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1

Úvod

Cíle knihy

Je již notorietou, že z pohledu práva mezinárodního je právo vnitrostátní 
pouhou mimoprávní skutečností a mezinárodní právo zásadně neukládá 
svým subjektům, jak docílí splnění svých mezinárodněprávních závazků 
v rámci svých jurisdikcí. Nicméně pro účinnost mezinárodního práva na 
území jednotlivých států je zcela rozhodující, jak k mezinárodním závazkům 
státu přistupují jeho orgány moci zákonodárné, výkonné i soudní. 

Klíčové pro plnění závazků vyplývajících pro stát z mezinárodního práva 
jsou přitom zejména orgány moci zákonodárné a moci soudní. Moc záko-
nodárná, zejména v rámci ústavy, ale případně i jiných zákonů, určuje, zda 
a jaké účinky bude mít mezinárodní právo v právu vnitrostátním, a dává 
tak prostor zejména orgánům moci soudní, aby mezinárodní právo ve vni-
trostátních vztazích aplikovala. S ohledem na právo moci soudní následně 
přijaté zákony vykládat, je pak velmi podstatné, jak se mocí zákonodárnou 
svěřených pravomocí ve vztahu k mezinárodnímu právu zhostí. Vzájemná 
interakce obou státních mocí tak určuje, jakých účinků se v konečném dů-
sledku mezinárodnímu právu ve vnitrostátních právních vztazích dostane. 
I poměrně velkorysá legislativní úprava působení mezinárodního práva ve 
vnitrostátním právu může být zmařena vnitrostátně zaměřenou justicí, která 
bude hledat důvody pro upřednostnění domácí úpravy. Naopak stát s výraz-
ně dualistickým právním řádem může být prostřednictvím mezinárodně-
právně konformní interpretace vnitrostátního právního řádu ze strany 
soudů aktivnější v plnění svých mezinárodních závazků než stát s právním 
řádem spíše monistickým.

I na historickém srovnání provedeném v této knize je viditelné, že sa-
motná právní úprava nemá nezbytně vliv na to, jak je mezinárodní právo 
aplikováno. Ačkoliv československá ústavní právní úprava nedoznala ohled-
ně vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva až do období po listopadu 
1989 žádných výraznějších změn, rozdíly v rozhodování soudů nepochyb-
ně byly. Prvorepublikové soudy se otázkami mezinárodního práva a jeho 
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vztahu k vnitrostátnímu zabývaly opakovaně, byť velmi často se závěrem, 
že mezinárodní právo nemá bez výslovného zákonného odkazu žádné vni-
trostátní účinky. Oproti tomu soudy v období komunistické totality otázky 
vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva zásadně po teoretické stránce 
vůbec neřešily. Lze přitom dovodit, že i pouhé poukázání na možný rozpor 
vnitrostátního práva s právem mezinárodním, byť s konstatováním přednos-
ti práva vnitrostátního, by bylo pro tehdejší státní moc těžko akceptovatel-
né. Naopak je zcela zřejmé, že postupné otevírání vnitrostátního právního 
řádu právu mezinárodnímu po listopadu 1989 se promítlo do rozhodovací 
činnosti soudů, a to v čím dál tím větším rozsahu. Obdobně lze poukázat 
i na to, že ačkoliv změnou Ústavy ČR prostřednictvím Euronovely zakotvil 
ústavodárce možnost aplikační přednosti všech mezinárodních smluv pro 
všechny orgány, včetně soudů, což vedlo k dalšímu rozšíření možné aplika-
ce mezinárodního práva soudy, byl tento postup výrazně omezen ohledně 
smluv o lidských právech a základních svobodách. V případě těchto smluv, 
u nichž přichází přednostní aplikace v úvahu nejčastěji vzhledem k jejich 
povaze, si na posouzení jejich souladu s vnitrostátním právem snaží udržet 
i přes nečetné výtky odborné veřejnosti monopol Ústavní soud prostřednic-
tvím nálezu sp. zn. Pl. ÚS 36/01 a na něj navazující judikatury.

V prvé řadě si tato kniha proto dává za cíl podrobně přiblížit pravidla 
pro aplikaci mezinárodního práva vyplývající jak z ústavních, tak ale i oby-
čejných zákonů, neboť právě v rámci daném těmito normami se orgány apli-
kující mezinárodní právo pohybují. Kromě aktuální právní úpravy je cílem 
představit stručně i její vývoj od vzniku Československa, a to zejména ob-
dobí první republiky, neboť může být inspirující i pro současnost, byť právní 
úprava byla samozřejmě výrazně odlišná. Kromě samotné právní úpravy 
je nezbytné přiblížit názory právní nauky na příslušná ustanovení, neboť 
i právní nauka může mít vliv na následný výklad orgány aplikace práva. Kni-
ha si přitom klade za cíl nejen tyto názory bez dalšího přejímat, ale přinášet 
i názory nové, a to jednak tam, kde se stávající literatura k určitým otázkám 
nevyjadřuje, případně tam, kde se autor této knihy s prezentovaným názo-
rem neshoduje. Kniha se snaží přiblížit možný odlišný přístup zahraniční, 
když při výběru státu sloužícího pro srovnání hrála roli zejména obdobná 
historie a ústavní úprava vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva tak, 
aby byla situace co nejvíce obdobná situaci české. S ohledem na tato kritéria 
byla zvolena úprava polská.

Hlavním cílem knihy je však přiblížit rozhodovací praxi českých soudů při 
aplikaci pramenů mezinárodního práva. Kniha je zaměřena na rozhodovací 
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činnost Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu 
a případně výjimečně i soudů jiných, a to zpravidla v souvislosti s následným 
rozhodováním některého ze jmenovaných soudů. Kniha se snaží zmapovat, jak 
soudy přistupují k různým aspektům působení mezinárodního práva v rámci 
českého právního řádu po stránce systematické. Pomíjí přitom podrobnější 
prozkoumání věcné aplikace mezinárodního práva českými soudy. S ohledem 
na široké spektrum oblastí, do kterých mezinárodní právo po věcné stránce 
zasahuje, se kniha věnuje věcné aplikaci norem mezinárodního práva pouze 
okrajově, a to i s ohledem na rozsah problematiky samotného vymezení roz-
sahu vzájemného vztahu obou právních řádů, který chce tato kniha přiblížit. 

Cílem proto je poskytnout širší právnické veřejnosti, zejména pak práv-
níkům aplikujícím právo, ucelený obraz výkladu vztahu mezinárodního 
a vnitrostátního práva podávaný soudy. Třetí kapitolu knihy, která se vě-
nuje aktuální úpravě a její aplikaci soudy, jsem se proto snažil rozčlenit tak, 
aby kterýkoliv právník aplikující mezinárodní právo v rámci vnitrostátních 
vztahů mohl relativně rychle nalézt odpověď na to, jak právní úprava, nauka 
a zejména české soudy posuzují otázky vzájemného vztahu mezinárodního 
a vnitrostátního práva. Zároveň jsou příslušná rozhodnutí soudů podro-
bena analýze i kritice, pokud jsem byl přesvědčen, že soud aplikoval právo 
nesprávně či minimálně sporným způsobem. Tato část knihy by tak mohla 
přispět k jistému sjednocení výkladu sporných otázek a snížení obav z apli-
kace mezinárodního práva s ohledem na množství problémů, se kterými se 
lze v této oblasti setkat.

Nepochybně je přitom možné vypozorovat, že soudy přistupují ve svých 
rozhodnutích čím dál tím častěji k aplikaci mezinárodního práva, a to i ve 
složitějších věcech. Z počátku 90. let je možné v podstatě dohledat pou-
ze rozhodnutí ústavních soudů (jak ČSFR, tak ČR), avšak postupem doby 
začalo být čím dál tím častější, že se otázkami mezinárodního práva i v na 
první pohled vnitrostátních kauzách začaly zabývat i obecné soudy. Zpo-
čátku přitom byla aplikace mezinárodního práva i před Ústavním soudem 
velmi kusá a argumentačně málo propracovaná. U novějších rozhodnutí je 
patrný značný posun i s ohledem na to, že soudy jsou více schopné se vyznat 
v otázkách mezinárodního práva a nebojí se řešit různé sporné momenty 
vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva. Na druhou stranu je viditelný 
rozdíl mezi soudy správního soudnictví a soudy rozhodujícími v občanském 
soudním řízení a v trestním řízení. Zatímco soudy ve správním soudnictví 
aplikují mezinárodní právo relativně často a i ve složitých věcech, ostatní 
soudy jsou stále v oblasti mezinárodního práva spíše zdrženlivé. 
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Z analýzy soudních rozhodnutí je nicméně stále patrné, že v mnoha 
oblastech nedošlo k vyjasnění různých interpretačních obtíží, které z po-
vahy věci musely existovat při přijetí nové právní úpravy. Zatímco ohledně 
některých otázek soudní praxe skutečně zaplnila přesvědčivě mezery právní 
úpravy (například velká část pravidel preventivní kontroly ústavnosti), v ji-
ných případech naopak některá relativně jasná ustanovení spíše zatemnila. 
Namátkou lze například uvést závěr Ústavního soudu, že i smlouva, která 
pozbyla mezinárodních účinků pro ČR, je v jejím vnitrostátním právním 
řádu nadále účinná, dokud není příslušná informace uveřejněna ve Sbír-
ce mezinárodních smluv. Je také třeba konstatovat, že málokdy lze hovo-
řit o ustálené judikatuře. Je zřejmé, že mnohé otázky soudy v praxi řešily 
například pouze jednou, často v rozhodnutích, která nebyla publikována 
v publikačních sbírkách, a nelze tak vyloučit, že v budoucnu by věc neře-
šily odlišně. Mnohé otázky také byly soudy řešeny pouze velmi nahodile 
a často pouze obiter dictum, bez podrobnějšího odůvodnění a zabývání se 
problémem.

Zajímavým závěrem, který lze také vypozorovat z rozhodovací praxe 
soudů, je to, že soudy příliš nerespektovaly názory nauky. V některých 
případech soudy šly i výslovně proti názorům minimálně velké části na-
uky (viz zejména nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/01), nicméně ve 
většině případů se soudy názory nauky spíše příliš nezabývaly a aplikovaly 
mezinárodní právo dle svého přesvědčení. Někdy se s názory nauky setka-
ly, jindy nikoliv, nicméně jen zcela výjimečně lze nalézt, že názory nauky 
soud při svém rozhodování bral v úvahu. Tato situace je přitom zjevně na 
škodu věci, neboť je zřejmé, že soud zpravidla řeší vztah mezinárodního 
a vnitrostátního práva v určité konkrétní věci a příslušná problematika je 
pouze velmi dílčí výsečí řešených problémů, a soud jí tedy nemůže věno-
vat tolik pozornosti. Názory nauky, které se touto problematikou zabývají 
podrobně, tak mohou soudní praxi pomoci s již často podrobně argumen-
tačně připravenými závěry. Problémem zřejmě mohlo být i to, že názory 
nauky na tuto problematiku jsou roztříštěné v množství prací a někdy tak 
může být složité nalézt relativně rychle stanoviska na problematiku řeše-
nou v rámci konkrétní kauzy. Věřím proto, že i tato kniha pomůže tento 
problém odstranit.

Poslední část knihy přináší určitou malou ukázku aplikace norem me-
zinárodního práva ve věci samé tam, kde otázka mezinárodního práva byla 
klíčová pro rozhodnutí věci, nebo tam, kde se jednalo o nějakým jiným způ-
sobem zajímavou aplikaci mezinárodního práva.
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Kniha naopak záměrně z velké části opomíjí velmi specifickou oblast 
vztahu českého a evropského práva, ačkoliv nepochybně i tato problematika 
úzce souvisí s mezinárodním právem veřejným, zejména s ohledem na to, 
že primární právo Evropské unie má mezinárodněsmluvní základ. Vztah 
českého a evropského práva je nicméně natolik specifickým tématem, že 
zasluhuje samostatné pozornosti a jedná se o zcela samostatné téma. Kniha 
se této problematice věnuje pouze v tom rozsahu, kde lze dovodit obecnou 
aplikovatelnost na vztah českého a mezinárodního práva.

Kniha vychází z platného právního stavu k březnu 2012.

Používaná terminologie

V rámci knihy je používaná již standardní terminologie související se vzta-
hem mezinárodního a vnitrostátního práva, která se ustálila v české právní 
nauce v první polovině 90. let 20. století.1 Jde tedy zejména o pojem „recep-
ce“ pro jakýkoliv způsob přenosu mezinárodních závazků do vnitrostátního 
práva. V rámci recepce pak v kontinentálním právním systému existují růz-
né formy spočívající v transformaci, adaptaci a inkorporaci. Transformací 
je doslovné převzetí normy mezinárodního práva do formy vnitrostátního 
práva, či přijetí schvalovacího či zmocňovacího zákona, na jehož základě je 
norma mezinárodního práva aplikována, avšak jako pramen vnitrostátní-
ho práva. Adaptací je nikoliv doslovný, ale pouze obsahový přenos pravi-
del mezinárodního práva do vnitrostátního právního řádu, tedy zejména 
těch, která doposud nejsou ve vnitrostátním právu obsažena. Pokud je pak 
adaptace řádně provedena, což klade velmi vysoké nároky na zákonodárce, 
představuje vůči vnitrostátnímu právu nejšetrnější a velmi účinný způsob 
recepce. Bohužel však často adaptace dokonalá není. Inkorporací dochází 
ke vtažení pravidel mezinárodního práva do vnitrostátního právního řádu, 
ale při zachování jejich formy pramene mezinárodního práva veřejného. To 
má pak za následek, že i vnitrostátní orgány aplikují příslušnou normu me-
zinárodního práva podle pravidel mezinárodního práva, nikoliv vnitrostát-
ního práva. V anglosaském systému pak ještě přistupuje adopce, tj. osvojení 
pravidla mezinárodního práva vnitrostátním soudem v jeho rozhodovací 

1 Ke shrnutí těchto závěrů viz MALENOVSKÝ, J. Případ praktické aplikace článku 10 Ústavy 
České republiky: Rámcová úmluva na ochranu národnostních menšin. Právník. 1995, roč. 
134, č. 9, s. 855–857.
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činnosti.2 Adopce se však nevyskytuje výlučně v anglosaském systému, ale 
i v některých zemích kontinentálního právního systému.

