, kdy ve více
než stostránkovém nálezu selektivně vybírá z judikatury nejen české, ale poněkud bizarně
i litevské maďarské či rumunské, aniž by však zohlednil rozdíly vyplývající ze zcela
jiného textu interpretovaných ústav. Materiálně shledává slovenský ústavní soud rozpor
přezkoumávané novely s principem dělby moci a s ním souvisejícím principem
nezávislosti dělby moci.200
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Je sice pravda, že nález nebyl pro slovenskou doktrínu zcela nepředstavitelný – například
Boris Balog tuto pravomoc slovenskému ústavnímu soudu přisuzoval již v roce 2014,201
byť tento postoj nebyl v odborné veřejnosti univerzálně přijímaný. Radoslav Procházka
tento postoj kritizoval, s argumentací, že činí rozhodnutí ústavodárce vymezit
nezměnitelné náležitosti bezvýznamným. Jak správně podotýká, s takovým přístupem je
nakonec jedno, co je v které konkrétní ústavě napsáno, pokud je doktrína schopná dovodit
cokoliv.202
V tomto kontextu působí obzvlášť slabě, když slovenský ústavní soud odůvodňuje
existenci klauzule věčnosti ve slovenské ústavě skutečností, že klauzule věčnosti existuje
v jiných ústavách. Říká tím v zásadě, že ústavy lze vykládat nezávisle na jejich textu,
protože ve všech ústavách světa je obsaženo totéž. I pokud bychom však přijali tezi
existence implicitní klauzule věčnosti ve slovenské ústavě, dovodit rozpor s podstatnými
náležitostmi v této konkrétní kauze vyvolává pochybnosti o skutečných motivech
rozhodnutí. Nález byl vyhlášen necelý měsíc před skončením funkčního období devíti (ze
třinácti) soudců slovenského ústavního soudu, přičemž povinnost podrobit se
bezpečnostní prověrce se týkala i končících ústavních soudců s úmyslem vrátit se do
obecného soudnictví. Pokud se již soudy rozhodnou dovozovat implicitní klauzule
věčnosti bez jakékoliv opory v jazykovém výkladu ústavy, a jen slabé opory ve výklad
teleologickém, pak by bylo vhodné, kdyby tento postup zvolily jen v případech zjevné
snahy o zneužití moci, jakým byla výše rozebraná indická kauza. Jeví se však jako zcela
nevhodné, pokud slovenský ústavní soud činí takto zásadní rozhodnutí nikoliv v zájmu
ochrany lidských práv, nýbrž ve prospěch partikulárních zájmů justice. Pod rouškou
ochrany lidu před zneužitím moci zákonodárným sborem se zneužití moci dopustil
samotný ústavní soud.
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Závěry
Na otázku, zda jsou lidská práva nezbytným předpokladem demokratického právního
státu lze odpovědět ano hned v několika rovinách. Za prvé, demokratický stát vyžaduje
realizaci vlády lidu, jejímž nezbytným předpokladem jsou politická práva. Vidíme to na
australské judikatuře, která z ústavního principu reprezentativní demokracie dovodila
svobodu projevu, protože bez této svobody není možný kvalitní a informovaný výkon
volebního práva ani kvalitní a informovaný výkon státní moci volenými zástupci. Ze
stejného důvodu je pro demokratický stát nezbytná i shromažďovací a sdružovací
svoboda, která umožňuje jednotlivci aktivní účast v politickém společenství. Nepochybně
je pro demokratický stát nezbytné samotné aktivní i pasivní volební právo, a s tím
související volná soutěž demokratických stran, protože vytváří demokratickou vůli.
Politická práva lze za určitých podmínek omezit, nikdy však nesmí být zasaženo do
neomezitelné podstaty v tom smyslu, že by jakémukoliv občanovi byla zcela upřena
možnost podílet se na tvorbě vůle politického společenství.
Demokratický stát dále vyžaduje vázanost státu právem, tedy právní stát ve formálním
pojetí, protože bez této vázanosti chybí garance dodržování politických práv a chybí
záruky výkonu státní moci v souladu s demokratickou vůlí. Z tohoto hlediska je pak
nezbytným předpokladem demokratického právního státu ještě právo na přístup k soudu
a na spravedlivý proces, přičemž u obou těchto práv platí, že možnost jejich omezení je
velmi limitovaná. Neomezitelnou podstatou u obou těchto práv je možnost každého
jednotlivce domáhat se svých práv u nezávislého soudního orgánu, případné podmínění
tohoto přístupu například soudním poplatkem nebo minimální závažností věci tak nikdy
nemůže tuto možnost zcela vyloučit. Dospívám tedy k závěru, že v univerzální rovině by
demokratický právní stát mohl existovat s tímto relativně úzkým výčtem základních práv.
Pojem demokratického právního státu, jak je používán v české Ústavě, je však širší, neboť
jde o materiální pojetí právního státu vycházející z uznání absolutní hodnoty
jednotlivce a jeho důstojnosti. V takovém pojetí je pak nezbytnou podmínkou ochrana
všech práv vymezených v Listině; přičemž proporcionální omezení těchto práv v souladu
se zákonem je obecně přípustné, nikdy však nesmí dojít k zásahu do jejich neomezitelné
podstaty.
