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Vážené dámy a pánové, vážení hosté,  

 

 dovolte, abych v úvodu svého projevu poděkoval za možnost vystoupit na půdě 

Evropské komise s projevem, který se dotýká otázek tvorby práva. Považuji setkávání se 

právníků zabývajících se profesně otázkou normotvorby ať již na vnitrostátní nebo evropské 

úrovni za mimořádně důležité, neboť právo a víra ve spravedlnost jsou základními pilíři, na 

nichž stojí demokratická společnost a všechna demokratická společenství, mezi něž je třeba 

počítat i Evropskou unii. Evropské sjednocování a vytváření nového – komunitárního – 

právního řádu je fenoménem 2. poloviny 20. století. Fenoménem, který bez nadsázky 

rozboural klasické chápání právního řádu.  

Z titulu své funkce jako ministra a předsedy Legislativní rady vlády je mi nejbližší 

oblast legislativní, oblast normotvorby na poli exekutivy, což je oblast mající široké 

společenské konotace. Legislativa má význam zejména tehdy, pokud nahrazuje spontánní 

tvorbu a aplikaci nelegislativních pravidel, to znamená takového chování, které je vytvářeno 

těmi, kdo nejsou nabyti demokratickou legitimitou k tomu, aby stanovovali závazná 

celospolečenská pravidla. Pokud se někdy hovoří o tom, že legislativa je nutným zlem 

k ovládání společnosti, pak říkám, že legislativa a normotvorba obecně je naopak nezbytným 

předpokladem k tomu, aby se společnost mohla vůbec rozvíjet a na základě většinového 

rozhodování si stanovit pravidla, jež budou vymahatelná a aplikovatelná vůči všem.  

V demokratickém právním státě se jeví jako zcela nerozporné, že zákonodárcem je 

parlament. Tato teze je pravdivá, ale stejně tak i fiktivní. Je nezpochybnitelné, že formálním 

zákonodárcem je skutečně parlament, který je jediný oprávněn k tomu, aby vyslovil souhlas 

s právním předpisem a usnesl se na něm. Nedostatek projevu vůle formálního zákonodárce 

má za následek, že právní norma nemůže být považována za závaznou normu a nesplnění 

požadavku formálního souhlasu zákonodárce ji činí absolutně neplatnou, možná i nicotnou.  

Materiální zákonodárce je ovšem mnohem pestřejší a skládá se z vícero subjektů. 

Materiální zákonodárce je narozdíl od parlamentu tím, kdo dává legislativnímu dílu 

hodnotovou orientaci a kdo dává právní normě její obsah. Parlament není jako formální 

zákonodárce schopen promyslet veškeré koncepční úvahy, které vedly předkladatele 

(ponejvíce vládu) k předložení návrhu zákona. Bez expertního zázemí lze považovat zásahy 

formálního zákonodárce ve velké většině případů za nešťastné a mnohdy za destruktivní. 

Materiální zákonodárce nikdy nebude jako skupina expertů nadán formální zákonodárnou 

mocí, a je to tak zcela správně, neboť k tomu nejenom že není legitimován vůlí vzešlou z lidu, 

ale někdy ani není schopen akceptovat ve světle vylepšení předloženého návrhu zásahy 
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zvnějšku. Formální zákonodárce by tak měl plnit v demokratickém právním státě kontrolní 

funkci a měl by v sobě soustředit tolik moudrosti, aby věděl, že žádná právní norma neuchopí 

život v jeho úplnosti. 

Proces tvorby práva doznal v době naší nově nabyté demokracie zcela nových 

rozměrů, které nejsou ještě prakticky ani teoreticky ani judiciálně dostatečně vyřešeny. Mám 

na mysli zejména vstup České republiky do Evropské unie, kterým došlo k výrazné proměně 

našeho právního řádu a k rozšíření pramenů práva platných a použitelných v České republice. 