Pokud je používán termín „prezidentské smlouvy“, jsou jím rozuměny ty 
mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci je vyžadován souhlas Parlamentu 
nebo souhlas daný v referendu, ačkoliv z pohledu mezinárodního i vnit-
rostátního práva může a bude prezident ratifikovat i smlouvy jiné. I tento 
termín je relativně standardně používán.3

Výjimku, pokud jde o zažitou terminologii, tvoří používání pojmu sa-
movykonatelnosti, jako vlastnosti mezinárodní normy v domácím právu, 
když tento pojem prozatím není zcela ustálen a v této souvislosti zřejmě 
častějším je užití anglického ekvivalentu self-executing. Pojem „samovy-
konatelnost“ volím s ohledem na to, že jej považuji za vhodný ekvivalent 
anglického termínu i  s ohledem na to, že se tento termín postupně jako 
ekvivalent anglického výrazu začíná užívat. Od termínu samovykonatelnosti 
je pak třeba odlišit přímou účinnost mezinárodní normy (direct effect), když 
tato vlastnost vyplývá nikoliv z vnitrostátního, ale z mezinárodního práva, 
typicky tedy v případě komunitárního práva.4

Pokud je pak používán termín monistický či dualistický právní systém, 
pak tím zpravidla nemám na mysli chápání těchto koncepcí v tradičním po-
jetí. Tradiční monistické koncepce neuznávají možnost dělit právo na růz-
ná práva a předpokládají vzájemnou souladnost obou v realitě existujících 
právních systémů. Podle toho, který ze systémů práva je následně považován 
za výchozí, jsou rozlišovány monistické koncepce s primátem vnitrostátního 
nebo mezinárodního práva. U tradičních systémových dualistických kon-
cepcí se naopak vychází ze závěru, že systémy vnitrostátního a mezinárodní-
ho práva jsou natolik rozdílné, že není možné, aby došlo k jejich kolizi. Je to 
dáno zejména tím, že každý ze systému právních norem má odlišné adresáty 
práv a povinností. Tyto tradiční koncepce se považují v současné době ve 
své čisté podobě za překonané a spíše dochází k jejich vzájemnému prolí-
nání v různém rozsahu a kombinacích v závislosti na přístupu jednotlivých 

2 K  podrobnému výkladu pojmů viz MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné, jeho 
obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště k právu českému. Brno: Doplněk, 
2008, s. 422–436. 

3 Viz též Směrnici vlády pro sjednávání, vnitrostátní projednávání, provádění a ukončování 
platnosti mezinárodních smluv schválenou usnesením vlády č. 131 ze dne 11. 2. 2004.

4 V podrobnostech k otázce samovykonatelnosti odkazuji na obsáhlou stať KÜHN, Z. Samo-
vykonatelnost, přímá účinnost a některé teoretické otázky aplikace mezinárodních smluv 
ve vnitrostátním právu. Právník. 2004, roč. 143, č. 5, s. 471–501.
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vnitrostátních právních řádů k právu mezinárodnímu.5 Obě tyto systémové 
koncepce jsou významné z propedeutických účelů pro pochopení vzájem-
ného vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva. 

Pokud je však v této knize hovořeno o monismu, je tím myšlen tako-
vý vztah vnitrostátního práva k mezinárodnímu, kdy vnitrostátní právo do 
sebe vtahuje pravidla mezinárodního práva, a to zpravidla skrz inkorpo-
rační klauzuli v ústavě či prostřednictvím soudní praxe. Jde tedy primárně 
o monismus aplikační, pokud z konkrétní souvislosti vysloveně nevyplývá, 
že je hovořeno o monismu systémovém tak, jak je popsán shora. Naopak 
o dualistickém přístupu je hovořeno tam, kde vnitrostátní právní řád gene-
rální inkorporační klauzuli postrádá, ani si ji neosvojila soudní praxe, a me-
zinárodní právo do něj může zásadně proniknout pouze prostřednictvím 
transformace či adaptace, tedy ve formách práva vnitrostátního.

5 Blíže in MALENOVSKÝ, J. Poměr mezinárodního a vnitrostátního práva obecně a v českém 
právu zvláště. Brno: Doplněk, 2000, s. 10 an.
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KAPITOLA 1

Historický vývoj vnitrostátní závaznosti 
mezinárodního práva a jeho aplikace  

v Československu

Pochopení vývoje vztahu československého práva k právu mezinárodnímu 
má nepochybně význam pro pochopení toho, jak soudy mezinárodní právo 
aplikují i poté, co je přijata nová právní úprava a dochází tak k diskontinuitě 
s předchozím pojetím. Soudci, ovlivněni výukou na fakultách, i v následné 
aplikační praxi v určitém modelu chápání vztahu obou právních řádů budou 
často setrvačností motivováni promítnout své chápání těchto vzájemných 
vztahů obou právních řádů i do nové právní úpravy, nebo budou minimálně 
velmi zdrženliví při její aplikaci. Je také nepochybně velmi inspirativní se-
známit se s tím, jak bylo nahlíženo na vztah mezinárodního a vnitrostátního 
práva za první republiky, která je v mnoha ohledech ideovou inspirací i pro 
stávající právo, bez ohledu na to, že zakotvení tohoto vztahu na ústavní úrov-
ni zcela absentovalo.

1.1  Ústavní listina Československé republiky (1920)

1.1.1 Obecně

Ústavní listina Československé republiky, uvozená ústavním zákonem 
č. 121/1920 Sb. z. a n., byla ohledně jakýchkoliv ustanovení o mezinárod-
ním právu velmi skoupá. Zmiňovala se o něm pouze ve dvou ustanoveních. 
Prvním z nich byl § 64 odst. 1 bod 1., který zněl:

„(1) President republiky:
 1. zastupuje stát na venek. Sjednává a ratifikuje mezinárodní smlou-
vy. Smlouvy obchodní, dále smlouvy, z kterých pro stát neb občany ply-
nou jakákoli břemena majetková nebo osobní, zejména i vojenská, jakož 
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i smlouvy, jimiž se mění státní území, potřebují souhlasu Národního shro-
máždění. Pokud jde o změny státního území, souhlas Národního shromáž-
dění se dává formou ústavního zákona (čl. I. uvoz. zák.).“

Jediná další zmínka o mezinárodním právu se nacházela v § 106 odst. 2, 
který zněl:

 „(2) Všichni obyvatelé republiky Československé požívají v  stejných 
mezích jako státní občané této republiky na jejím území plné a naprosté 
ochrany svého života i své svobody nehledíc k tomu, jakého jsou původu, 
státní příslušnosti, jazyka, rasy nebo náboženství. Úchylky od této zásady 
jsou přípustny jen, pokud právo mezinárodní dovoluje.“

Z textu Ústavní listiny tedy nebylo možné dovodit jaký je v českoslo-
venském právním řádu obecný poměr mezi právem vnitrostátním a me-
zinárodním.1 Ladislav Vošta k tomu uváděl, že prof. František Weyr, jako 
člen ústavního výboru Národního shromáždění, dodatečně přiznal, že si 
zpracovatelé článků Ústavní listiny týkajících se mezinárodních vztahu ČSR 
nebyli vědomi všech právních otázek s těmito vztahy souvisejícími, z če-
hož pravděpodobně vzniklo, že Ústavní listina poměr práva mezinárodního 
a vnitrostátního neřešila. 2 Nemuselo se tedy nutně jednat až tolik o to, že 
by se Československá republika potřebovala jako nově vzniklý stát vůči 

1 Zajímavé je nepochybně historické hodnocení Ústavní listiny ze strany Ústavního soudu 
v nálezu ze dne 8. 3. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 14/94, publikován ve Sb. n. u. ÚS č. 3, roč. 1995, s. 73, 
pod publikačním č. 14/1995 a pod č. 55/1995 Sb., ve kterém Ústavní soud mimo jiné kon-
statuje: „Nebylo tedy tomu tak, že by československý právní řád zjevně preferoval primát vnit-
rostátního právního řádu, že by jeho ústava stála nesporně na stanovisku své vlastní naprosté 
svrchovanosti a nezávislosti na kterémkoliv jiném právním řádu, takže československý ústavní 
zákonodárce mohl, zachoval-li přitom jen předepsané formy normotvorby, platně stanovit co-
koliv – jmenovitě bez ohledu na předpisy mezinárodního práva. Jak totiž bylo již konstatováno, 
byl v Ústavní listině z  roku 1920 zakotven princip demokratické legitimity státního zřízení, 
princip, jenž již v preambuli k této listině (‚neboť chceme se přičleniti do společnosti národů 
jako člen vzdělaný, mírumilovný, demokratický, pokrokový‘) zdůrazňuje vazbu na hodnotový 
řád, který je základem i mezinárodního právního řádu. Tento hodnotový základ Ústavní listiny 
z roku 1920 a její otevřenost ve směru k mezinárodnímu právu dokumentuje mimo jakoukoliv 
pochybnost i úprava práv a svobod, jakož i úprava ochrany národních, náboženských a raso-
vých menšin.“

2   VOŠTA, L. Několik poznámek k otázce vnitrostátní platnosti mezinárodních smluv v Čes-
koslovenské republice. In Pocta k  šedesátým narozeninám Dr. Emila Háchy. Bratislava: 
Právnická fakulta University Komenského, 1932, s. 320.
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mezinárodnímu právu vymezovat negativně za účelem zdůraznění suve-
renity vlastního zákonodárství, jak se někdy uvádí.

Z jazykového výkladu textu § 106 odst. 2 Ústavní listiny je třeba podle 
mého názoru dovodit, že v tam vymezených oblastech byla dávána mezi-
národnímu právu nadzákonná síla, tedy že ačkoliv by jinak mohl i běžný 
zákon stanovit určité odchylky od zásady rovnosti při ochraně života a svo-
body, nemohl tak učinit, pokud by to nedovolovaly normy mezinárodního 
práva. Nepochybně přitom stojí za zdůraznění, že v uvedeném ustanovení 
se nehovoří pouze o mezinárodních smlouvách, ale o mezinárodním právu 
obecně a je tak třeba dovodit, že za normu mezinárodního práva bylo třeba 
považovat i další prameny mezinárodního práva. Spíše tak nelze příliš sou-
hlasit s Antonínem Hobzou (viz níže), že by toto ustanovení zakotvovalo 
jakoukoliv obecnou zásadu vyplývající z Ústavní listiny, ale spíše se jednalo 
o Ústavní listinou výslovně předvídanou konkrétní situaci, kdy mělo mít 
mezinárodní právo přednost před vůlí vnitrostátního zákonodárce. Nicmé-
ně nelze přehlédnout ani dikci § 64 odst. 1 bod 1., která hovoří o tom, že 
souhlasu Národního shromáždění je třeba u jakýchkoliv smluv, ze kterých 
nejenom pro stát, ale i pro občany plynou jakákoliv břemena – povinnosti. 
Pokud by skutečně bylo jednoznačným úmyslem ústavodárce vyloučit vnit-
rostátní účinky jakýchkoliv mezinárodních smluv, jak bylo později většinou 
nauky i judikatury dovozováno, proč vkládal tuto podmínku do textu Ústav-
ní listiny, když teoreticky taková situace, která by vedla k uložení povinností 
občanům pouze na základě ratifikace mezinárodní smlouvy, nemohla na-
stat? Důvodem by zřejmě mohlo být pouze to, aby zákonodárce nebyl nucen 
v důsledku hrozby mezinárodněprávní odpovědnosti státu přijmout zákon 
stanovící občanům povinnosti, aniž by předtím měl možnost přijetí takové-
ho mezinárodněprávního závazku ovlivnit.

Ohledně mezinárodních smluv se nicméně tehdejší právní teoretici pře-
vážně přikláněli ke koncepci, která vyžadovala, aby k vnitrostátní závaznos-
ti mezinárodní smlouvy došlo teprve tehdy, až byla mezinárodní smlouva 
provedena ve vnitrostátně závazné formě (např. Georg Jellinek, Paul Laband, 
Heinrich Triepel, Lawrence Oppenheim, Dionisio Anzilotti). 3 Byli však 
i názory opačné, když jejich nejvýznamnějším zastáncem v Československu 
byl Antonín Hobza, ačkoliv i ten jednoznačně uznával jinak samostatnost 
3 NĚMČICKÁ, B. O poměru mezinárodního a vnitrostátního právního řádu v theorii a judika-

tuře Československých soudů. In Ročenka University Komenského za studijní rok 1928–1929. 
Ed. A. Pražák. Bratislava, 1930, s.  121–128. Tamtéž i  TOMSA, B. Posudek resolventa, 
s. 132–133.
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obou právních systémů 4 a částečně i Bohuš Tomsa. Pro zastávání jednoho 
nebo druhého postoje přitom nebylo až natolik podstatné, zda se jednalo 
o zastánce dualistické nebo monistické teorie. I zastánci monistické teorie 
ji již v této době totiž často viděli pouze jako ryze teoretickou konstrukci 
a otázku závaznosti mezinárodního práva vůči vnitrostátním subjektům po-
nechávali na vnitrostátním právu. 5

Podle názoru zastánců přímých vnitrostátních účinků mezinárodního 
práva, jakmile byla mezinárodní smlouva platně uzavřena, stávala se vnitro-
státním zákonem smluvních stran a zakládala bezprostředně subjektivní prá-
va a povinnosti jednotlivců. 6 Antonín Hobza přitom dovozoval vnitrostátní 
závaznost mezinárodních smluv zejména nadřazeností mezinárodního práva 
nad právem vnitrostátním a tím, že právo státní tvoří s právem mezinárod-
ním společnou sféru právní, tedy vycházel zjevně ze systémového monismu. 
Vnitrostátní závaznost dále dovozoval i z toho, že mezinárodní smlouvy jsou 
vnitrostátně přijímány zásadně shodně jako zákony. Podle jeho názoru nastá-
vá tato vnitrostátní závaznost nejenom ve státech, které výslovně tuto zásadu 
mají ve svých ústavách, ale i ve státech, ve kterých o poměru mezinárodního 
a vnitrostátního práva ústava mlčí. Nadřazenost mezinárodního práva dovo-
zoval i ze znění ustanovení § 106 odst. 2 Ústavní listiny, když na základě to-
hoto ustanovení považoval tuto nadřízenost za jeden za základních, ústavou 
zaručených principů. Jak však bylo rozebráno shora, tento závěr lze jen těžko 
akceptovat. Ačkoliv Antonín Hobza uznával, že je spolu s některými dalšími 
teoretiky s názorem o bezprostřední vnitrostátní závaznosti mezinárodních 
smluv spíše v menšině, tvrdil, že většinová nauka minimálně uznává vni-
trostátní závaznost právotvorných mezinárodních smluv a mezinárodních 
obyčejů v případě, že nejsou v rozporu s vnitrostátním zákonem.7 

4 HOBZA, A. Úvod do mezinárodního práva mírového. Praha: Knihtiskárna Typus, 1933, 
s.  11  – zde je zajímavé, že vedle práva mezinárodního a  vnitrostátního Hobza ještě 
poukazoval na třetí „právní sféru“, a to právo kanonické.

5 NĚMČICKÁ, B. O  poměru mezinárodního a  vnitrostátního právního řádu v  theorii 
a  judikatuře Československých soudů. In Ročenka University Komenského za studijní rok 
1928–1929. Ed. A. Pražák. Bratislava, 1930, s. 121–128, jakož i tamtéž TOMSA, B. Posudek 
resolventa, s. 132–133.