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Otázkou však zůstává, jak lidská práva v ústavní rovině nejlépe chránit. Státy
kontinentální Evropy se většinou vydaly cestou kodifikace lidských práv do ústavních
katalogů. Některé z nich pak užší množině těchto práv propůjčily dokonce absolutní
rigiditu v podobě klauzule věčnosti. Z hlediska právní jistoty a úrovně ochrany práv tento
přístup považuji za vhodnější než ponechání ochrany lidských práv zákonodárnému
sboru.
Konstitucionalizace práv někdy sice čelí kritice jako zbytečně posilující soudní větev
moci, třetí kapitola práce však ukazuje, že soudy můžou být aktivistické zcela nezávisle
na textu ústavy. Odpovědnost tak leží na soudech samotných – jeví se jako sympatické,
když jsou soudci v Austrálii spíše zdrženliví a pomocí doktríny implicitních práv
dovozují spíše málo. Ve funkční liberální demokracii není potřeba více. Stejně tak se ale
jeví jako sympatické, když indičtí soudci v sedmdesátých letech zdrženlivost neznají a
text ústavy naprosto ignorují, protože jen tak se mohli postavit silné vládě Indíry Gándhí.
Jinak řečeno, správná míra sebeomezení soudů záleží na času a místě.
Bylo by však příliš optimistické domnívat se, že jakýkoliv právní dokument, ať už
absolutně rigidní či nikoliv, může sám o sobě ubránit demokratický právní stát. Není
pochyb o tom, že vzestupující nedemokratický režim by bez větších obtíží absolutně
rigidní katalog práv ignoroval. Přesto jsou klauzule věčnosti užitečným prvkem
obranyschopné demokracie. Lze je chránit jako pojistku ne toliko před úmyslným
zničením demokratického režimu, ale spíše před postupným oslabováním principů
právního státu.
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Abstrakt
Demokratický právní stát je kompozit dvou principů: demokratického a právně-státního.
Demokratický princip vyžaduje vládu lidu, implicitně z něj proto plyne požadavek
zaručení politických práv (zejména volebního práva, svobody projevu, svobody
shromažďování a sdružování) která umožňují jednotlivci aktivní účast v politickém
společenství. Formální právní stát, který je definován vázanosti státní moci právem, pak
vyžaduje zejména právo na přístup k soudu a na spravedlivý proces, které zaručují
skutečnou vymahatelnost práva. Materiální právní stát ale vyžaduje mnohem širší okruh
práv: v pojetí české jurisprudence v zásadě všech práv obsažených v Listině. Neznamená
to však, že by jakýmkoliv zásahem do výše uvedených práv přestával stát být
demokratickým právním státem; v takovém pojetí by ostatně na světě neexistoval jediný
demokratický právní stát. Požadavkem však je, aby zásahy do základních práv probíhaly
na základě zákona, proporcionálně a nezasahovaly do jejich neomezitelné podstaty.
Neomezitelná podstata základního práva je limitem pro test proporcionality; je to jádro
práva, do kterého nelze zasáhnout i při sebesilnějším legitimním cíli.
Otázkou však zůstává, jak lidská práva v ústavní rovině nejlépe chránit. Státy
kontinentální Evropy se většinou vydaly cestou kodifikace lidských práv do ústavních
katalogů. Některé z nich pak užší množině těchto práv propůjčily dokonce absolutní
rigiditu v podobě klauzule věčnosti. Z hlediska právní jistoty a úrovně ochrany práv tento
přístup považuji za vhodnější než ponechání ochrany lidských práv zákonodárnému
sboru.
Práce v první části zkoumá legitimizační funkci lidských práv ve filozofické a
sociologické teorii, v druhé pak popisuje klauzule věčnosti jako ústavně-právní odpověď
na konflikt mezi právním státem a demokracií a třetí část rozebírá zahraniční judikaturu
dovozující lidskoprávní požadavky a omezení ústavních změn z implicitních ustanovení
ústavy.
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Summary
A democratic rule of law state combines two legal principles: the principle of democracy
and the principle of rule of law. The democratic principle requires rule of the people and
therefore implicitly the protection of political rights (in particular the right to vote,
freedom of speech, freedom of assembly and association) that allow an individual to
actively participate in the political community. The formal conception of rule of law,
which is defined by the exercise of state power based on law, requires in particular the
right of access to a court and the right of due process, which guarantee genuine
enforceability of the law. The material conception of rule of law requires a much wider
range of rights: according to Czech jurisprudence essentially all that are included in the
Charter. This does not mean that any interference with the abovementioned rights means
that a state is no longer a democratic rule of law state; if it did, there would not be a single
democratic rule of law state in the world. However, any interference with fundamental
rights must be carried out according to statute, must be proportionate to a legitimate aim
and not interfere with the unbreachable core of human rights. The unbreachable core of a
fundamental rights is a limit for the proportionality test; it is the core of the right that may
not be interfered with regardless of the strength of the legitimate aim.
However, it remains to be resolved as to how to best protect human rights at a
constitutional level. Most of continental Europe has chosen to codify human rights into
constitutional charters. Some have even granted a subsection of these rights absolute
rigidity in the form of an eternity clause. In terms of legal certainty and the level of
protection, I consider this approach to be superior to leaving the protection of human
rights to the legislature.
In the first part, the thesis examines rights-based state legitimacy in philosophical and
sociological theory, in the second it describes eternity clauses as a constitutional answer
to the conflict between the rule of law state and democracy and the third part analyses
foreign case law deriving human rights and limiting constitutional amendments based on
implicit constitutional provisions.
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