Nyní již tedy není vytváření pravidel chování ve formě právních norem pouze výsadou 

českého zákonodárce, ale je třeba adaptovat naše právní myšlení i novým strukturám 

vyplývajícím z evropského práva. Na úrovni moci výkonné pozoruji postupnou a prohlubující 

se znalost evropského práva, což je jistě skutečnost, která mě velmi uspokojuje. Novou 

dimenzí tvorby práva je ovšem také normotvorba soudcovská, která začíná v současné době 

nabývat na významu, a to nejenom v souvislosti s dotvářením právního řádu ze strany 

nejvyšších soudních orgánů obecné soustavy soudů, ale zejména dotvářením práva ze strany 

Ústavního soudu.  

Evropská společenství vznikala jako mezinárodní organizace, které byly vybaveny 

vlastní právní subjektivitou a mohla od samého počátku přijímat právní normy v rozsahu jim 

Římskými smlouvami svěřených pravomocí. Mají-li být právní normy normami, který jsou 

legitimními, pak je třeba zdůraznit, že legitimita právních norem se odvíjí od způsobu jejich 

schvalování. Výhrada demokratického deficitu byla v minulosti velmi často namítána ve 

vztahu ke komunitárnímu právu. Při hlubším pohledu do vývoje procesních pravidel, na 

jejichž základě jsou přijímány evropské právní normy, musím zdůraznit, že tato výhrada již 

dnes nemůže obstát. Evropská společenství a Evropská unie postupem času odbouraly 

značnou část procesních pravidel, jež trpěla demokratických deficitem a já jsem hluboce 

přesvědčen o tom, že komunitární právní řád převzal procesní mechanismy, které jsou typické 

pro demokratické postmoderní právní řády, v důsledku čehož výtka demokratického deficitu 

nemůže obstát. 

Pokud mám ovšem hovořit o praktických dopadech komunitárního práva na český 

právní řád, pak právním jevem, se kterým se musely a v současnosti i musí nové členské státy 

„pasovat“, je destrukce či lépe řečeno prolínání se několika samostatných právních systémů, 

z nichž je poněkud nahodile konstruován vztah z hlediska účinků právních norem vzešlých 

z těchto systémů ve vnitrostátním právu. Mám na mysli prolínání vnitrostátního, 

komunitárního a mezinárodního právního řádu. Polycentrismus právního řádu vede k tomu, že 

dnes není vnitrostátní právo izolovaným souborem norem přijatých vnitrostátním 
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zákonodárcem, ale k tomu, že vnitrostátní právo a potažmo také vnitrostátní zákonodárce se 

stávají součástí vzájemných vztahů tak, jak je s sebou přináší celoevropský vývoj. 

Komunitární právní řád již vývojem ztratil svůj prazáklad spočívající v myšlence 

hospodářské spolupráce a usnadnění obchodu mezi státy na evropském kontinentě. Evropské 

právo rozšiřuje svou působnost evolučním způsobem i na oblasti, které byly v minulosti ve 

výhradní působnosti vnitrostátního práva. Skrze evropské právo dnes členské státy Evropské 

unie vstupují do mezinárodních závazků, kdy dualistická teorie vztahu vnitrostátního a 

mezinárodního práva byla překonána i v České republice přijetím euronovely Ústavy ČR 

v roce 2001; skrze evropské právo proniká do českého právního řádu i samostatná unijní 

kodifikace lidských práv a základních svobod, jež bude, zejména po ratifikaci Lisabonsko 

smlouvy, součástí primárního práva a výrazným způsobem bude modifikovat základní 

hodnotovou orientaci Evropské unie, čímž tato získá nový dynamický náboj. Občan tak již 

dnes nenachází a v budoucnosti ještě více nebude nacházet svá práva a povinnosti pouze 

v předpisech domácího zákonodárce, ale i v předpisech přijímaných evropským 

zákonodárcem a na úrovni mezinárodního společenství. Dovolávat se těchto práv a povinností 

nemajících stricto sensu vzato vnitrostátní charakter, se lze ovšem i před našimi vnitrostátními 

soudy, což je jev pro 20. století zcela neznámý. Judiciální a aplikační praxe teprve hledá cesty 

jak se s touto situací vypořádat, což bude podle mého názoru trvat minimálně dvě dekády 

tohoto století.  