6 VOŠTA, L. Smlouvy mezinárodní. Jejich teorie a technika. In Slovník veřejného práva čes-
koslovenského. Eds. E. Hácha et al. Svazek IV. Brno: Nakladatelství polygrafi a Rudolf M. 
Rohrer, 1938, s. 311.

7 HOBZA, A. Úvod do mezinárodního práva mírového. Praha: Knihtiskárna Typus, 1933, 
s. 61–72. 
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Většinový názor české teorie, převažující soudní praxe, zejména Nejvyš-
šího správního soudu, i zákonodárce se však od názorů Antonína Hobzy lišil 
a k mezinárodnímu právu bylo zásadně přistupováno dualisticky tak, že k je-
ho vnitrostátní závaznosti je zapotřebí dalšího aktu zákonodárného sboru.8 
Obdobně jako v pozdější době bylo proto mezinárodní právo buď adaptová-
no do zákonů (např. tzv. menšinová smlouva Saintgermainská z 10. 9. 1919 
prostřednictvím Ústavní listiny, ústavního zákona č. 236/1920 Sb. z. a n., 
kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání 
státního občanství a práva domovského v republice Československé, a pro-
střednictvím dalších zákonů), nebo mu byla dávána přednost zákonným 
odkazem na přednostní použití mezinárodních smluv. Nicméně mnohé 
zákony, zejména v souvislosti s diplomatickými imunitami, ale například 
i v souvislosti se statusem cizinců, obsahovaly odkaz i na mezinárodní prá-
vo jako celek.9 Výjimečně byla přednost mezinárodních smluv stanovena 
nikoliv pouze odkazem v zákoně, který věcně upravoval příslušnou materii, 
ale přímo samostatným zákonem, tak tomu bylo například v případě zákona 
č. 100/1932 Sb. z. a n., o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o so-
ciálním pojištění.10

8 K přehledu tehdejších právních názorů a stručné shrnutí judikatury VOŠTA, L., Několik 
poznámek k otázce vnitrostátní platnosti mezinárodních smluv v Československé republi-
ce. In Pocta k šedesátým narozeninám Dr. Emila Háchy. Bratislava: Právnická fakulta Uni-
versity Komenského, 1932, s. 319–322. Tento autor se přitom ve svém příspěvku přikláněl 
k tomu, že mezinárodní smlouvy nebyly součástí československého právního řádu, když 
uvedené dovozoval zejména z toho, že zákonodárce mezinárodní smlouvy, pokud jim chtěl 
propůjčit vnitrostátní závaznost, transformoval do podoby vnitrostátního práva, případně 
jim dal přednost prostřednictvím inkorporační klauzule v zákoně. S touto argumentací ne-
lze bez dalšího souhlasit, když přesvědčení zákonodárce o nutnosti něco činit nemůže bez 
dalšího znamenat, že to skutečně činit musí, ačkoliv je nepochybně důležité k takové praxi 
přihlédnout. 

9 Viz např. § 39 odst. 6 zákona č. 329/1991 Sb. z. a n., o přechodné úpravě fi nančního hospo-
dářství obcí a měst s právem municipálním, § 1 odst. 1 a § 4 zákona č. 331/1922 Sb. z. a n., 
o úpravě osvobození osob exterritoriálních od státních a  jiných veřejných daní a dávek, 
§ 2, 257 a 352 zákona č. 76/1927 Sb. z. a n., o přímých daních, § 60, 68, 83, 91 a 119 zákona 
č. 131/1936 Sb. z. a n., o obraně státu.

10 U tohoto zákona je nepochybně zajímavé, že byl formálně zrušen až k 1. 1. 2009 ustano-
vením § 200 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Ačkoliv zjevně nebyl po 
dlouhou dobu aplikován, byl náhle použit Nejvyšším správním soudem k ospravedlnění 
postupu České správy sociálního zabezpečení od roku 2003, která začala aplikovat smlou-
vu s Francii o sociálním zabezpečení, v domnění, že tak činí podle čl. 10 Ústavy ČR po 
Euronovele, ačkoliv se smlouvou nevyslovil souhlas zákonodárný sbor – podrobně k této 
problematice viz kapitolu 3.17 Časové účinky Euronovely a zákonných odkazů.
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Vláda dokonce měla v roce 1930 Poslanecké sněmovně přislíbit předlo-
žení obecného ústavního zákona o tom, jak mezinárodní smlouvy nabývají 
vnitrostátní účinnosti, k předložení však nedošlo.11 

Jak bude rozebráno dále, prvorepubliková judikatura se zabývala pouze 
otázkou postavení mezinárodních smluv ve vnitrostátním právním řádu, 
nikoliv již dalších pramenů mezinárodního práva, zejména mezinárodní-
ho obyčeje. Nicméně s ohledem na názory tehdejší nauky i judikatury lze 
dovodit, že by zřejmě mezinárodní obyčej soudy neaplikovaly. Pokud totiž 
literatura či judikatura docházely k tomu, že mezinárodní smlouva má mít 
účinky i ve vnitrostátním právu, tento názor byl velmi často opřen o před-
chozí souhlas Národního shromáždění, následnou ratifikaci prezidentem 
republiky a publikaci ve Sbírce zákonů a nařízení, tedy o proces obdobný 
přijetí zákona. Takový proces a zveřejnění však v případě obyčeje nepřichá-
zel v úvahu a soudy by se tak nemohly opřít alespoň o procedurální podob-
nost s přijetím zákona.

1.1.2    Předběžné provádění mezinárodních obchodních 

smluv

Poněkud specifickou oblastí byly smlouvy obchodní. Ústavní listina ob-
chodní smlouvy považovala pouze za jednu z  kategorií smluv, k  jejichž 
ratifikaci bylo třeba předchozího souhlasu Národního shromáždění, a nic 
dalšího ohledně nich nestanovovala. Běžné zákonodárství nicméně pro tuto 
kategorii stanovovalo zvláštní úpravu, která se týkala  jejich předběžného 
provádění ještě dříve, než je ratifikační proces dokončen. 

První zákon stanovící toto pravidlo byl přijat dokonce ještě před přijetím 
Ústavní listiny. Jednalo se o zákon č. 637/1919 Sb. z. a n.,12 kterým se vláda 
zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou. Ustanovení § 1 
znělo:

11 JOACHIM, V. Smlouvy mezinárodní a českosl. právní řád. In Slovník veřejného práva čes-
koslovenského. Eds. E. Hácha et al. Svazek IV. Brno: Nakladatelství polygrafi a Rudolf M. 
Rohrer, 1938, s. 333–335.

12 Působnost zákona byla původně omezena ohledně některých smluv týkajících se cel pou-
ze na smlouvy uzavřené v  letech 1919 až 1920. Tato působnost byla rozšířena zákonem 
č. 349/1921 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky 
s cizinou, i na obchodní smlouvy uzavírané v letech 1921 až 1922.
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„Vláda se zmocňuje, aby obchodní smlouvy s cizími státy uzavírané uvá-
děla zatímně v platnost, pokud se jimi obchodní a dopravní styky upravují 
na základě největších výhod.“

Ustanovení § 2 pak podrobněji upravovalo podmínky pro předběžné 
provádění obchodních smluv, kterými se upravovaly celní poměry, a § 3 
stanovil povinnost smlouvy zatímně v  platnost uvedené ihned předložit 
k řádnému schválení ústavně předepsaným způsobem. Toto ustanovení však 
nijak výslovně neupravovalo, jaký důsledek by případné neschválení mělo 
na předběžné provádění smlouvy. 

Citovaný zákon by mohl svádět k interpretaci, že pokud mají být smlou-
vy „zatímně uváděny v platnost“, není toho možné docílit jinak než pro-
střednictvím jejich vnitrostátní aplikace. Tím by však nastávala poněkud 
absurdní situace, že smlouvy, jejichž ratifikační proces nebyl ještě ukončen, 
by se v případě jejich předběžného provádění stávaly po omezenou dobu 
vnitrostátně závaznými, ale po dokončení ratifikačního procesu by podle 
převažujícího názoru nauky i judikatury k nabytí vnitrostátních účinků mu-
sely být provedeny vnitrostátním právním předpisem. Lze tak dovodit, že 
skutečným úmyslem zákonodárce spíše bylo, aby pouze u těch konkrétních 
právních předpisů, kde byla použitá inkorporační klauzule o přednostní 
aplikaci mezinárodních smluv upravujících příslušnou materii, byla taková 
mezinárodní smlouva aplikována, jako kdyby již nabyla mezinárodní plat-
nosti i pro Československou republiku. Tomu odpovídá i znění příslušných 
zákonů, když zejména celní předpisy zásadně stanovovaly možnost odlišné 
právní úpravy mezinárodní smlouvou. Je nicméně otázkou nakolik byl zá-
kon č. 637/1919 Sb. z. a n. v souladu s Ústavní listinou. Podle jejího § 64 
odst. 1 nepochybně tento druh smluv vyžadoval souhlasu Národního shro-
máždění. Tímto zákonem se však, byť po omezenou dobu, tato schvalova-
cí pravomoc vylučovala, neboť vláda sama byla oprávněna uvést smlouvu 
zatímně v platnost a způsobit tak i její vnitrostátní účinky, pokud příslušný 
zákon obsahoval inkorporační klauzuli.

Zákon č. 637/1919 Sb. z. a n. byl následně nahrazen zákonem č. 158/1923 
Sb. z. a n., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou. Ten umožňoval, 
aby vláda, avšak nově již se souhlasem prezidenta republiky, uváděla v pro-
zatímní platnost obchodní smlouvy, které upravovaly obchodní styky na 
základě nejvyšších výhod. Vláda byla opět povinna předběžně prováděné 
smlouvy ihned předložit Národnímu shromáždění ke schválení. Nově bylo 
výslovně upraveno, že bude ihned ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlášeno, 
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pokud by smlouva Národním shromážděním schválena nebyla, přičemž 
bylo zároveň stanoveno, že od doby, kdy se jedna z obou komor usnese na 
odepření souhlasu, smlouva prozatímní platnosti pozbývá. Předběžné pro-
vádění smluv majících vliv na úlevy z cel bylo následně různě modifikováno 
a prodlužováno dalšími zákony.13 

1.1.3 Zahraniční úprava

Již v období první republiky přitom existovaly zahraniční právní řády, které 
vnitrostátní závaznost mezinárodního práva výslovně uznávaly. Jednalo se 
zejména o Spojené státy americké, kde se aplikovala koncepce spočívající 
v zásadě International law (law of nations) is part of the law of the land (Me-
zinárodní právo je součástí práva státního) používaná, byť v modifikované 
podobě, dodnes.14 V Anglii se pak jednalo pouze o adopci mezinárodního 
obyčeje prostřednictvím Common Law. Rakouská a  německá ústava za-
kotvovaly, že všeobecně uznávaná pravidla mezinárodního práva platí jako 
součást vnitrostátního práva, nicméně vnitrostátní výklad význam těchto 
ustanovení velmi eliminoval a vázal jejich závaznost na to, že s nimi souhlasí 
i vnitrostátní orgány, neboť jinak se nejedná o všeobecně uznávané pravidlo. 
Inkorporaci mezinárodního práva zahrnovaly i ústavy Estonska, Argentiny, 
Haiti a španělská ústava z roku 1931.15

1.1.4 Rozhodovací praxe soudů první republiky

Rozhodovací praxe soudů týkající se vnitrostátní závaznosti mezinárod-
ního práva za první republiky byla odlišná u Nejvyššího správního soudu 
a u Nejvyššího soudu. Zatímco Nejvyšší správní soud konzistentně aplikaci 

13 Konkrétně se jednalo o  zákon č.  305/1924 Sb. z. a  n., o  prozatímní úpravě obchodních 
styků s cizinou, zákon č. 215/1925 Sb. z. a n., o úpravě obchodních styků s cizinou a čl. VII. 
zákona č. 109/1926 Sb. z. a n., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro česko-
slovenské celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků 
s cizinou.

14 Výslovně pak viz čl. 6 odst. 2 Ústavy Spojených států amerických:  Th is Constitution, and 
the laws of the United States which shall be made in pursuance thereof; and all treaties 
made, or which shall be made, under the authority of the united states, shall be the supre-
me law of the land; and the judges in every state shall be bound thereby, anything in the 
constitution or laws of any state to the contrary notwithstanding.

15 HOBZA, A. Úvod do mezinárodního práva mírového. Praha: Knihtiskárna Typus, 1933, 
s. 67–70.
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mezinárodních smluv na vnitrostátní právní vztahy bez výslovné zákonné 
opory odmítal, Nejvyšší soud k ní v některých případech přikročil.

