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DOK TORAND SK É PŘÍSPĚVK Y
Koncept bránící se demokracie v judikatuře Ústavního soudu ČR
Štěpán Výborný*
Podoba evropských demokracií se v průběhu
20. století značně proměnila. Po demokratickém „jásotu“ v 20. letech přišla pro demokracie tvrdá rána v podobě zneužití jejich principů nedemokratickými aktéry
k usurpaci moci, kteří po svém nástupu budované hodnoty zničili.1 Po mementech nacistické (a později i komunistické) totality, si ideologové demokracie uvědomili, že neexistence účinných obranných mechanismů
de facto napomohla vzniku těchto diktatur. Aby takovémuto zničení demokracie do budoucna zabránili, tak
vedle deklarace platnosti základních lidských práv
a svobod pro všechny občany (jakožto základního principu demokracie) byla stanovena i možnost jejich degradace, a to právě v případech, kdy by jejich výkon
ohrožoval demokracii nebo její základní zásady. Zvýrazněna byla rovněž ochrana lidské důstojnosti za účelem ochrany menšin, na které ve velké míře dopadly
politiky nacistického Německa či fašistické Itálie.
K pojmu demokracie se tedy přidal přívlastek bránící
se, obranyschopná či militantní, který vyjadřuje způsob
jejího chování k sobě samé a připravenost bojovat za
své zachování.
Za duchovního otce tohoto konceptu je považován
Karl Loewenstein (někteří odborníci na dané téma zdůrazňují i důležitou roli Carla Schmitta,2 s čímž se však
autor tohoto textu příliš neztotožňuje3), který jakožto
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1
Často citovaný, avšak přesto značně výmluvný je Goeblessův výrok: „Přišli jsme do Říšského sněmu, abychom se vyzbrojili zbraněmi demokracie z jejího arzenálu. Stali jsme se
poslanci Říšského sněmu, aby nám výmarská ideologie pomohla sama sebe zničit.“
2
V českém prostředí se vlivem Schmitta na model bránící se
demokracie zabýval Blažek: BLAŽEK, T. Schmittovské kořeny konceptu obranyschopné demokracie? Jurisprudence.
2009, roč. XVIII, č. 7, s. 4–13.
3
Schmitt spojil možnosti bránící se demokracie především
s existencí nezlomného ústavního středu, což však není jediným, ani základním principem konceptu bránící se demokracie tak, jak je vydefinoval Loewenstein. Celkově lze říci, že
Schmitt se nepokusil formulovat konkrétní celistvý koncept
jako Loewenstein – pouze popsal postup a výzvu k akci.
I z hlediska tohoto článku a fungování bránící se demokracie
obecně jsou pak problematické jeho závěry, že soudnictví
nemůže být strážcem ústavního systému. Srov. DYZE-

německý Žid musel emigrovat z Hitlerem ovládaného
Německa. S ohledem na útočnou podobu politiky nacismu si uvědomil potřebu zakotvení určitých obranných mechanismů a tyto představil v roce 1937.4, 5 Jeho
požadavky na možnost omezit právo svobody projevu
(včetně trestnosti některých projevů), právo promažďovací, sdružovací či uplatnění restrikcí pro státní zaměstnance z důvodu zajištění jejich loajality našly odezvu
při tvorbě právních předpisů napříč Evropou, nejvýrazněji v poválečném Německu.6 A tato podoba demokracie je pro evropské státy typická dodnes.7
Stejně tak po znovunastolení demokracie na našem
území český ústavodárce a zákonodárce reagoval na
takřka padesátiletou zkušenost s nedemokratickou formou vlády – ačkoli přijal základní lidsko-právní kodexy, tak v nich zároveň deklaroval možnost omezení
těchto fundamentálních svobod. Případná restriktivní
opatření byla namířena především proti stoupencům
krajních politických proudů, a to jak levicových tak
i pravicových.
S ohledem na odhodlanost a kreativitu nepřátel demokracie musí být jednotlivá zákonná omezení „bránící
se“ podoby demokracie stanovena obecně tak, aby
mohla pružně zareagovat na ji ohrožující činnost. Z tohoto důvodu hraje v modelu militantní demokracie signifikantní (a zároveň nelehkou) úlohu soudní moc, která
musí v konkrétních případech rozhodnout, zdali je nezbytné (s ohledem na podmínku nezbytnosti při omeNHAUS, D. Constituting the Enemy: A response to Carl
Schmitt. In Militant Democracy. Utrecht: Eleven International
Publishing, 2004. s. 15–47.
4
LOEWENSTEIN, K. Militant Democracy and Fundamental
Rights I. The American Political Science Review. Jun 1937,
vol. 31, No. 3, s. 417–432.
5
LOEWENSTEIN, K. Militant Democracy and Fundamental
Rights II. The American Political Science Review. Aug 1937,
vol. 31, No. 4, s. 638–658.
6
Podrobněji k ideovým východiskům a teoretickému konceptu bránící se demokracie: VÝBORNÝ, Š. Konceptualizace
bránící se demokracie. Právník. 2012, roč. CLI, č. 5, s. 441–
452.
7
THIEL, M. Militant democracy in Modern Democracies.
Farnham: Ashgate, 2009.
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zení základních práv a svobod8) potlačit lidská práva
a svobody těch, kteří na demokracii útočí. A právě z toho důvodu tento příspěvek zanalyzuje judikaturu a celkové specifické postavení Ústavního soudu v konceptu
obranyschopné demokracie.