Je-li na jedné straně pro 20. století typické hledání vztahu mezi právem pozitivním a 

přirozeným, což bylo bezesporu ovlivněno i 2. světovou válkou, pak pro 21. století bude 

typické hledání vztahu mezi právem přirozeným a pozitivním na jedné straně a právní 

regulací na straně druhé. Obrovský rozmach právního řádu co do kvantity je spojen totiž i s 

problematikou mezer v právu, které vznikaly v minulosti a které budou v daleko větším 

rozsahu vznikat i v budoucnosti, a to zejména v návaznosti na objemný komunitární právní 

řád. Vyplňování těchto mezer se musí, podle mého hlubokého přesvědčení, dít na základě 

přirozeného práva a posouzení smyslu právní regulace jako takové. Bude-li tedy aplikační 

praxe postavena před řešení tohoto problému, pak bude muset dojít i k redefinici obsahu 

pojmu právního státu, nikoliv ovšem ve smyslu jeho zúžení, ale naopak rozšíření i o atribut 

smyslu právní regulace, kdy posouzení smyslu právní regulace bude realizováno ve vztahu 

k základním zásadám a principům přirozeného práva a zásadě aplikovatelnosti právní normy.  

S úspěchem lze již dnes polemizovat o smyslu právní regulace a souladu s principem 

právního státu, kdy ve snaze uchopit rozmanitý společenský život, jsou přijímány takové 

právní normy, jež jsou natolik mezerovité, že se stávají neaplikovatelnými. Mezerovitou a 
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v důsledku toho neaplikovatelnou právní regulaci osobně považuji za výrazný podnět 

k úvahám o extenzi výkladu pojmu právního státu, jež je výdobytkem demokratického vývoje 

států v 2. polovině 20. století. Mezery v právní regulaci jsou toliko ovšem výrazem nikoliv 

absence intelektuální, ale mnohdy zejména výrazových možností jazyka jako takového, kdy 

právní jazyk pro svou limitaci není schopen uchopit některé jím regulované vztahy ve všech 

významech a souvislostech. 

Prognosticky bych si dovolil na závěr uvést, že pro právo v 21. století nebude 

charakteristické obhajování myšlenky přirozeného práva a smyslu právního státu a vytváření 

ideologických podmínek pro právo jako nástroj mocensko-politický, ale naopak hledání místa 

práva ve společnosti nebo jinak řečeno hledání vztahu práva a adresátů právních norem. 

Neuralgickým bodem vztahu práva a společnosti bude hledání přiměřenosti mezi garancí a 

zachováním lidskoprávní sféry jednotlivce a jeho základními právy a svobodami a zájmy 

obecně společensky zcela nevyhnutelnými a hodnými ochrany, kdy stát bude v budoucnosti, a 

děje se tak již dnes, využívat právo jako nástroj k ochraně před terorizmem a nebezpečím 

spojeným s organizovaným zločinem. Nelze než podotknout, že proporcionalita v těchto 

vztazích by měla být výsostným zájmem akademické obce, jež by měla definovat meze pro 

ingerenci státu do lidskoprávní sféry jedince. 

Je velice složité odpovědět, při zamyšlení se nad současným stavem normotvorby, na 

otázku, kde hledat příčiny tohoto stavu. Pohled do historie nám ukazuje, že normotvorba a její 

trendy jsou výrazně ovlivněny celkovým společenským vývojem a politickými prioritami, 

které jsou v daném čase a místě uskutečňovány.  

Právní svět dnes odráží politické představy a názory, které jsou světonázorově natolik 

vyhraněné, že jejich řešení je otázkou nikoliv právní, ale politickou. Politika je hybatelem 

proměn právního řádu. Ve snaze dosáhnout změn v právním systému je ovšem každá 

demokratická vláda současné Evropy limitována stavem postindustriální společnosti.  

 

Dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost, přeji Vám vše dobré a hodně zdaru ve Vaší 

náročné legislativní práci! 

 