1.1.4.1 Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud se k otázce závaznosti mezinárodního práva pro vni-
trostátní subjekty vyjádřil zřejmě poprvé ve svém rozhodnutí z 29. 3. 1921, 
sp. zn. 13297/20.16 Stěžovateli byli advokát a jeho klient německé národnosti, 
kteří se domáhali možnosti, aby mohli podat žalobu k Zemskému civilnímu 
soudu v Praze v německém jazyce. Toto právo dovozovali ze smlouvy Saint-
germainské mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Českoslo-
venskem ze dne 10. 9. 1919,17 konkrétně z jejího čl. 7, věty poslední, která 
zněla: „Jestliže by vláda československá zavedla nějaký oficielní jazyk, bude 
přes to poskytnuta příslušníkům československým jiného jazyka než českého 
přiměřená možnost, aby před soudy používali svého jazyka jak ústně, tak pí-
semně.“ Zemský civilní soud advokáta po podání žaloby usnesením vyzval, 
aby ji podal namísto v německém, v českém jazyce. Příslušné usnesení se 
přitom opíralo o § 1 a § 2 zákona č. 122/1920 Sb. z. a n., jímž se stanoví zá-
sady jazykového práva v republice Československé, podle nichž se možnost 
obracet se na soud v jazyce národnostní menšiny omezovala pouze na soudy, 
jejichž působnost se vztahovala na soudní okres, v němž podle posledního 
soupisu lidu bylo alespoň 20 procent státních občanů hovořících jedním 
jiným než úředním jazykem. Opravné prostředky u nižších instancí byly 
zamítnuty. V rámci stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu stěžovatelé na-
mítali, že ustanovení smlouvy jsou základní zákonnou normou českosloven-
ského státu a vzhledem k tomu jsou příslušná ustanovení zákona č. 122/1920 
Sb. neplatná, případně má být tento zákon zrušen Ústavním soudem. Nej-
vyšší správní soud se s touto argumentací neztotožnil, když konstatoval: 

„Státní smlouvou, uzavřenou mezi státy, zakládají se subjektivní práva 
a povinnost smluvních států mezi sebou, zakládají se snad také objektivní 
normy práva mezinárodního, nikdy však o sobě také již objektivní právní 
normy vnitrostátní, které by přímo upravovaly závazně poměry mezi stá-
tem a jeho občany. Státu vzniká ze smlouvy po případě naproti ostatním 
smluvním státům závazek vydati určitou právní normu, odpovídající ob-
sahu smlouvy. Ale právní norma ta vznikne teprve tehdy, když zavázaný 

16 Rozhodnutí administrativní č. 786/1921.
17 Uveřejněna pod č. 508/1921 Sb. z. a n.
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k tomu stát svou smluvní vůlí i určitého obsahu, kterou ve smlouvě projevil 
proti ostatním kontrahentům, projeví ve formě ústavou jeho předepsa-
né také jako svou vůli zákonnou proti svým občanům. Teprve tím stává 
se norma ona součástí právního řádu vnitrostátního, státním zákonem, 
a nabývá platnosti také pro vzájemný poměr mezi státem a jeho obča-
ny; a jenom z této normy zákonné mohou občané dovozovati subjektivní 
práva proti státu. (…) I  kdyby tento zákon skutečně, jak strana tvrdí, 
byl v rozporu se smlouvou St. Germainskou – čehož byl ostatně nejvyš-
ší správní soud vzhledem k ustanovení § 102 úst. listiny přezkoumávati 
nemohl – nebylo by možno straně rozpor takový s úspěchem namítati, 
poněvadž pro její právní pozici jsou rozhodna vždy jen ustanovení vnit-
rostátní normy zákonné, tedy jazykového zákona, zcela bez ohledu na to, 
v jakém poměru je tato norma k ustanovením smlouvy státní, která byla 
motivem jejího vydání.“

Nejvyšší správní soud se následně této koncepce důsledně držel.18 Pod-
mínkou použitelnosti normy mezinárodního práva tak podle Nejvyššího 
správního soudu bylo, aby takovou použitelnost stanovilo výslovně vnit-
rostátní právo, a to buď ve formě transformace či adaptace mezinárodních 
závazků do některé z forem vnitrostátního práva, nebo ve formě zákonného 
zmocnění k přednostnímu použití mezinárodního práva, a to bez ohledu na 
to, zda bylo přednostní použití mezinárodněprávního závazku stanoveno 
před nebo po vstupu mezinárodní smlouvy vůči Československu v platnost. 
Nebylo přitom podstatné, zda se přednostního použití mezinárodního práva 
dovolávala osoba soukromá, což bylo v naprosté většině případů, nebo ve-
řejnoprávní subjekt.19 Za jisté shrnutí by bylo možné považovat nález ze dne 
12. 6. 1926 sp. zn. 9162/2620, ve kterém kromě již shora uvedených závěrů 
došel Nejvyšší správní soud také k následujícímu:

18 Viz např. Rozhodnutí administrativní č. 2491/23, 2570/23, 2780/23, 2877/23. 
19 Chybně tak podle Nejvyššího správního soudu přednostně aplikovala mezinárodní smlou-

vu vojenská správa v  případě nároku na zaopatřovací požitky bývalého vojáka rakous-
ko-uherské armády (ze dne 29. 10. 1924, sp. zn. 6582/1924, Rozhodnutí administrativní 
č.  4065/1924) nebo rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, kterým byla uvalena nucená 
správa na lázně náležející společnosti rakouského Červeného kříže, které se opíralo výlučně 
o mírovou smlouvu Saintgermainskou (citováno dle NĚMČICKÁ, B. O poměru meziná-
rodního a vnitrostátního právního řádu v theorii a judikatuře Československých soudů. In 
Ročenka University Komenského za studijní rok 1928–1929. Ed. A. Pražák. Bratislava, 1930).

20 Rozhodnutí administrativní č. 5772/1926.
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„Mírová smlouva St. Germainská a Trianonská jsou smlouvy mezinárodní, 
které nelze na roveň klásti zákonu v technickém slova smyslu. Zákon sám 
(§ 2 zákona ze 13. března 1919 č. 139 Sb.) rozeznává přesně mezi zákony 
a státními smlouvami a staví je proti sobě. Není sice pochybnosti, že i smlou-
vy mezinárodní jsou pramenem práva, ale smlouvy tyto jsou v podstatě 
jen úpravou právních poměrů mezinárodních, poměrů mezi státy smlouvu 
uzavřevšími. Jsou-li ve smlouvách těch obsaženy právní normy, vztahující 
se na práva nebo povinnosti občanů jednoho či druhého ze smluvních států, 
pak může ze smlouvy takové vzcházeti pouze pro smluvníka povinnost, 
aby vtělil normy smlouvě odpovídající i do svého vnitrostátního právního 
řádu a je tím i pro obor vnitrostátní učinil závaznými. Povinnosti té ne-
učiní Československý stát zadost již tím, že publikuje smlouvy ty ve Sbírce 
zákonů a nařízení ve smyslu § 2 zákona z 13. března 1919 č. 139 Sb., nýbrž 
teprve tím, že ony normy vydá ve formě ústavou předepsané jako předpisy 
své moci zákonodárné, po případě nařizovací, nebo že dotčená ustanovení 
smluvní uzná podobným způsobem za část svého vnitrostátního právního 
řádu. Takové pozdější uznání mohlo by odpadnouti, kdyby tu byl již star-
ší předpis zákonný, jenž výslovně prohlašuje obsah smluv mezinárodních, 
dotčenou materii upravující, za svůj obsah s tím již činí každou smlouvu 
mezinárodní k této materii se nesoucí součástí vnitrostátního práva.“21

V obecné rovině nicméně Nejvyšší správní soud připustil, aby meziná-
rodní smlouvy byly použity jako interpretační vodítko při výkladu vnitro-
státního práva, i pokud není výslovně stanoveno jejich přednostní použití, 
když v rozhodnutí ze dne 2. 5. 1925, sp.zn. 9109/25,22 konstatoval:

„Jest pravda, že lze při výkladu jednotlivých ustanovení zákona č.  236 
z roku 1920, když norma tato jest aplikována jako platný a závazný před-
pis, uvážiti, že měl sloužiti ku provedení mírových smluv, avšak tohoto 

21 Tento nález je nepochybně zajímavý i tím, že stěžovatel argumentoval též teoretickými zá-
věry švýcarského právníka J. Vallottona, jakož i předchozí rozhodovací praxí Nejvyššího 
správního soudu v nálezu z 30. 3. 1926 č. 6585, který prý měl připouštět přednostní apli-
kaci mezinárodních smluv. Nejvyšší správní soud oproti tomu argumentoval teoretickými 
závěry L. Oppenheima, který docházel k jednoznačným závěrům o nutnosti předchozího 
provedení mezinárodního závazku formou vnitrostátního práva. Ohledně své předchozí 
praxe poukázal, že v nálezu, na který se stěžovatel odvolával, byla dovozena přednostní ap-
likace mezinárodní smlouvy pouze v důsledku zákonného zmocnění k takovému postupu, 
což však nebyla situace, ve které se nacházel stěžovatel.

22 Rozhodnutí administrativní č. 4665/1925.
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interpretačního prostředku lze použíti jen tehdy, když znění vykládané nor-
my zůstavuje pochybnosti, jež lze odstraniti výkladem logickým.“

Jako jistou výjimku v rozhodovací činnosti Nejvyššího správního soudu 
lze nicméně poukázat na některá rozhodnutí řešící otázku státního občan-
ství. Problematika státního občanství byla z podstaty věci řešena primárně 
mezinárodním právem, a  to zejména mírovými smlouvami z roku 1919. 
V návaznosti na ně byl přijat ústavní zákon č. 236/1920 Sb. z. a n., kterým 
se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního 
občanství a práva domovského v republice Československé. Ten pak ve svém 
§ 19 zmocnil vládu následujícím způsobem:

„Vláda se zmocňuje, aby ku provedení tohoto zákona dohodla se o podrob-
nostech s vládami států, jichž se týče.“

Ačkoliv by z jazykového výkladu vyplývalo, že vláda není oprávněna od-
chýlit se mezinárodní dohodou od citovaného ústavního zákona, ale pouze 
v jeho rámci ujednat podrobnosti, Nejvyšší správní soud dospěl k odlišné-
mu závěru, když ve svém rozhodnutí ze dne 30. 11. 1923, sp. zn. 201/23,23 
konstatoval: 

„Ze slova ‚podrobnosti‘ v § 19 citovaného ústavního zákona nelze dovozo-
vati nějaké omezení zmocnění vládě daného, neboť pojem ten nevylučuje 
podrobnosti, kterými ustanovení zákona se podstatně mění. (…) ‚Provede-
ním zákona‘ a ‚podrobnostmi‘ neměl tu zákonodárce na mysli pouze prove-
dení právních předpisů zákona v technickém smyslu slova aneb podrobnosti 
takové, které by ničeho neměnily na předpisech těch, nýbrž mínil zajisté 
samostatné a  podrobné, to jest zevrubné upravení materiálně-právních 
předpisů o předmětu, jehož se zákon týká, pokud jsou na věci zúčastněny 
také státy jiné, dohodou s nimi.“

Dovolil bych si shora uvedenou interpretaci označit jako značně odváž-
nou, nicméně i v tomto případě se podržel Nejvyšší správní soud základního 
teoretického východiska, že mezinárodní smlouva může nabýt vnitrostát-
ních účinků, pouze pokud tak výslovně stanoví příslušný vnitrostátní před-
pis, když konstatoval: 

23 Rozhodnutí administrativní č. 2925/1923.

mezinarodni pravo v rozhodovaci praxi.indd   19mezinarodni pravo v rozhodovaci praxi.indd   19 25.10.2012   19:29:3325.10.2012   19:29:33



Kapitola 1

20

„Ustanovením § 19 ústavního zákona zákonodárce spolu prohlásil mezi-
státní smlouvy na základě zmocnění tam daného sjednané, pokud se týkají 
předmětu normovaného v ústavním zákoně, již předem za součást tohoto 
zákona. Ustanovení ve smlouvách těch daná jsou tudíž obecně závazné 
vnitrostátní právní předpisy, jichž použíti jest na všechny případy, v nichž 
jest rozhodovati za působnosti ústavního zákona.“

Nejvyšší správní soud proto v případech státního občanství přednostně 
aplikoval mezinárodní smlouvy, ačkoliv tyto byly odlišné od práva vnitro-
státního,24 nicméně však pouze za podmínky, že mezinárodní smlouva byla 
vyhlášena způsobem předpokládaným vnitrostátním právem. V  případě 
nevyhlášení odmítl smlouvě jakékoliv vnitrostátní účinky přiznat.25 Soud 
přitom k tomuto závěru došel bez bližšího odůvodnění, když přitom zákon 
č. 139/1919 Sb. z. a n., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení, na 
který se odvolával, vysloveně žádné účinky spojené s uveřejněním mezi-
národní smlouvy nespojoval. Navíc se přitom jednalo o situaci, kdy toto 
neuveřejnění bylo v neprospěch stěžovatele. Nicméně je možné, že soud tuto 
otázku nepovažoval za stěžejní, neboť měl již pochybnosti o tom, zda roz-
hodnutí konference velvyslanců, o které v daném případě šlo, je smlouvou 
ve smyslu příslušného zákonného odkazu. 

Tato aplikační přednost nicméně byla i v těchto případech opřena o prá-
vo vnitrostátní, bez ohledu na použití jistě značně rozšiřujícího výkladu 
příslušné vnitrostátní normy stanovící pravidlo pro aplikaci mezinárodního 
práva.

1.1.4.2 Nejvyšší soud

Oproti konsistentnímu stanovisku Nejvyššího správního soudu nebyl postoj 
prvorepublikového Nejvyššího soudu jednoznačný. 

V některých případech se Nejvyšší soud přikláněl k názoru shodnému se 
stanoviskem Nejvyššího správního soudu, tj. že mezinárodní smlouva ne-
nabývá uveřejněním ve Sbírce zákonů a nařízení moci zákona.26 Jak shrnuje 

24 Viz též nález Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 10. 1924, sp. zn. 6582/1924, Rozhod-
nutí administrativní č. 4065/1924.

25 Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 12. 1924, sp. zn. 188/24, Rozhodnutí 
administrativní č. 4232/1924.

26 VÁŽNÝ č. 1833 civ. a 4299 civ. – citováno dle NĚMČICKÁ, B. O poměru mezinárodního 
a vnitrostátního právního řádu v theorii a judikatuře Československých soudů. In Ročenka 
University Komenského za studijní rok 1928–1929. Ed. A. Pražák. Bratislava, 1930, s. 130.
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Ladislav Vošta, podle závěrů Nejvyššího soudu vyjádřeného v těchto roz-
hodnutích mezinárodní smlouva nemůže nabýt vnitrostátních účinků pouze 
v důsledku vnitrostátního souhlasu s jejím přijetím a svou publikací. Taková 
mezinárodní smlouva pouze zavazuje smluvní strany, aby přizpůsobily své 
vnitrostátní právní řády, ale sama o sobě není způsobilá platné vnitrostátní 
právní předpisy měnit. 

Nicméně oproti tomuto závěru Nejvyšší soud v  mnoha svých jiných 
rozhodnutích dovozoval, že mezinárodní smlouvy nabývají vnitrostátních 
účinků již na základě pouhé své publikace, aniž by bylo třeba dalšího kro-
ku zákonodárce.27 Lze citovat např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 
16. 7. 1925 sp. zn. R I 488/25, které mj. konstatovalo:

„Smlouvou Saint Germainskou ze dne 10. září 1919, uveřejněnou ve Sbír-
ce z. a n. pod čís. 508 dne 31. prosince 1921, zavázal se Čsl. stát (čl. 20) 
ve lhůtě 12 měsíců od uzavření této smlouvy přistoupiti k Bernské me-
zinárodní úmluvě ze dne 9. září 1886, revidované v Berlíně dne 13. lis-
topadu 1908. Přístup ten stal se notifikací ze dne 22. února 1921, načež 
Bernská úmluva publikována byla dne 10. listopadu 1921 ve Sbírce z. a n. 
pod čís. 401, čímž nabyla vnitrostátní působnosti a stala se součástkou čsl. 
práva“.28

Výslovně tento svůj názor Nejvyšší soud potvrzuje a dále rozvádí v roz-
hodnutí uveřejněném ve sbírce Vážného pod č. 6976:

„Mírové smlouvy nabyly vnitrostátní působnosti publikací ve Sbírce zák. 
a naříz., neboť když byly přijaty Nár. shromážděním a schváleny hlavou 
státu, tedy uvedenou publikací nabyly i pro vnitřní život státu téže platnosti 

27 VÁŽNÝ č. 1957 civ., 4977 civ., 5189 civ., 6127 civ. – citováno dle NĚMČICKÁ, B. O poměru 
mezinárodního a  vnitrostátního právního řádu v  theorii a  judikatuře Československých 
soudů. In Ročenka University Komenského za studijní rok 1928–1929. Ed. A. Pražák. Brati-
slava, 1930, s. 130.