Postavení Ústavního soudu v konceptu
bránící se demokracie
Na Ústavní soud zaměřím pozornost z důvodu jeho
principální role v konceptu bránící se demokracie, která
vychází z jeho pozice v demokratickém právním státě.
S ohledem na úzké sepětí bránící se demokracie s omezováním základních lidských práv a svobod není totiž
žádná jiná autorita nadána pravomocí v konečném důsledku rozhodnout, zdali jsou zákonná opatření (a především jejich konkrétní aplikace) slučitelná s ústavním
pořádkem České republiky. Ačkoli všechny soudní instance musí šetřit podstatami základních práv a svobod
a dbát jejich smyslu, ústavní soudnictví sehrává v případě stanovení jejich hranic nejenom nejvyšší výkladovou
a sjednocující pozici, ale rovněž představuje určitou
morální autoritu.
Ostatně již při vytváření těchto soudů v západní Evropě sehrával faktor obrany demokracie výraznou roli
a takto například Spolkovému ústavnímu soudu Základní zákon přímo přiřkl úlohu primárního ochránce
demokracie. Spolkový Ústavní soudu tedy musel stanovit základní interpretační a aplikační hranice bránící se
demokracie,9 přičemž při pohledu na jeho judikaturní
praxi lze říci, že úlohu jemu svěřenou Základním zákonem potvrdil. Jím aplikované důsledné vážení jednotlivých principů demokratického právního státu potvrdilo
nezanedbatelnou pozici Spolkového otavního soudu při
obraně demokracie a jako takový získal pověst institucionálního ochránce demokracie.10
Ústavní soud ČR tedy může čerpat ze zkušeností
svého německého protějšku, a to jak v rovině argumentační, tak z hlediska svého postavení v celém modelu obranyschopné demokracie. V případě druhého
bodu pak dle mého názoru není důležité, že česká právní úprava (na rozdíl od té německé) nesvěřuje ústavnímu soudnictví jako jediné instituci výkon někte8

Srov. např. v případě svobody projevy čl. 17 Listiny základních práv a svobod nebo čl. 10 Úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod.
9
RENSMANN, T. Procedural Fairness in a Militant Democracy: The “Uprising of the Decent” Fails Before the Federal
Constitutional Court. German Law Journal. 2003, roč. IV,
č. 11, s. 1117–1136.
10
Podrobněji: KOMMERS, D. P. The Federal Constitutional
Court: Guardian of German Democracy. The ANNALS of the
American Academy of Political and Social Science. 2006,
roč. DCIII, s. 111–128.
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rých bodů bránící se demokracie.11 Jeho stěžejní postavení při hodnocení nutnosti a proporcionality omezování základních práv a svobod v zájmu zachování demokracie je totožné s pozicí Spolkového ústavního
soudu, protože v každém rozhodovaném případu musí
sehrát roli ochránce ústavnosti. Nyní tedy představím
a zanalyzuji judikaturu Ústavního soudu, kterou lze začlenit pod rámec bránící se demokracie. Toto zhodnocení přinese poznatky o chápání obranných mechanismů demokracie v českém právním prostředí. Již zde
považuji za nutné uvést, že bude rozebrána pouze judikatura spadající pod rámec bránící se demokracie vydefinovaný Loewensteinem. Pozornost tedy nebude věnována judikatuře spadající pod problematiku materiálního jádra Ústavy, kterou v rámci idey bránící se demokracie prosazoval Carl Schmitt (viz výše).12