28 VÁŽNÝ č. 5184 civ. Jak konstatuje NĚMČICKÁ, B. O poměru mezinárodního a vnitrostát-
ního právního řádu v theorii a judikatuře Československých soudů. In Ročenka University 
Komenského za studijní rok 1928–1929. Ed. A. Pražák. Bratislava, 1930, s. 130–131, tento 
závěr přitom nelze opřít o výslovně stanovenou přednost mezinárodních smluv podle ra-
kouského autorského zákona, neboť v uherském autorském zákoně, který v té době platil 
pro území Slovenska, taková přednost stanovena nebyla. Sám Nejvyšší soud přitom blíže 
svůj závěr o vnitrostátní působnosti Bernské smlouvy nijak dále neodůvodňuje.

mezinarodni pravo v rozhodovaci praxi.indd   21mezinarodni pravo v rozhodovaci praxi.indd   21 25.10.2012   19:29:3325.10.2012   19:29:33



Kapitola 1

22

jako zákon vnitrostátní a pokud tedy v nich jednotlivě přiznána práva neb 
uloženy povinnosti, dlužno disposic těch i soudům dbáti“.29

1.2  Ústava 9. května (ústavní zákon č. 150/1948 Sb., 

Ústava Československé republiky)

Ústava 9. května byla v rozsahu ustanovení o mezinárodním právu v pod-
statě totožná s Ústavní listinou z roku 1920. 

V této souvislosti je nicméně zajímavé, že právní experti ústavního výbo-
ru Ústavodárného národního shromáždění navrhovali výslovné zakotvení 
poměru mezinárodního a vnitrostátního práva. Jednalo se dokonce hned 
o tři rozdílné návrhy. Nejvíce radikální byl v tomto směru Antonín Hobza, 
který navrhoval jak obecný závazek k respektování norem mezinárodního 
práva, tak vnitrostátní závaznost mezinárodních smluv, a dokonce i jejich 
přednost před zákonem. Umírněnější pak byli Vladimír Kubeš a Zdeněk 
Peška, kteří v zásadě zastávali koncepci zákonné síly mezinárodních smluv. 30 
Z textu Ústavy 9. května je patrné, že návrhy nebyly úspěšné, nicméně kon-
krétní důvody nepřijetí se autorovi knihy nepodařilo dohledat. Lze však 
předpokládat, že tímto návrhem se již zřejmě po únoru 1948 nikdo příliš 
nezabýval, stejně jako názory a návrhy dalších expertů ústavního výboru.31

Konečné znění „mezinárodněprávního“ ustanovení Ústavy 9. května 
(§ 74 odst. 1. bod 1.)32 nakonec bylo obsahově obdobné § 64 odst. 1 bod 1. 

29 Citováno dle VOŠTA, L. Několik poznámek k otázce vnitrostátní platnosti mezinárodních 
smluv v  Československé republice. In Pocta k  šedesátým narozeninám Dr. Emila Háchy. 
Bratislava: Právnická fakulta University Komenského, 1932, s. 322.

30 V podrobnostech viz KAPLAN, K. Příprava Ústavy ČSR v letech 1946–1948. In Diskuse 
v Národní frontě a názory expertů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. Návrh 
experta dr. Hobzy ke kapitole IV (prezident republiky) nové ústavy ČSR o právu vnitrostát-
ním a mezinárodním s. 291–292 a Návrh dr. Kubeše ke kapitole III (Národní shromáždění) 
ústavy ČSR na základě návrhu dr. Weyra a dr. Kubeše a porad expertů, s. 287–288.

31 Viz KAPLAN, K. Příprava Ústavy ČSR v  letech 1946–1948. In Diskuse v Národní frontě 
a názory expertů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993, s. 7–9.

32 „(1) President republiky:
 1. zastupuje stát navenek. Sjednává a  ratifi kuje mezinárodní smlouvy. Politické smlouvy 

a hospodářské smlouvy obecné povahy, jakož i smlouvy, k jejichž provedení je třeba zákona, 
vyžadují před ratifi kací souhlas Národního shromáždění. Smlouvy, kterými se mění státní 
území, schvaluje Národní shromáždění formou ústavního zákona (§ 166). Sjednávání me-
zinárodních smluv a dohod, které nepotřebují souhlasu Národního shromáždění a v nichž 
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Ústavní listiny z roku 1920, zejména z toho úhlu pohledu, že se primárně 
zabývalo pouze kompetenčními otázkami uzavření smlouvy a chyběla vý-
slovná zmínka o poměru mezinárodního a vnitrostátního práva. 

Obsahovým rozdílem od Ústavní listiny z  roku 1920 bylo, že Ústava 
9. května výslovně umožňovala přijmout zákon, který bude umožňovat 
předběžné vnitrostátní provádění hospodářských smluv obecné povahy. 
Zřejmě tak bylo reagováno na situaci popsanou v kapitole 1.1.2 Předběžné 
provádění mezinárodních obchodních smluv, kdy zákony sice takový postup 
opakovaně umožňovaly, nicméně bez potřebné opory v ústavě. V návaznosti 
na toto nové ústavní zmocnění byl přijat zákon č. 66/1949 Sb., o předběž-
ném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy, který 
zároveň zrušoval předchozí zákony upravující předběžné provádění meziná-
rodních smluv. Obsahově nicméně na předchozí právní úpravu tento zákon 
navazoval. Předběžné provádění mezinárodní smlouvy bylo možné, pokud 
to vyžadoval zájem státu na základě usnesení vlády a souhlasu prezidenta 
republiky. Stejně tak byla vláda povinna předložit ihned takovou smlouvu 
Národnímu shromáždění k souhlasu, a pokud by Národní shromáždění sou-
hlas odmítlo poskytnout, byla by vláda povinna neprodleně další provádění 
zastavit. Na rozdíl od zákona č. 158/1923 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě ob-
chodních styků s cizinou, tedy nemělo dojít k ukončení prozatímního prová-
dění již na základě usnesení Národního shromáždění o odmítnutí souhlasu, 
ale až na základě dalšího rozhodnutí vlády. K tomuto zákonu je též třeba po-
znamenat, že nebyl dosud formálně nijak zrušen. Nicméně s ohledem na to, 
že žádná z dalších ústav, až na velmi krátké intermezzo těsně před zánikem 
československé federace,33 již možnost předběžného provádění mezinárod-
ních smluv neupravovala, takový zákon zřejmě nebyl, respektive stále není 
v souladu s ústavním řádem (v podrobnostech viz kapitolu 3.11).

Ohledně legislativní praxe bylo navázáno již na prvorepublikovou praxi 
klauzulí v jednotlivých zákonech stanovících přednostní použití meziná-
rodních smluv, nicméně výrazně ubylo odkazů na mezinárodní právo jako 
celek.34

se nevymiňuje ratifi kace, může president přenésti na vládu nebo s  jejím souhlasem na její 
jednotlivé členy. Zákon stanoví, kdy lze hospodářské smlouvy obecné povahy provádět ještě 
předtím, než s nimi Národní shromáždění vysloví souhlas (…).“

33 Viz dále kapitolu 1.4.3.3 Změna Ústavy ohledně předběžného provádění mezinárodních 
smluv.

34 Jako výjimky: § 611, 625 a 629 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních 
(občanský soudní řád) a § 85 odst. 2 zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty. 
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Nicméně je otázkou, zda v dané době a stejně tak až do roku 1989 nebylo 
možno dovozovat závaznost mezinárodních smluv z formy, v níž byly pub-
likovány. Podle ustanovení § 1 písm. c) zákona č. 214/1948 Sb., o sbírkách 
zákonů, se mezinárodní smlouvy uveřejňovaly ve formě vyhlášek vlády či 
ministrů. Oproti tomu dříve byly mezinárodní smlouvy uveřejňovány pouze 
jako mezinárodní smlouvy. Vyhláška je přitom formou vnitrostátního prá-
va a podle čl. XI. odst. 3 Ústavy 9. května platilo, že soudci jsou vázáni jen 
právním řádem lidové demokracie, nikoliv tedy pouze zákonem, jak tomu 
bylo v případě Ústavní listiny z roku 1920.

Ústavněprávní literatura se otázce vztahu mezinárodního a vnitrostátní-
ho práva vyhýbala a zabývala se jí spíše pouze nauka mezinárodního práva 
veřejného. Vladimír Outrata se přikláněl k vnitrostátní aplikovatelnosti me-
zinárodních smluv bez potřeby zvláštního zmocnění, pokud smlouva nebyla 
v rozporu s textem zákona.35

Rozhodnutí soudních orgánů z dané doby, které by závěr o přímé po-
užitelnosti mezinárodních smluv bez zákonné inkorporační klauzule pod-
porovalo, se autorovi této práce nepodařilo dohledat. Veškerá dohledaná 
rozhodnutí se vždy opírala o ustanovení konkrétního vnitrostátního práv-
ního předpisu, které ukládalo přednostní aplikaci mezinárodní smlouvy.36

1.3  Ústava Československé socialistické 

republiky (ústavní zákon č. 100/1960 Sb., 

Ústava Československé socialistické 

republiky) a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., 

o československé federaci

S ohledem na panující politické poměry nebylo možné předpokládat, že by 
se ústava oslavující dosažení socialismu v Československu jakkoliv přibližo-
vala přímé aplikaci mezinárodního práva ve vnitrostátních vztazích. Opět 
obsahovala pouze kompetenční ustanovení stanovící, ke kterým smlouvám 
je třeba souhlasu Národního shromáždění (čl. 42) a pravomoci prezidenta 
republiky v oblasti mezinárodního práva (čl. 62). U něj došlo k posunu v tom 
směru, že jako prezident republiky, nově formálně odpovědný Národnímu 

35 OUTRATA, V. Mezinárodní právo veřejné. Praha: Orbis, 1960, s. 40–46.
36 Viz např. rozsudky Nejvyššího soudu sp. zn. Cz 176/54, Cz 173/55, Cz 369/57.
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shromáždění, nebyl omezen ve výkonu svých pravomocí institutem kontra-
signace. Obsahově však jinak byla úprava totožná s Ústavou 9. května, až 
na upuštění od úpravy předběžného provádění hospodářských smluv obec-
né povahy v textu ústavy. Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva byl 
i v tomto období legislativně řešen na úrovni běžných zákonů odkazem na 
případnou přednostní aplikaci mezinárodního práva.37 V rámci zákonných 
odkazů se opět spíše sporadicky objevoval odkaz na mezinárodní právo jako 
celek.38 

Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva nebyl ústavním zákonem 
o  československé federaci jakkoliv dotčen. Došlo opět pouze k  novému 
kompetenčnímu vymezení, když v tomto směru byla Ústava Českosloven-
ské socialistické republiky nahrazena. Nicméně naprostá většina pravomocí 
souvisejících s mezinárodními smlouvami byla i nadále svěřena federálním 
orgánům39 – prezidentovi ČSSR a Federálnímu shromáždění.

Těsně před listopadem 1989 došlo k  opuštění praxe zavedené v  roce 
1948 týkající se vyhlašování mezinárodních smluv formou vyhlášky. Záko-
nem č. 131/1989 Sb., o Sbírce zákonů, byla zavedena praxe, že mezinárodní 
smlouvy byly nadále ve Sbírce zákonů publikovány formou sdělení fede-
rálního ministerstva zahraničních věcí. Nadále tak proto již nebylo možné 
dovozovat vnitrostátní závaznost mezinárodních smluv z formy, v níž byly 
publikovány.

Ani za působnosti Ústavy Československé socialistické republiky nebyla 
otázce vztahu mezinárodního práva, pokud se nejednalo o aplikaci na zá-
kladě konkrétního zákonného odkazu, věnována větší pozornost naukou. 
37 Viz např. § 2 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, § 35 

zákona č. 98/1963 Sb., o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu 
rozhodčích nálezů, § 4 zákona č. 101/1963 Sb., o právních vztazích v mezinárodním ob-
chodním styku (zákoník mezinárodního obchodu), s  obdobným významem §  2 odst.  3 
zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění účinném od 24. 4. 1980.

38 Viz např. § 3 zákona č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, § 47 odst. 1 a § 59 zákona 
č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, § 75 zákona č. 41/1964 Sb., 
o hospodaření s byty, § 10 odst. 2 písm. l) zákona č. 147/1984 Sb., o soudních poplatcích, 
čl. I. bod 7. zákona č. 148/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.

39 Viz zejména čl. 7:
 „(1) Do výlučné působnosti Československé socialistické republiky patří:
  a)  zahraniční politika, uzavírání mezinárodních smluv, zastupování Československé so-

cialistické republiky v mezinárodních vztazích a rozhodování v otázkách války a míru 
(…).

  (2)  V oblastech uvedených v odstavci 1 působí výlučně zákonodárné a výkonné orgány státní 
moci, orgány státní správy a soudní orgány Československé socialistické republiky.“

mezinarodni pravo v rozhodovaci praxi.indd   25mezinarodni pravo v rozhodovaci praxi.indd   25 25.10.2012   19:29:3325.10.2012   19:29:33



Kapitola 1

26

Na Vladimíra Outratu navazoval Miroslav Potočný, který docházel v mnoha 
ohledech k obdobným závěrům, byť se v  jednotlivostech lišil. 40 Doktrína 
byla ohledně vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva velmi roztříštěná 
a jednotliví autoři se nevyjadřovali k závěrům ostatních.41

Je však otázkou, nakolik byla tato teoretická doktrína, prezentovaná na-
ukou mezinárodního práva, ve skutečnosti soudy a dalšími orgány apliková-
na. Jediným rozhodnutím, které možná bylo opřeno o mezinárodní smlouvu 
i bez zákonné klauzule o přednostní aplikaci mezinárodní smlouvy a které 
se autorovi knihy podařilo dohledat, by mohlo být rozhodnutí Nejvyššího 
soudu České socialistické republiky sp. zn. 3 Cz 60/86 ze dne 30. 1. 1987.42 
Původním rozsudkem obvodního soudu došlo ke zrušení a vypořádání spo-
luvlastnictví mezi státní hospodářskou organizací a dřívější československou 
občankou, v rozhodné době však občankou USA. Nejvyšší soud České so-
cialistické republiky rozsudek obvodního soudu zrušil z toho důvodu, že 
obvodní soud nepřihlédl k Dohodě mezi vládou Československé socialis-
tické republiky a vládou Spojených států amerických o vypořádání určitých 
otevřených nároků a finančních otázek z 29. 1. 1982. Nejvyšší soud poukázal 
na to, že citovaná dohoda zakládala plné vypořádání a vyrovnání nároků 
nejen vlády USA, ale i státních příslušníků USA vůči československé vládě 
„zakládajících se na znárodňovacích, vyvlastňovacích a takových opatřeních, 
na jejichž základě bylo s majetky, právy a zájmy nakládáno, nebo zakládají-
cím se na jiných omezujících opatřeních, zahrnujících převzetí vlastnictví nebo 
výkon kontroly nad jejich majetky, právy a zájmy nebo nad jakýmikoli jinými 
majetky, které vznikly přede dnem vstupu této dohody v platnost“ (tj. před 
2. 2. 1982). Nejvyšší soud České socialistické republiky přitom výslovně upo-
zorňoval na to, že tato dohoda nebyla uveřejněna a její znění je k nahlédnutí 
u krajských soudů pouze pro potřeby soudů a státních notářství.43 Vzhledem 
k tomu, že dohoda nebyla vůbec publikována, nelze se při její aplikaci opřít 
ani o doktrínu o vnitrostátní závaznosti v návaznosti na publikaci smlouvy. 

40 POTOČNÝ, M. Mezinárodní právo veřejné. Praha: Panorama, 1978, s. 102.
41 K  podrobnému přehledu názorů doktríny tehdejšího období viz MLSNA, P., KNĚŽÍ-

NEK, J. Mezinárodní smlouvy v českém právu. Teoretická východiska, sjednávání, schvalo-
vání, ratifi kace, vyhlašování a aplikace. Praha: Linde, 2009, s. 115–124.

42 Publikován ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS č. 9–10, roč. 1989, s. 472, pod 
publikačním č. Rc 31/1989.

43 Tato mezinárodní dohoda přitom nebyla publikována ani nikdy později, když hlavním dů-
vodem před listopadem 1989 zřejmě byla její vysoká politická citlivost, důvody pozdějšího 
neuveřejnění jsou však spíše těžko pochopitelné.
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Závaznost této dohody nebylo možné dovodit ani z ustanovení o přednostní 
aplikaci mezinárodních smluv v konkrétním předpise. Jednalo se o řešení 
otázky občanského práva hmotného a občanský zákoník takovou klauzu-
li neobsahoval. Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém 
a procesním, sice tuto klauzuli v § 2 obsahoval, nicméně se vztahovala pouze 
na materii upravenou tímto zákonem, který do oblasti občanského práva 
hmotného zasahoval pouze kolizními ustanoveními, nikoliv odlišnou hmot-
něprávní úpravou. Nejvyšší soud České socialistické republiky však bohužel 
blíže své úvahy o tom, proč došel k závěru, že mezistátní dohoda by mohla 
být na věc aplikovatelná přednostně před občanským zákoníkem, nerozvedl.

Přitom naopak v roce 1976 dovodil Nejvyšší soud ČSSR, že pokud nebyla 
mezinárodní smlouva uveřejněná ani oznámena ve Sbírce zákonů, není obec-
ně závazným právním předpisem. V rámci této úvahy se odvolal na zákonné 
opatření předsednictva Národního shromáždění č. 4/1962 Sb., o vyhlašování 
zákonů a jiných právních předpisů.44 To nicméně žádné účinky vyhlášení či 
nevyhlášení mezinárodní smlouvy neupravovalo. Z odůvodnění rozsudku 
také není zcela zřejmé, na základě jakého vnitrostátního právního předpi-
su byly ostatní smlouvy, které soud aplikoval, použity. S ohledem na to, že 
šlo o otázku důchodového zabezpečení, je možné, že soud vyšel ze zákona 
č. 100/1932 Sb. z. a n., o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o so-
ciálním pojištění, ačkoliv tento zákon nebyl v dané době běžně aplikován.

Autorovi knihy se nepodařilo dohledat žádné další soudní rozhodnutí 
z dané doby, které by aplikovalo mezinárodní právo jindy, než když k tomu 
dával výslovný pokyn vnitrostátní právní předpis a i těchto rozhodnutí bylo 
spíše poskrovnu. 

Autoři z období po listopadu 1989 se kloní k tomu, že díky nedostatečné 
právní úpravě mezinárodní právo spíše aplikováno nebylo. Rozhodně podle 
nich nebyly aplikovány mezinárodní smlouvy zaručující základní lidská práva 
a svobody, zejména Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 
a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Nicmé-
ně u otázek politicky neutrálních (například vymáhání výživného) však soudy 
měly jít výjimečně dokonce i nad rámec vnitrostátních právních předpisů. 45

44 Rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 30. 8. 1976, sp. zn. Czf 1/76, publikován ve Sbírce 
soudních rozhodnutí a stanovisek NS č. 9, roč. 1976, s. 461, pod publikačním č. Rc 27/1976.

45 Viz např. WAGNER, A. K  mezinárodním aspektům návrhu nové československé ústa-
vy. Právník. 1991, roč. 130, č.  6, s.  487 a  MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné, 
jeho obecná část a poměr k jiným právním systémům, zvláště právu českému. 5. vyd. Brno: 
Doplněk, 2008, s. 462.
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Ustanovení upravující v ústavním právu otázky mezinárodního práva 
zůstala do převratu v roce 1989 nezměněna.

1.4 Změny po listopadu 1989

Nově se rodící demokracie v Československu se začala mezinárodnímu prá-
vu výrazně více otevírat. Jednalo se jak o otevření vnější, tak i vnitřní.

1.4.1  Otevření se vnější kontrole 

dodržování mezinárodního práva

Vnějším otevřením přitom rozumím otevření se kontrole dodržování me-
zinárodních závazků nadnárodními orgány. Československo přistoupilo 
dnem 12. 3. 1991 k opčnímu protokolu k Paktu a zároveň učinilo prohlášení 
podle čl. 41 Paktu.46 Tím bylo umožněno, aby se na Výbor pro lidská práva 
obracely jak státy, tak i jednotlivci, s tím, že Československo neplní své zá-
vazky podle tohoto Paktu. Dále byly dne 18. 3. 1992 uloženy u generálního 
tajemníka Rady Evropy ratifikační listiny k ECHR ve znění protokolů č. 3, 
5 a 8, přičemž Československo zároveň učinilo prohlášení, kterým uznalo 
pravomoc Evropské komise pro lidská práva přijímat stížnosti osob, nevlád-
ních organizací nebo skupin osob považujících se za poškozené v důsledku 
porušení práv přiznaných ECHR a uznalo na základě vzájemnosti pravo-
moc ESLP k výkladu a použití úmluvy.47 Dodržování těchto mezinárodních 
smluv vnitrostátními orgány se tak dostalo pod bezprostřední kontrolu me-
zinárodních orgánů, přičemž stížnost mohly podat i českoslovenští občané 
proti vlastnímu státu. 

Československo dále dne 26. 4. 1991 odvolalo výhradu k čl. 30 odst. 1 
Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu za-
cházení nebo trestání,48 podle kterého jakýkoliv spor mezi dvěma nebo 
více smluvními stranami úmluvy, týkající se výkladu nebo provádění této 
úmluvy, který nemůže být vyřešen jednáním, bude na žádost jednoho z nich 

46 Viz sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 169/1991 Sb.
47 Viz sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb.
48 Ze dne 10.  12.  1984, uveřejněná vyhláškou č.  143/1988 Sb. (United Nations Convention 

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment / Conven-
tion contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants).
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předložen arbitrážnímu řízení a v případě nedohody o organizaci arbitrá-
že, může kterákoliv z těchto stran předat spor Mezinárodnímu soudnímu 
dvoru.49 V tomto případě tedy sice Československo nepřipustilo možnost 
podávání oznámení jiným státem nebo jednotlivcem podle čl. 21 a 22 této 
úmluvy k Výboru proti mučení, nicméně připustilo alespoň možnost arbit-
rážního či soudního přezkumu dodržování svých závazků.

1.4.2  Otevření vnitrostátního práva 

prostřednictvím běžného zákonodárství

Vnitřní otevření v  prvé řadě spočívalo ve výrazně častějším  používání 
klauzulí o přednostním použití mezinárodních smluv před vnitrostátním 
právním předpisem, případně odkaz na možný postup podle mezinárodní 
smlouvy vedle zákona.50 Je přitom nepochybné, že z velké části bylo toto 
častější používání odkazů na mezinárodní smlouvy zapříčiněno i výrazným 
nárůstem zákonodárné činnosti vůbec, nicméně lze vypozorovat, že se tato 
ustanovení dostávala i do zákonů, kde tato ustanovení dříve nebývala.

Nepochybně také výrazně přibylo odkazů, které se neodkazovaly pou-
ze na mezinárodní smlouvy, ale i na další prameny mezinárodního práva. 
Jednalo se například o doplnění některých trestných činů v souvislosti s me-
zinárodním právem ozbrojených konfliktů.51 Jednalo se však i  o  některá 
ustanovení trestního řádu,52 zákona o přestupcích a některé další zákony 
stanovící výjimky pro osoby požívající diplomatických imunit, ty nicméně 
navazovaly i na předchozí praxi.53 

49 Viz sdělení MZV č. 39/1997 Sb.
50 Viz např. §  25 odst.  2 zákona č.  172/1990 Sb., o  vysokých školách, bod 6. a  7. zákona 

č.  175/1990 Sb., kterým se mění a  doplňuje trestní zákon, §  30 zákona č.  389/1990 Sb., 
o dani z příjmu obyvatelstva, § 2 odst. 3 zákona č. 244/1991 Sb., o Federální bezpečnostní 
informační službě a o používání zpravodajských prostředků, § 1 odst. 4 zákona č. 283/1991 
Sb., o Policii České republiky, § 69 odst. 1 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, 
§ 73 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a mnohé 
další.

51 Trestné činy používání zakázaného bojového prostředku a nedovolené vedení boje podle 
§ 262 odst. 2 trestního zákona, válečná krutost podle § 263 odst. 2 trestního zákona a zne-
užívání mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 265 odst. 1 trestního zákona – 
viz body 92, 93 a 96 zákona č. 175/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní zákon.

52 Viz body 10. a 34. zákona č. 178/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje trestní řád.
53 Viz § 9, 66 a 76 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 4 odst. 1 zákona č. 570/1990 Sb., 

o správních poplatcích, § 11 písm. l) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.
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Z pohledu aplikace mezinárodního práva bylo zajímavé ustanovení § 30 
zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, které znělo:

„Postavení, práva a  povinnosti odborových orgánů, stanovené práv-
ními předpisy nebo vyplývající z  mezinárodních smluv, jimiž je Česká 
a  Slovenská Federativní Republika vázána, nejsou tímto zákonem do-
tčeny.“

Toto ustanovení tedy výslovně nestanovilo přednost mezinárodní 
smlouvy, nicméně implicite předpokládalo i vnitrostátní aplikaci meziná-
rodní smlouvy, aniž by k tomu bylo třeba dalšího vnitrostátního opatření. 
Je však třeba konstatovat, že toto ustanovení bylo zřejmě pouze výjimkou 
potvrzující pravidlo a těžko by z něj tedy bylo možné usuzovat na nějaké 
přesvědčení zákonodárce o bezprostřední vnitrostátní účinnosti meziná-
rodních smluv.

1.4.3  Otevření vnitrostátního práva 

prostřednictvím ústavních změn

Úvodem je třeba poznamenat, že k vymezení vztahu vnitrostátního a me-
zinárodního práva došlo v ústavněprávní rovině pouze v dílčí oblasti smluv 
o lidských právech a základních svobodách. Nepochybně tomu mohlo být 
i z toho důvodu, že se nakonec ukázalo jako nerealizovatelné přijetí nové fe-
derální ústavy a docházelo pouze k dílčím novelám Ústavy ČSSR a ústavního 
zákona o československé federaci, z nichž navíc většina se zabývala otázkami 
souvisejícími se vztahy mezi federací a republikami.54 

Na problémy vnitrostátní právní úpravy ve vztahu k mezinárodnímu 
právu poukazoval již v roce 1991 Alois Wagner, který ve svém článku již 
relativně brzy po listopadové revoluci pojmenoval naprostou většinu úskalí, 
která ohledně aplikace mezinárodního práva existovala, přičemž k jejich 
odstranění, byť v  mnohaletém odstupu postupně došlo.55 Obdobně, byť 

54 Viz např. CHRASTILOVÁ, B., MIKEŠ, P. Prezident republiky Václav Havel a jeho vliv na 
československý a český právní řád. Praha: ASPI Publishing, 2003, s. 36–81.

55 WAGNER, A. K  mezinárodním aspektům návrhu nové československé ústavy. Právník. 
1991, roč. 130, č. 6, s. 486–497.

mezinarodni pravo v rozhodovaci praxi.indd   30mezinarodni pravo v rozhodovaci praxi.indd   30 25.10.2012   19:29:3325.10.2012   19:29:33



Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v ČSR

31

v užším rozsahu, na nedostatečnost ústavní úpravy v tomto směru pouka-
zoval i Vladimír Týč.56, 57

1.4.3.1  Uvozovací ústavní zákon k Listině základních práv 

a svobod

K naprosto zásadní změně vztahu mezinárodního práva a vnitrostátního 
práva došlo v ústavněprávní rovině přijetím ústavního zákona č. 23/1991 
Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon 
Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, který 
nabyl účinnosti dne 8. 2. 1991. Pomineme-li ustanovení § 106 odst. 2 Ústav-
ní listiny z roku 1920, byl tímto ustanovením poprvé na ústavní úrovni za-
kotven vztah mezi mezinárodními smlouvami a vnitrostátním právem, byť 
pouze ohledně určitého výseku těchto mezinárodních smluv. Podle jeho § 2 
platilo:

„Mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, Českou 
a Slovenskou Federativní Republikou ratifikované a vyhlášené, jsou na je-
jím území obecně závazné a mají přednost před zákonem.“

Ačkoliv se na jednu stranu jednalo o jasné otevření ústavního práva ur-
čité oblasti mezinárodních smluv, na druhou stranu toto ustanovení zřejmě 
jednoznačně uzavřelo možnost spekulací o tom, že by ostatní mezinárodní 
smlouvy mohly být součástí vnitrostátního právního řádu i bez výslovné 
recepce. Těžko lze dovodit, že by ústavodárce výslovně prohlašoval pouze 
o této kategorii smluv, že jsou obecně závazné, pokud by uvedené pravidlo 
mělo platit o všech mezinárodních smlouvách. Svým způsobem se jednalo 
o navázání na předchozí tradici stanovení přednostní aplikace mezinárod-
ního práva pro určité oblasti právní úpravy prostřednictvím zákonných od-
kazů, pouze s tím rozdílem, že tato přednost byla pro oblast lidských práv 
a základních svobod stanovena ústavním zákonem.

Proces pro přijímání těchto mezinárodních smluv zůstával nadále zcela 
shodný s ostatními mezinárodními smlouvami, ačkoliv byla stanovena jejich 
56 TÝČ, V. Vnitrostátní aplikace mezinárodních smluv v ústavním systému Československa. 

In Aktuální otázky českého a československého konstitucionalismu. Sborník příspěvků z vě-
decké konference věnované prof. Bohumilu Baxovi. Ed. K. Schelle. Brno: Masarykova univer-
zita, 1993, s. 175–180. 