Základní rozhodnutí Ústavního soudu
ospravedlňující obranu demokracie
Předně je nutno vytknout, že za dobu působení
Ústavního soudu ČR nelze nalézt jediný případ, ve kterém by soudci zpochybnili základní principy bránící se
demokracie či jejich aplikaci v konkrétních případech.
Naopak již v rané fázi působení se Ústavní soud České
republiky (potažmo České a Slovenské federativní republiky) přihlásil k nutnosti bránit demokracii proti jejím nepřátelům či nepřátelským ideologiím, a to i za
cenu potlačení práv a svobod těch, kteří tyto ideologie
hlásají či propagují, čímž stanovil základní rámec možnosti obrany demokracie.
V prvním nálezu (a jednom z nejdůležitějších z této
oblasti vůbec) se ještě federální Ústavní soud postavil
za možnost trestně stíhat osoby za podporu, propagaci
či projev sympatií k hnutím omezujících práva a svobo11

Spolkový ústavní soud například jako jediná instituce vyslovuje rozsah a pozbytí základních práv a svobod těch, kteří
je zneužívají k boji proti svobodnému demokratickému zřízení (čl. 18 Základního zákona). Stejně tak je jako jediný orgán
povolán k rozhodování o protiústavnosti politických stran,
které svými cíli nebo chováním svých stoupenců směřují
k tomu, aby poškodily nebo odstranily svobodné demokratické zřízení nebo trvání Spolkové republiky Německo (čl. 21
Základního zákona).
12
Jiný přístup zaujal Wintr, který ve svém příspěvku na téma
„koncept bránící se demokracie v judikatuře Ústavního soudu
a Nejvyššího správního soudu“ věnoval v prvé řadě pozornost
právě problematice ochrany materiálního jádra Ústavy. Srov.
WINTR, J. Koncept bránící se demokracie v judikatuře
Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. In „Politická
práva a bránící se demokracie. Dochází v ČR k nepřiměřenému omezování politických práv?“ [online]. Praha: Iuridicum
Remedium, 2010. Dostupné z: <http://www.shromazdovaci
pravo.cz/images/stories/sbornik.pdf>.
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dy občanů.13 Důležité je především odůvodnění tohoto
nálezu, kde Ústavní soud deklaroval, že „bezpečnost
státu a bezpečnost občanů vyžadují zabránit podpoře
a propagaci hnutí, která bezpečnost státu a občanů
ohrožují. Hnutí, která prokazatelně směřují k potlačení
občanských práv anebo k hlásání vymezené záště, ať
jsou jakkoli pojmenována a zdůvodňována jakýmikoli
ideály nebo cíli, jsou hnutími, která demokratický stát,
jeho bezpečnost a bezpečnost jeho občanů ohrožují,“14
a tak je možno omezit jejich činnost.15
Ve stejné době posuzoval Federální ústavní soud
ústavnost tzv. velkého lustračního zákona,16 přičemž
své rozhodnutí vystavěl na obdobných idejích slovy, že
„každý stát, tím spíše takový, který byl nucen strpět po
dobu více než 40 let porušování základních práv a svobod ze strany totalitní moci, má právo k nastolení
demokratického zřízení uplatnit taková zákonná opatření, která směřují k odvrácení rizika subverze, možné
recidivy totality nebo alespoň jejich omezení.“17
V rozhodnutí o souladu zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu Ústavní
soud přímo uvedl, že „Ústava České republiky 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“ a „ať jsou zákony státu jakékoliv, ve státě, který se označuje za demokratický a proklamuje princip svrchovanosti lidu,
nemůže být žádný jiný režim legitimní než režim demokratický.“18
Ve čtvrtém a ideově podobném nálezu z tohoto období pak Ústavní soud prohlásil,19 že „k právním zása13