57 TÝČ, V. Aplikace mezinárodních smluv ve vnitrostátním právu. Právník. 1993, roč. 132, 
č. 4, s. 331–336.
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přednost před zákonem a svou povahou se tedy blížily nepochybně ústav-
ním zákonům. Konečná úprava přitom byla v tomto směru v rozporu s pů-
vodními zákonodárnými iniciativami obou národních rad. Návrhy počítaly 
s tím, že mezinárodní smlouvy budou mít sílu ústavního zákona, nicméně 
pouze za předpokladu, že Federální shromáždění dá souhlas k jejich ratifi-
kaci stejným způsobem, jako dává k přijetí ústavních zákonů.58

Ohledně právní síly mezinárodních smluv o lidských právech a základ-
ních svobodách se navíc v době projednávání ve Federálním shromáždění 
objevil i názor, aby měly pouze sílu běžného zákona. Nakonec přijatá podoba 
tak byla považována za určitý kompromis, kdy zpravodaj Ústavně právního 
výboru Sněmovny lidu Ernest Valko, uvedl, že byla jejich právní síla navr-
žena tak, že sice mají přednost před běžnými zákony, ale ne před zákonem 
ústavním, který má nejvyšší právní sílu.59 Je nicméně poněkud překvapující, 
že ohledně právní síly a způsobu přijímání těchto mezinárodních smluv ne-
byla vedena na plénu Federálního shromáždění při přijímání uvozovacího 
ústavního zákona k Listině žádná diskuse.

1.4.3.2 Ústavní soud ČSFR

Druhým zásadním ústavněprávním předpisem, který otevíral vnitrostátní 
právní řád mezinárodnímu právu, byť tentokráte spíše v procesní rovině, 
byl ústavní zákon č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu České a Slovenské Fe-
derativní Republiky, který nabyl účinnosti dne 1. 4. 1991. Ačkoliv podle 
čl. 1 odst. 1 byl Ústavní soud soudním orgánem ochrany ústavnosti, byly 
pod tento pojem zahrnovány i mezinárodní smlouvy o  lidských právech 
a základních svobodách, které měly přednost před zákonem. 

Jednalo se jednak o abstraktní kontrolu právních předpisů (čl. 2 písm. b), 
ale i o možnost přezkumu rozhodnutí jiných orgánů v konkrétních věcech 

58 Čl. 5 tisku č.  330 návrh Slovenské národní rady ústavního zákona, kterým se vyhlašu-
je Listina základních práv a  svobod, Federální shromáždění ČSFR, VI. volební období 
(1990–1992) a čl. 5 tisku č. 331 návrh České národní rady ústavního zákona, kterým se 
vyhlašuje Listina základních práv a  svobod, Federální shromáždění ČSFR, VI. volební 
období (1990–1992). Český návrh přitom navíc počítal i s tím, že bude upraveno prová-
dění rozhodnutí orgánů podle takových mezinárodních smluv a v přechodných ustanove-
ních Mezinárodní pakt o občanských a politických právech označoval za smlouvu se silou 
ústavního zákona s tím, že jiné již ratifi kované smlouvy by musely být schváleny obdobně 
jako ústavní zákon.

59 Stenoprotokol z jednání ze dne 8. 1. 1991, Federální shromáždění ČSFR, VI. volební obdo-
bí (1990–1992).
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na základě individuální ústavní stížnosti (čl. 6). U  abstraktní kontroly 
ústavnosti bylo následkem shledání nesouladu pozbytí účinnosti přísluš-
ného předpisu, a pokud nebyl uveden do souladu s nadřazeným předpisem 
(vč. vymezených mezinárodních smluv), pak pozbytí platnosti po šesti mě-
sících od vyhlášení nálezu (čl. 3 odst. 1). V rámci individuální ústavní stíž-
nosti nicméně nemohl stěžovatel, na rozdíl od současného stavu, zároveň 
navrhovat abstraktní kontrolu ústavnosti.

Pravomoci Ústavního soudu ČSFR s ohledem na mezinárodní právo byly 
fakticky dále nad rámec ústavního zákona rozšířeny prováděcím zákonem 
k ústavnímu zákonu.60 Jednalo se o pravomoc vyložit, zda určitá meziná-
rodní smlouva je smlouvou ve smyslu § 2 ústavního zákona č. 23/1991 Sb. 
a dále o možnost zásahu do již pravomocně skončených řízení v případě, že 
by Výbor pro lidská práva konstatoval porušení Paktu. 

Výkladovou pravomoc zakládal § 53, podle kterého měl Ústavní soud 
pravomoc podat výklad, zda mezinárodní smlouva, ČSFR ratifikovaná 
a vyhlášená, je mezinárodní smlouvou o lidských právech a základních 
svobodách ve smyslu § 2 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvo-
zuje Listina základních práv a  svobod jako ústavní zákon Federálního 
shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, je-li věc sporná. 
Uvedené ustanovení se přitom nevztahovalo na výklad v rámci abstraktní 
kontroly ústavnosti nebo při posuzování individuální ústavní stížnosti, 
ale odkazovalo na obdobné použití řízení o výkladu ústavních zákonů 
Federálního shromáždění. Subjekty oprávněnými k podání návrhu na vý-
klad přitom byly stejnými subjekty, které byly oprávněny podávat návrh 
na abstraktní kontrolu souladu právních předpisů s ústavními zákony či 
mezinárodními smlouvami. Z uvedeného ustanovení tak bylo zcela zřej-
mé, že kvalifikace určité smlouvy jako lidskoprávní byla plně v  rukou 
moci soudní, která nebyla žádným způsobem vázána tím, co si o povaze 
smlouvy myslel při jejím přijímání zákonodárce. Uvedené ustanovení se 
navíc vztahovalo pouze na situace, kdy kvalifikace určité mezinárodní 
smlouvy jako lidskoprávní byla sporná, v ostatních případech tedy zjev-
ně mělo být na aplikujícím orgánu, aby si povahu mezinárodní smlouvy 
vyhodnotil sám.

Druhá, zcela nová pravomoc ve vztahu k mezinárodnímu právu byla za-
ložena částí třetí zákona, nazvanou Provádění rozhodnutí mezinárodních 

60 Zákon č. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Re-
publiky a o řízení před ním, který nabyl účinnosti dne 3. 12. 1991.
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orgánů ve věcech základních práv a  svobod. Tato část obsahovala pouze 
§ 74, který zněl:

„(1) Sdělil-li výbor pro lidská práva České a Slovenské Federativní Republi-
ce na základě stížnosti mu podané svůj názor, že opatřením, rozhodnutím 
nebo jiným zásahem některého orgánu veřejné moci České a Slovenské Fe-
derativní Republiky bylo porušeno právo stěžovatele uvedené v Mezinárod-
ním paktu o občanských a politických právech, předloží federální vláda toto 
sdělení neprodleně Ústavnímu soudu.
(2) Pro účely řízení před Ústavním soudem se sdělení podle odstavce 1 po-
važuje za ústavní stížnost (čl. 6 a čl. 8 odst. 3 ústavního zákon), která byla 
přijata k dalšímu řízení (…).“

Toto ustanovení bylo nepochybně velmi vstřícné vůči Výboru pro lidská 
práva, když takovouto povinnost Pakt Československu rozhodně neukládal, 
a dokonce se ani sdělení výboru nepovažují za mezinárodněprávně závazná 
i vůči státu, proti kterému stížnost směřuje. Toto ustanovení je třeba pova-
žovat za specifické i v tom směru, že k zahájení řízení nebylo vůbec třeba 
další aktivity samotného stěžovatele, ale řízení bylo zahájeno již tím, že vláda 
informovala Ústavní soud o sdělení Výboru pro lidská práva. Nebylo také 
podstatné, jak dlouhá doba uplynula od skončení vnitrostátních řízení a zda 
stěžovatel dříve, než se obrátil na Výbor pro lidská práva, skutečně vyčerpal 
veškeré vnitrostátní prostředky nápravy, včetně ústavní stížnosti. Zákon nic-
méně výslovně nestanovil, že by byl Ústavní soud povinen této kvaziústavní 
stížnosti vyhovět nebo že by byl vázán právním názorem vysloveným ve 
sdělení Výboru pro lidská práva. Bylo by proto nepochybně velmi zajímavé 
sledovat, jak by bylo v praxi uvedené ustanovení vykládáno, k čemuž však 
nikdy nedošlo.

1.4.3.3   Změna Ústavy ohledně předběžného provádění 

mezinárodních smluv

V návaznosti na dříve popsaný neutěšený stav týkající se předběžného prová-
dění mezinárodních smluv, tedy neexistenci ústavní úpravy počínaje Ústavou 
Československé socialistické republiky a přesto platící zákon č. 66/1949 Sb., 
o  předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné 
povahy, který si uvědomoval i zákonodárce, byla přijatá novela ústavního 
zákona č. 143/1968 Sb. Navíc se počítalo i s přijetím nového prováděcího 
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zákona.61 Bodem 21. ústavního zákona č. 493/1992 Sb., kterým se mění a do-
plňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění poz-
dějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony, došlo k doplnění 
čl. 36 odst. 3 ústavního zákona o československé federaci o následující větu:

„Zákon Federálního shromáždění stanoví, kdy lze mezinárodní hospodář-
ské smlouvy obecné povahy provádět před tím, než s nimi Federální shro-
máždění vysloví souhlas.“

Tento ústavní zákon nicméně nabyl účinnosti dne 29. 10. 1992 a pozbyl 
jí s ohledem na zánik ČSFR dne 31. 12. 1992.

1.4.4 Názory nauky

Na rozdíl od předlistopadové situace začala být postavení mezinárodního 
práva v právu vnitrostátním věnována větší pozornost. Literatura se v tomto 
období shodovala (respektive minimálně nijak nesporovala) v tom, že jest-
liže neexistuje na ústavní úrovni obecné pravidlo o vztahu mezinárodního 
a vnitrostátního práva, je třeba dovodit, že bez konkrétního zákonného (po-
tažmo ústavního) zmocnění nelze normu mezinárodního práva aplikovat. 
K tomu pravděpodobně přispěl i § 2 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., který 
na ústavněprávní úrovni stanovil obecnou závaznost pouze některých me-
zinárodních smluv, z čehož bylo možné výkladem a contrario dovodit, že 
jiné mezinárodní smlouvy ve vnitrostátním právu obecně závazné nejsou. 
Zájem nauky nicméně vzbudilo právě citované ustanovení, neboť se nejed-
nalo o normu zcela jednoznačnou, a to ve více ohledech.

Nauka se spíše shodovala na tom, že vymezení smluv v § 2 ústavního 
zákona č. 23/1991 Sb., tedy smluv o lidských právech a svobodách, nemůže 
být vykládáno tak, že by se mělo vztahovat pouze na smlouvy upravující 
ta práva a svobody vymezená v hlavě druhé Listiny nazvané „Lidská práva 
a základní svobody“, ale toto vymezení by mělo být pojímáno široce, zahr-
nujíce zásadně jakákoliv lidská práva. 62 Na druhou stranu panovala značná 

61 Viz důvodovou zprávu k bodu 21, tisk č. 73. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se 
mění a doplňují ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozděj-
ších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony, Federální shromáždění ČSFR, VII. 
volební období (1992–1992).

62 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách a Čs. 
ústavní právo (pokus o doktrinární výklad § 2 ústavního zákona č. 23/1991 Sb.). Právník. 
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nejistota ohledně toho, zda se má podle daného ustanovení postupovat 
i ohledně mezinárodních smluv, které nejsou typickými smlouvami o lid-
ských právech (např. oblast humanitárního práva, úmluvy Mezinárod-
ní organizace práce atd.) a u smluv, které nejsou samy o sobě smlouvami 
o lidských právech, ale mají v sobě některá ustanovení, která lidská práva 
upravují.63

V názorech nauky nepanovala jednota ohledně právní síly mezinárod-
ních smluv o lidských právech a základních svobodách.64 Jiří Malenovský 
zastával názor, že tyto smlouvy jsou na úrovni ústavního zákona. Tento jeho 
závěr byl však nepochybně dosti problematický, a to s ohledem na to, že vý-
kladové konstrukce, kterými k těmto závěrům docházel, byly značně složité 
a v podstatě zcela potlačovaly význam historického výkladu. 

1.4.5 Rozhodovací praxe soudů

1.4.5.1 Ústavní soud ČSFR

Ústavní soud ČSFR měl možnost reálně vykonávat svou činnost pouze 
velmi krátkou dobu. Jeho soudci byli jmenováni prezidentem ČSFR dne 
31. 1. 1992, nicméně s ohledem na nezbytná organizační opatření začal ten-
to soud pracovat až počátkem března. V důsledku toho tedy soud fungoval 
pouhých deset měsíců.65

Ve Sbírce usnesení a nálezů Ústavního soudu ČSFR bylo publikováno 
pouhých 16 rozhodnutí. Nicméně je nepochybně zajímavé, že i přes tento 
velmi malý počet rozhodnutí se v sedmi případech, tedy téměř v polovině 
případů, navrhovatelé dovolávali i aplikace mezinárodních smluv. S ohle-
dem na novost právní úpravy je podle mého přesvědčení toto číslo dosti 
překvapující.

1992, roč. 131. č. 11, s. 934–935; PAVLÍČEK, V. Listina základních práv a svobod a problé-
my přeměny právního řádu. Právník. 1992, roč. 131, č. 5, s. 366.

63 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách a Čs. 
ústavní právo (pokus o doktrinární výklad § 2 ústavního zákona č. 23/1991 Sb.). Právník. 
1992, roč. 131. č. 11, s. 935; TÝČ, V. Aplikace mezinárodních smluv ve vnitrostátním právu. 
Právník. 1993, roč. 132, č. 4, s. 334.

64 Stručný přehled MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní smlouvy o  lidských právech a  základ-
ních svobodách a  Čs. ústavní právo (pokus o  doktrinární výklad §  2 ústavního zákona 
č. 23/1991 Sb.). Právník. 1992, roč. 131, č. 11, s. 931–932.