Konkrétně Ústavní soud České a Slovenské Federativní republiky řešil na návrh skupiny 83 poslanců Federálního shromáždění soulad § 260 a § 261 trestního zákona s ústavním pořádkem České a Slovenské federativní republiky.
14
Nález Ústavního soudu ze dne 4. 9. 1992, sp. zn. Pl. ÚS
5/92.
15
Zároveň Ústavní soud na příkladu komunismu uvedl, že
není důvod trestně postihovat samotné učení o beztřídní společnosti, pokud by bylo provázané snahou dosáhnout uvedený
cíl demokratickou cestou a po jeho dosáhnutí uchovat demokracii a politickou kulturu, protože tomu by bránilo ustanovení Listiny o svobodě projevu. Naopak tomu je v případech,
kdy hnutí hlásá nebo svým programem, uznáním doktríny
anebo konkrétními činy je zaměřené na potlačení práv a svobod občanů anebo na projevu vystupňované nenávisti (záště).
16
Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech
a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky,
České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších
předpisů.
17
Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. 11. 1992, sp. zn. Pl. ÚS 1/92.
18
Nález Ústavního soudu ze dne 21. 12. 1993, sp. zn. Pl. ÚS
19/93.
19
Soud se v tomto případě vyjadřoval mj. k souladu Benešových dekretů s ústavním pořádkem České republiky.

dám civilizovaných společností Evropy platných v tomto století náleží i právo vyvodit z útoku na demokracii
a na lidská práva a svobody nezbytné sankce a právně
i sociálně sankcionovat chování, které ničí základní
demokratické principy.“ Zároveň dodal, že „práva někdejších občanů Československa bylo nutno po ukončení nacistické okupace omezit ne proto, že zastávali
odlišné postoje, ale z toho důvodu, že tyto jejich postoje
byly v celkovém kontextu nepřátelské vůči samé podstatě demokracie a jejímu hodnotovému řádu“20.

Judikatura Ústavního soudu spjatá
s konceptem bránící se demokracie
Shora uvedené nálezy rámují pojetí české demokracie jako obranyschopné a ukazují odhodlání a připravenost Ústavního soudu bránit demokracii a její základní
principy. Na tato rozhodnutí navázal Ústavní soud
i v dalších rozhodnutích a nikterak se neodchýlil od
jejich základních ideových východisek.
V případě abstraktní kontroly ústavnosti je v prvé
řadě nutno zmínit opakované potvrzení oprávněnosti restrikcí svobodné volby povolání, a to v zájmu zachování loajality státní správy. V druhém posuzování souladu tzv. lustračních zákonů s ústavním pořádkem České republiky (v prvním již zmíněném nálezu totiž ústavní soud vázal nutnost těchto restrikcí na přeměnu nedemokratického státu na demokratický) soud prohlásil,
že „demokratický stát, a to nejen v přechodném období
po pádu totality, může vázat vstup jednotlivce do státní
správy a veřejných služeb a setrvání v nich na splnění
určitých předpokladů, zejména na splnění požadavku
(politické) loajality“.21 Své první rozhodnutí tedy rozšířil i na delší časový úsek a naplnil tím jeden Loewensteinových požadavků obrany demokracie. Obdobně
Ústavní soud argumentoval i při posuzování ústavnosti
zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů, kde
v nálezu připustil stanovení určitých mezí výkonu
základních práv, přičemž z odůvodnění vyplývá, že tato
omezení jsou legitimní především právě tam, kde jde
o ochranu demokracie.22
V případě konkrétní kontroly ústavnosti je nutno
především vytknout rozhodnutí o ústavnosti rozpuštění
Dělnické strany. V poměrně stručně odůvodněném
usnesení o odmítnutí stížnosti Dělnické strany Ústavní
soud prohlásil, že odmítá pojetí volné soutěže politických stran jako ‚rozeštvávání jednotlivých skupin obyvatel proti sobě, adoraci násilí či jako zaplavování ve20

Nález Ústavního soudu ze dne 11. 4. 1994, sp. zn. Pl. ÚS
14/94.
21
Nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2001, sp. zn. Pl. ÚS
9/01.
22
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS
25/07.
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řejného prostoru jedem‘,23 přičemž se ztotožnil s rozsudkem Nejvyššího správního soudu a ve většině argumentů odkázal na podrobný a argumentačně silný rozsudek Nejvyššího správního soudu.
Vedle tohoto posuzování mezí sdružovacího práva
se většina dalších kauz dotýkala problematiky omezování svobody projevu, kdy stěžovatelé namítali, že bylo
porušeno jejich právo svobodně se vyjadřovat tím, že
byli za nějaký svůj projev trestně stíháni a odsouzeni.24
V těchto rozhodnutích (jednalo se například o případy
odsouzení za nošení neonacistických nášivek na oděvu,25 vydání xenofobního a antisemitského článku,26 internetovou propagaci neonacistických a rasistických
hnutí,27 pořadatelství a aktivní účast na neonacistickém
shromáždění28 nebo nošení trika s číslem 88 jakožto
skrytým symbolem hajlování29) se však ústavní soudci
výrazně otázce nutnosti či přiměřenosti omezení svobody projevu obecně či v tomto konkrétním případě nevěnovali a stížnosti bez širší argumentace odmítali pro
zjevnou neopodstatněnost (tento přístup Ústavního
soudu zhodnotím níže).
Vedle namítání porušení svobody projevu v některých případech stěžovatelé spjatí s extremistickou scénou napadali rovněž právo na spravedlivý proces, které
bylo nejvíce spjato s ústavností domovních prohlídek30
či uvalením vazby.31 V těchto případech však Ústavní
soud řešil spíše o otázky ústavnosti procesních postupů,
aniž by se tyto ve větší míře týkaly ochrany demokra23
Usnesení Ústavního soudu ze dne 27. května 2010, sp. zn.
Pl. ÚS 13/10.
24
Typicky se jedná o trestné činy založení, podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka
(§ 403 trestního zákoníku), projevu sympatií k těmto hnutím
(§ 405) či popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia (§ 405).
25
Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2001, sp. zn. I.ÚS
44/01.
26
Usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2001, sp. zn. II.ÚS
435/01.
27
Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2009, sp. zn. I.ÚS
3108/08.
28
Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2010, sp. zn. III.ÚS
1975/10.
29
Usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 5. 2011, sp. zn. IV.
ÚS 2613/10.
30
Např. Usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 10. 2009,
sp. zn. III.ÚS 1579/09 nebo Usnesení Ústavního soudu ze dne
4. 3. 2010, sp. zn. I.ÚS 2078/09.
31
Ve druhém zmíněném případě je nejzajímavějším případem
kauza Patrika Vondráka a Michaely Dupové, kteří byly obviněni z podpory a propagace hnutí směřujících k potlačení práv
a svobod člověka a také vzati do vazby, která byla i následně
prodlužována. Proti tomuto postupu se oba bránili i u Ústavního soudu, který druhou stížnost Michaely Dupové uznal za
opodstatněnou (všechny stížnosti Patrika Vondráka byly
zamítnuty) a předmětné rozhodnutí obecného soudu zrušil –
srov. Nález Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2011, sp. zn. II.ÚS
3647/10.
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cie, a proto z hlediska bránící se demokracie nepřinášejí
nové poznatky.
Zajímavým aspektem těchto konkrétních kontrol
ústavnosti je, že se všechny dotýkaly příslušníků či podporovatelů krajně pravicových myšlenek, což ukazuje
především na větší restrikce státních složek proti tomuto směru politického extremismu a radikalismu (tento
aspekt rozebírám i níže při celkovém zhodnocení judikatury ústavního soudu).
Některá rozhodnutí pak stojí na pomezí bránící se
demokracie a je problematické určit, zdali vůbec spadají pod tento koncept. Proto jim i přes jejich zmínku
nebudu věnovat větší pozornost. Z oblasti abstraktní
kontroly ústavnosti lze takto uvést kauzy spjaté se
shromažďováním soukromých údajů za účelem ochrany
státu (v současnosti především vstříc hrozbám terorismu).32 Stejně tak z pohledu Loewensteinova širokého
pojetí bránící se demokracie pod oblast bránící se demokracie spadá nález týkající se možnosti získání
zbrojního průkazu,33 v němž Ústavní soud řešil střet
dvou základních lidských práv spjatých s držením střelných zbraní (právo na lidskou důstojnost, osobní čest,
dobrou pověst a ochranu svého jména versus právo na
život). Toto rozhodnutí je však dobré zmínit i z toho
důvodu, že na rozdíl od výše zmíněných restrikcí svobody projevu zde ústavní soudci podrobně řešili otázku
střetu dvou základních práv a vymezili (podobně jako
v dalších nálezech34) pravidla pro jejich poměřování.
Třetí příklad kauzy stojící na pomezí bránící se demokracie je případ poskytování údajů o členství soudců
v KSČ,35 jenž je sice odrazem zkušenosti s totalitní formou vlády, avšak zároveň hlouběji neomezuje práva
a svobody občanů (vyjma práva na ochranu soukromí
dotčených soudců).

Výslovná argumentace bránící se demokracií
Ústavním soudem ČR
Z uvedených rozhodnutí je tedy patrné jednoznačné
přihlášení se k idejím bránící se demokracie, aniž by
Ústavní soud zpochybnil jejich aplikaci v prostředí novodobé české demokracie. Přesto až donedávna Ústavní
soud s konceptem bránící se demokracie výslovně ar32

Jedná se především o nález, ve kterém Ústavní soud upřednostnil právo na soukromí před shromažďováním a využíváním provozních a lokalizačních údajů o telekomunikačním
provozu. Viz Nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011,
sp. zn. Pl.ÚS 24/10.
33
Nález Ústavního soudu ze dne 17. 2. 1999, sp. zn. Pl. ÚS
16/98.
34
Prvně viz nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 1994,
sp. zn. Pl. ÚS 4/94.
35
Nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2010, sp. zn. I. ÚS
517/10.
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gumentoval pouze ve výjimečných případech. První výslovné zmínění tohoto konceptu nalezneme až v rozhodnutí posuzujícím návrh na zrušení některých částí
tzv. lustračních zákonů (jedná se o druhý návrh řešený
v roce 2001 – viz výše). Podruhé pak s konceptem bránící se demokracie argumentoval v rozhodnutí o posouzení ústavnosti zákona o Ústavu pro studium totalitních
režimů, které se dotýkalo podobné oblasti (omezení
přístupu do zaměstnání z důvodu politického přesvědčení). Další nález, ve kterém by se v odůvodnění Ústavní soud výslovně opíral o koncepci bránící se demokracie, pak pohříchu nenajdeme.36 Ve zde zmíněných nálezech však nebylo s konceptem bránící se demokracie
pracováno příliš přesvědčivě, když je zmíněn pouze
s odkazem na předchozí rozhodnutí Evropského soudu
pro lidská práva (v druhém nálezu je pak odkázáno na
nález první). Absentovalo tedy přímé přihlášení se
k tomuto ideovému základu obrany demokracie, jakož
i hlubší rozbor jeho hlavních obsahových znaků či
vymezení důvodů, proč právě v českém právním prostředí je třeba lpět na těchto myšlenkách a v jejich
jménu omezovat určitá základní práva a svobody
(v těchto případech právo na svobodnou volbu zaměstnání). Obdobně byl pouze formou odkazu na předchozí
nález (případ Ústavu pro studium totalitních režimů)
koncept bránící se demokracie zmíněn v usnesení posuzující vyloučení soudkyně z případu z důvodu jejího
členství v Komunistické straně Československa.37
Určitým zlomem bylo až přijetí zamítavého nálezu
ve věci aktivit pravicových extremistů v rámci tzv. Národního odporu.38 V tomto nálezu Ústavní soud prohlásil, že „se ztotožňuje s principy bránící se demokracie,
jejichž právní aplikace je opodstatněná s přihlédnutím
k historickým zkušenostem s nacistickou a komunistickou totalitou nejen v našem státě, nýbrž i v celoevropském kontextu. Jestliže jsou odpůrci demokracie a hod36

S konceptem militantní demokracie pracuje ještě Eliška
Wagnerová v jednom ze svých odlišných stanovisek, a to veskrze překvapivě v kauze zisku mandátu senátora Nádvorníka
v senátních volbách 2004 konané na Praze 11 (Nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2005 sp. zn. Pl. ÚS 73/04). Ve svém
pojednání soudkyně v základu správně vymezuje základní
principy militantní demokracie (mj. užívá přímo tohoto přívlastku, který v jiném rozhodnutí nenajdeme) a tuto dává do
souvislosti s oprávněností judicializace čistých politických
procesů. V tomto případě je však problematické, zda daná
kauza vůbec spadá pod rámec obranyschopné demokracie,
a i z důvodu, že je s ním pracováno pouze v disentujícím stanovisku, nepokládám za nutné tento příklad hlouběji rozebírat.
37
Usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 8. 2011, sp. zn. I. ÚS
1833/11.
38
Národní odpor byl a do určité míry i je neoficiální neonacistická organizace fungující na principu vůdcovství bez vůdce,
přičemž stěžovatelé v předmětné kauze byli jeho hlavními
ideovými postavami a podíleli se na fungování centrálních
internetových stránek, pořádali jménem Národního odporu
shromáždění či koncerty, rozšiřovali materiály propagující
daným uskupením apod.

not, na kterých demokracie stojí, připraveni na ni útočit,
musí být i demokratický režim připraven bránit se těmto atakům, a to v nutných případech i omezením základních práv.“ Zároveň osvětlil široce důvody, proč je
třeba nadále lpět na ideovém základu bránící se demokracie a proč byla jeho aplikace opodstatněná v tomto
konkrétním případě.39
Naposledy uvedený nález tedy do určité míry završil
judikaturu Ústavního soudu dotýkající se konceptu
obranyschopné demokracie. Již před jeho přijetím bylo
možno v judikatuře Ústavního soudu nalézt stěžejní
rozhodnutí, která základní ideje bránící se demokracie
prohlašují za základní součást demokratického pořádku
České republiky, avšak bez zmínky o jejich teoretickém
základu. Proto je nezbytné ocenit, že Ústavní soud přistoupil k jasnému přihlášení k tomuto konceptu, včetně
stanovení tezí, proč i v současné době se musí demokracie bránit vůči svým nepřátelům a nezůstat v tomto
boji netečná.

Zhodnocení judikatury Ústavního soudu
z oblasti bránící se demokracie
V souhrnu lze říci, že Ústavní soud se ve svých rozhodnutích ztotožňuje s principy bránící se demokracie.
Při zhodnocení dosavadní judikatury z hlediska přístupu
k ideologiím stojícím v opozici demokracii je třeba říci,
že Ústavní soud nerozlišuje mezi krajní levicí a krajní
pravicí. Nutno však podotknout, že kauzy dotýkající se
restrikcí krajně levicových myšlenek a postojů směřovaly v drtivé většině vůči osobám aktivním v éře komunistické totalitě (viz např. kauzy lustračních zákonů).
S ohledem na to, že doposud státní složky proti současným nepřátelům demokracie z řad levicových extramistů výrazně nepostupovaly, je obtížné říci, jaký postoj by
k případným restrikcím zaujal Ústavní soud. Možnost
odlišného postoje lze dovodit z faktu, že v některých
kauzách před českými (nezákonnost rozpuštění Komunistického svazu mládeže40) i evropskými soudy (nošení rudé hvězdy a jeho trestně-právní postih41) státní
orgány nedokázaly osvětlit nutnost a přiměřenost těchto
zásahů proti zastáncům krajně levicových ideologií (na
rozdíl od kauz tykajících se pravicového extremismu či
radikalismu).
I přes zmíněné potvrzení platnosti základních principů bránící se demokracie pro české právní prostředí
bylo politováníhodným faktem, že s tímto konceptem
39

Nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2011, sp. zn. IV. ÚS
2011/10.
40
Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2009,
sp. zn. 7 As 29/2008–104.
41
Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci
Vajnai proti Maďarsku ze dne 8. 7. 2008, stížnost
č. 33629/06.
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Ústavní soud důsledněji nepracoval, což se snad změní
přijetím nálezu sp. zn. IV. ÚS 2011/10. Teoretický základ bránící se demokracie totiž poskytuje jasné vodítko
pro řešení kauz, ve kterých dochází k omezení některých základních práv a svobod za účelem ochrany demokracie či práv a svobod jiných občanů, a jako takový
by mohl ústavním soudcům napomoci při argumentaci
nad nutností či přiměřeností jednotlivých omezeních
základních práv a svobod. Opodstatněnost této výtky
vyvstává především při hodnocení odmítavého usnesení
v kauze rozpuštění Dělnické strany. V tomto rozhodnutí
(ostatně za zvážení stojí, zdali samotná forma usnesení
respektuje razanci zásahu do ústavně zaručených práv
a svobod a odpovídá postavení a roli Ústavního soudu
při rozpouštění politické strany) Ústavní soud pouze
odkázal na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
a teoretické argumenty pro potvrzení rozpuštění nalezl
překvapivě a nepříliš přiléhavě v konceptu „Checks and
Balances“ a nikoli (jako před ním Nejvyšší správní
soud) v ideách bránící se demokracie.
Tento případ dle mého názoru potvrdil i problematiku selekce případů, která na Ústavním soudě mnohdy
probíhá skrze odmítnutí stížnosti pro zjevnou neopodstatněnost jednotlivým soudcem či senátem, a kterou
přiznávají i někteří soudci.42 Obzvláště ve zmíněných
kauzách týkajících se pravicového extremismu a radikalismu Ústavní soud odmítá stížnosti osob spjatých
s touto subkulturou, aniž by se hlouběji zabýval danou
problematikou z ústavně právního pohledu. A to i přesto, že v některých případech by bylo velmi účelné provést důkladnější test ústavnosti daných postupů, včetně
jejich zasazení do širšího teoreticko-filosofického rámce. Důvodem je vedle ústavně-právního aspektu pro.blému i jeho praktická rovina, protože typicky skupiny
krajní pravice si vytvářejí z právních postihů směřující
vůči jejich působení jedno z nosných témat a stavějí se
až do role jakýchsi ideových mučedníků dnešní doby.
A ačkoli nelze očekávat, že případná hlubší argumentace omezení práv v těchto případech by tento jejich
postoj změnila, pro zbytek společnosti by to mohl být
jasný signál o povaze naší demokracie, jakož i o apelaci
na to, že je třeba bránit její principy proti těm, kteří je
zneužívají. A tato důsledná, ale i přiměřená obrana demokracie a jejích základních principů by měla být
vlastní každému občanu demokratického státu.
Zároveň by v těchto rozhodnutích Ústavní soud
mohl (a měl) vymezit základní znaky, jakož i hranice
tohoto teoretického základu pro omezování základních
práva a svobod. Pro demokratický právní stát lpící na
ochraně lidských práv a svobod musí být ze zásady nepříjemné jejich omezování. Za určitých okolností je
však takový postup nezbytný z důvodu ochrany demokracie samotné či zachování důstojnosti ostatních ob42
RYCHETSKÝ, P.: Hlavní problém českého ústavního
soudnictví a možné způsoby jeho řešení. In Zákon o ústavním
soudu po třinácti letech. Praha: Eurlex Bohemia 2006, s. 17.
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čanů (typicky minorit). Pokud tedy k takovémuto omezení dojít musí, mělo by být náležitě odůvodněno, protože i tím bude zdůrazněno, že takovýto prostředek je
tím nejkrajnějším řešením a že i demokracie samotná si
uvědomuje, že je možno k němu přistoupit pouze ve
výjimečných případech. A Ústavní soud jako ochránce
ústavnosti a lidských práv by měl v tomto procesu zastávat i roli oné morální autority, která chrání demokracii a lidská práva zároveň a v konečné fázi rozhoduje
o jejich případném střetu.

Závěr
Koncept bránící se demokracie utváří a takřka jistě
i bude utvářet podobu české demokracie, jakož i přístup
k výkonu některých lidských práv a svobod. Z hlediska
dilemat, na nichž v základech stojí (tj. deklarace lidských práv, ale i možnost jejich omezení), je pak nezbytné citlivě přistupovat ke každé jejich konkrétní
aplikaci. Důvod tkví především v tom, aby přes míru
nezbytně nutnou nebyly pošlapávány principy, na nichž
demokracie stojí. Ústavní soud musí v této oblasti sehrávat jako ochránce ústavnosti zásadní roli a vždy
(s ohledem na ochranu lidských práv a svobod na jedné
straně a na obranu demokracie a jejich základních principů na straně druhé) rozhodnout, zdali jsou předmětná
opatření v souladu s demokratickým pořádkem či nikoli. Důležitost jeho pozice pak zvyšuje fakt, že odůvodněním svých rozhodnutí může přispět k pochopení
nejen základních pilířů demokracie, ale i uvědomění si
potřeby jejich ochrany. Jak nám totiž historie nejenom
našeho státu ukazuje, tak demokracie měla, má a bude
mít své nepřátele, kteří na ni budou s větší či menší razancí útočit ve snaze ji oslabit či zničit.

Resumé
Bránící se demokracie představuje stěžejní ideovou
koncepci ochrany demokracie. Její základy – omezení
některých základních lidských práv, jakožto stěžejního
prvku demokracie, ve jménu zachování a udržení demokracie samotné či jejich principů – vycházejí z historické zkušenosti evropských států s totalitními způsoby
vlády. Úkolem ústavního soudnictví je poskytovat jak
ochranu základním lidským právům, tak bránit demokracii a její kvalitu. Z toho důvodu sehrává v bránícím
se pojetí demokracie důležitou roli. Ústavní soud České
republiky potvrzuje platnost základních ideových kamenů bránící se demokracie pro české právní prostředí,
přestože tímto konceptem doposud argumentoval pouze
ve sporadických případech.