65 ŠEVČÍK, V. Předmluva. Sbírka usnesení a nálezů Ústavního soudu ČSFR, 1992.
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V žádném z publikovaných rozhodnutí se nicméně Ústavní soud ČSFR 
nezabýval otázkou aplikace mezinárodních smluv v  obecné rovině, ale 
vždy posuzoval jejich konkrétní ustanovení s ohledem na předmět ústavní 
stížnosti. Nejčastěji se Ústavní soud ČSFR zabýval aplikací Paktu66 a Mezi-
národního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech.67 Na 
rozdíl od pozdější poněkud opatrnější praxe Ústavního soudu ČR68 Ústavní 
soud ČSFR se bez jakýchkoliv pochybností zabýval i návrhy namítajícími 
nesoulad s úmluvami Mezinárodní organizace práce, a to konkrétně s Úmlu-
vou č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat,69 
a s Úmluvou č. 111 o diskriminaci (zaměstnání a povolání).70 Pouze dvakrát 
se Ústavní soud zabýval aplikací ECHR,71 což bylo nepochybně dáno i tím, 
že tato úmluva byla ve Sbírce zákonů vyhlášena až 15. 5. 1992. Jednou se 
Ústavní soud ČSFR zabýval aplikací Úmluvy o právech dítěte.72 Zajímavé 
bylo i to, že jednou se navrhovatelé dovolávali aplikace Vídeňské úmluvy 

66 Viz nálezy sp. zn. Pl. ÚS 5/92, ze dne 4. 9. 1992, publikován ve Sbírce usnesení a nálezů 
Ústavního soudu ČSFR, roč. 1992, s. 25, pod publikačním č. 9, sp. zn. Pl. ÚS 22/92, ze dne 
8.  10.  1992, publikován ve Sbírce usnesení a  nálezů Ústavního soudu ČSFR, roč. 1992. 
s. 37, pod publikačním č. 11 a sp. zn. Pl. ÚS 1/92, ze dne 26. 11. 1992, publikován ve Sbírce 
usnesení a nálezů Ústavního soudu ČSFR, roč. 1992, s. 56, pod publikačním č. 14.

67 Viz nálezy sp. zn. Pl. ÚS 22/92, ze dne 8. 10. 1992, publikován ve Sbírce usnesení a nálezů 
Ústavního soudu ČSFR, roč. 1992, s. 37, pod publikačním č. 11, sp. zn. II. ÚS 104/92, ze dne 
21. 10. 1992, sp. zn. II. ÚS 104/92, publikován ve Sbírce usnesení a nálezů Ústavního soudu 
ČSFR, roč. 1992, s. 44, pod publikačním č. 12 a sp. zn. Pl. ÚS 1/92, ze dne 26. 11. 1992, publiko-
ván ve Sbírce usnesení a nálezů Ústavního soudu ČSFR, roč. 1992, s. 56, pod publikačním č. 14.

68 Ačkoliv i Ústavní soud ČR s oběma uvedenými úmluvami MOP jako se smlouvami o lid-
ských právech a základních svobodách nakládal. V případě Úmluvy č. 111 jí takto vyznačil 
výslovně – viz nález sp. zn. Pl. ÚS 36/93, u Úmluvy č. 87 to lze dovodit pouze nepřímo, když 
ji do svých úvah alespoň velmi okrajově zahrnul, ačkoliv nikdy nepřistoupil k její aplikaci – 
viz zejména nález sp. zn. Pl. ÚS 61/04.

69 Viz nález sp. zn. II. ÚS 104/92, ze dne 21. 10. 1992, publikován ve Sbírce usnesení a nálezů 
Ústavního soudu ČSFR, roč. 1992, s. 44, pod publikačním č. 12.

70 Viz nálezy sp. zn. Pl. ÚS 22/92, ze dne 8. 10. 1992, publikován ve Sbírce usnesení a nálezů 
Ústavního soudu ČSFR, roč. 1992, s. 37, pod publikačním č. 11 a sp. zn. Pl. ÚS 1/92, ze dne 
26. 11. 1992, publikován ve Sbírce usnesení a nálezů Ústavního soudu ČSFR, roč. 1992, 
s. 56, pod publikačním č. 14.

71 Viz nálezy a usnesení sp. zn. I. ÚS 233/92, ze dne 9. 6. 1992, publikován ve Sbírce usnesení 
a nálezů Ústavního soudu ČSFR, roč. 1992, s. 13, pod publikačním č. 4 a sp. zn. Pl. ÚS 
22/92, ze dne 8. 10. 1992, publikován ve Sbírce usnesení a nálezů Ústavního soudu ČSFR, 
roč. 1992, s. 37, pod publikačním č. 11.

72 Viz nález sp. zn. I. ÚS 205/92, ze dne 4. 11. 1992, publikován ve Sbírce usnesení a nálezů 
Ústavního soudu ČSFR, roč. 1992, s. 53, pod publikačním č. 13.
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o smluvním právu, a to konkrétně jejich čl. 18 (Závazek nemařit předmět 
a účel smlouvy před jejím vstupem v platnost), čl. 26 (Pacta sunt servanta) 
a čl. 28 (Vyloučení zpětné působnosti smluv). Bohužel však tyto námitky 
Ústavní soud ČSFR zcela opomněl a nijak se k nim nevyjádřil.73

Ve svých rozhodnutích se Ústavní soud ČSFR mezinárodními smlou-
vami zabýval relativně obsáhle a zpravidla namítané porušení mezinárodní 
smlouvy posuzoval nezávisle na tom, zda je bylo též možné podřadit pod 
některé ustanovení Listiny. Dokonce se některými otázkami aplikace mezi-
národního práva zabýval i tehdy, když stížnost odmítal a svůj názor konsta-
toval pouze mimoděk.74 Při výkladu smluv se odvolával i na výklady zaujaté 
příslušnými mezinárodními orgány, byť někdy s jejich závěry polemizoval, 
a to zejména v případě nálezu sp. zn. Pl. ÚS 1/92,75 kde navrhovatelé před-
ložili zprávu generálního ředitele správní rady Mezinárodního úřadu práce, 
která se zabývala stížností podanou Odborovým sdružením Čech, Moravy 
a Slezska a Českou a Slovenskou konfederací odborových svazů na porušení 
Úmluvy o diskriminaci (zaměstnání a povolání) č. 111. Tato zpráva dochá-
zela k závěru, že v případě napadeného zákona 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 (tzv. lustrační zákon), Československo po-
rušilo citovanou úmluvu. Jak nicméně konstatoval Ústavní soud ČSFR, tato 
zpráva se opírala o prohlášení bývalého předsedy Federálního shromáždě-
ní A. Dubčeka, že jde o diskriminační zákon, který zbaví kolem jednoho 
milionu československých občanů jejich základních lidských a odborových 
práv. Jak nicméně zjistil Ústavní soud ČSFR, dopad zákona byl mnohoná-
sobně menší, když pozitivní osvědčení [po odečtení osob evidovaných dle 
§ 2 odst. 1 písm. c)] v rozhodné době byla vydána přibližně 11,5 tis. osobám. 
Ústavní soud proto dovodil, že zpráva vycházela ze zcela jiných předpo-
kladů, než se nakonec ukázaly jako pravdivé, a proto příslušnou zprávu za 
rozhodující nepovažoval.

73 Viz nález sp. zn. Pl. ÚS 1/92, ze dne 26. 11. 1992, publikován ve Sbírce usnesení a nálezů 
Ústavního soudu ČSFR, roč. 1992, s. 56, pod publikačním č. 14.

74 Viz usnesení sp. zn. I. ÚS 233/92, ze dne 9. 6. 1992, publikované ve Sbírce usnesení a nálezů 
Ústavního soudu ČSFR, roč. 1992, s. 13, pod publikačním č. 4.

75 Ze dne 26. 11. 1992, publikován ve Sbírce usnesení a nálezů Ústavního soudu ČSFR, roč. 
1992, s. 56, pod publikačním č. 14.
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1.4.5.2 Obecné soudy

Autorovi knihy se bohužel nepodařilo dohledat žádné rozhodnutí obecného 
soudu, které by se již za existence ČSFR zabývalo přednostní aplikací mezi-
národních smluv o lidských právech a základních svobodách ve smyslu § 2 
ústavního zákona č. 23/1991 Sb. Uvedené může být způsobeno nepochybně 
tím, že soudy měly na aplikaci tohoto ustanovení relativně krátkou dobu 
(přibližně rok a 11 měsíců), nicméně zřejmě i tím, že soudy nebyly zvyklé 
aplikovat mezinárodní právo jindy, než pokud k tomu měly výslovný zákon-
ný pokyn v běžném zákoně upravujícím určitou právní materii. 

Na mezinárodní právo se pouze v obecné rovině dovolávaly soudy při 
aplikaci zákona č. 119/1990 Sb., o soudních rehabilitacích, který se sám v § 1 
odst. 1 odvolával na mezinárodněprávní dokumenty zajišťující ochranu lid-
ských práv, které byly předchozím režimem porušovány a  jednání podle 
nich bylo postihováno jako protiprávní. Soudy následně docházely k výkla-
du zákona vstřícného k poškozeným osobám i s ohledem na odkaz na tyto 
mezinárodněprávní dokumenty.76

Z pohledu imunit států je pak zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ČR Rc 9/1992,77 podle kterého československým soudům náležela pravo-
moc rozhodovat o žalobách na náhradu škod způsobených československým 
občanům sovětskými vojsky během jejich pobytu na území ČSFR. Soud tu-
to skutečnost dovozoval ze skutečnosti, že za tato vojska jedná zmocněnec 
vlády SSSR pro záležitosti odchodu sovětských vojsk z ČSFR ve smyslu čl. 4 
Dohody mezi vládou ČSFR a vládou SSSR, vyhlášené sdělením č. 71/1990 
Sb. Nemělo proto jít s přihlédnutím k této dohodě o žaloby směřující proti 
cizímu státu, které by jinak byly z pravomoci československých soudů vy-
loučeny ve smyslu § 47 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu sou-
kromém a procesním.

76 Viz např. rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 11. 12. 1992, sp. zn. 9 Rt 49/92, uveřej-
něný v časopise Právní rozhledy, 1993, č. 2, s. 49 nebo rozsudek Městského soudu v Praze 
ze dne 5. 11. 1992, sp. zn. 20 Co 53/93, uveřejněný v časpise Bulletin advokacie, 1994, č. 2, 
s. 35.

77 Ze dne 30. 4. 1991, sp. zn. 1 Cz 3/1991, Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek NS č. 2–3, 
roč. 1992, s. 124, pod publikačním č. Rc 9/1992.
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KAPITOLA 2

Vývoj právní úpravy vztahu mezinárodního 
a vnitrostátního práva samostatné ČR

Kniha v této části popisuje vývoj právní úpravy vztahu mezinárodního a vni-
trostátního práva od vzniku samostatné ČR, když výsledek uvedeného vývo-
je, tedy aktuálně platný právní stav, je popsán až v kapitole 3. Aplikace mezi-
národního práva soudy České republiky a aktuální právní úprava. Tato část 
tedy představuje jakýsi nezbytný mezistupeň mezi historií a současností. 

Znát tento vývoj je podstatné jednak z toho důvodu, že v rámci analýzy 
judikatury je třeba posoudit, zda soudní rozhodnutí vydané i již podle ne-
platné právní úpravy je nadále aplikovatelné, jakož i proto, že v praxi nemálo 
kdy nastává potřeba řešit některou otázku s ohledem na právní úpravu plat-
nou v době vzniku právního vztahu. Znalost původní právní úpravy je ne-
zbytná i pro pochopení některých soudních rozhodnutí, které novou právní 
úpravu aplikují právě i v návaznosti na její historický vývoj. 

Někdy se přitom jednalo pouze o novely, které pozměňují či doplňu-
jí původní význam, případně jde sice o zákony formálně nové, které však 
z menší nebo větší části předchozí právní úpravu přebírají. Spíše výjimečně 
jde o situaci, že by nová právní úprava neměla žádnou kontinuitu s původní.

Soudní rozhodnutí jsou v  této části uváděna zpravidla pouze tehdy, 
pokud již nejsou použitelná pro stávající právní úpravu, či velmi omeze-
ně, a naopak jsou uváděna v plném rozsahu v kapitole 3. Aplikace meziná-
rodního práva soudy České republiky a aktuální právní úprava, i pokud se 
formálně vztahují k předchozí právní úpravě, ale jsou i za současné právní 
úpravy plně aplikovatelná. Jistou výjimkou jsou kapitoly 2.3.1.4 Smlouva 
o lidských právech a základních svobodách a 2.3.1.5 Mezinárodní smlouvy 
o lidských právech a základních svobodách pohledem judikatury, když tato 
kategorie smluv v ústavním pořádku sice na jednu stranu formálně zanikla, 
ale s ohledem na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/01 a na něj na-
vazující judikaturu Ústavního soudu nadále fakticky přetrvává. S ohledem 
na to, že tento nález považuji za zcela chybný a nemající jakoukoliv oporu 
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v ústavním pořádku, řadím tyto kapitoly systematicky do této části knihy, 
neboť z pohledu platného práva jde o kategorii, která zanikla.

2.1 Návrh Ústavy ČR

Vláda předložila České národní radě vládní návrh Ústavy, který byl k mezi-
národnímu právu výrazně více velkorysý než dosavadní ústavní řád. 1 Tento 
návrh předpokládal ve svém čl. 10 inkorporaci dvou kategorií mezinárod-
ních smluv do vnitrostátního právního řádu. Podle odst. 1 jimi měly být 
i nadále mezinárodní smlouvy o základních svobodách a lidských právech,2 
nicméně podle odst.  2 i  ostatní mezinárodní smlouvy. U  obou kategorií 
smluv mělo být dalšími podmínkami jejich vnitrostátní aplikace to, že jsou 
závazné pro ČR, pokud byly schválené Parlamentem a ratifikovány prezi-
dentem republiky. Návrh tak předpokládal inkorporaci všech mezinárod-
ních smluv, k jejichž ratifikaci by dal souhlas Parlament. Zatímco smlouvy 
o základních svobodách a lidských právech měly mít sílu ústavního zákona, 
ostatní mezinárodní smlouvy sílu běžného zákona. Mezinárodní smlouvy se 
silou ústavního zákona měly být schvalovány taktéž stejnou procedurou jako 
ústavní zákony (čl. 39 odst. 3, čl. 40) a ostatní mezinárodní smlouvy obdob-
ně jako zákony (čl. 49). U běžných mezinárodních smluv měla proběhnout 
ratifikace prezidentem republiky až poté, co Ústavní soud vykoná předběž-
nou kontrolu ústavnosti (čl. 51 odst. 2). Ústavní soud měl mít založenu de-
rogační pravomoc ohledně zákonů, které by byly v rozporu s mezinárodními 
smlouvami, které mají sílu ústavního zákona a ohledně podzákonných před-
pisů i tehdy, pokud by byly v rozporu i s ostatními mezinárodními smlou-
vami [čl. 85 písm. a) a b)]. Důvodová zpráva k návrhu bohužel nijak blíže 
nerozvádí, proč se vláda rozhodla přistoupit k inkorporaci širšího okruhu 
mezinárodních smluv. U předběžné kontroly ústavnosti správně důvodová 
zpráva upozorňovala na následné možné komplikace v případě pozdějšího 
zjištění jejího rozporu s ústavním pořádkem s ohledem na její vstup v plat-
nost z pohledu mezinárodního práva. 

1 Tisk č. 152 vládní návrh ústavy České republiky, Česká národní rada, VII. volební období 
(1990–1992).

2 Na rozdíl od § 2 ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních 
práv a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní 
Republiky, byla použita lehce odlišná terminologie, když tento ústavní zákon hovořil o lid-
ských právech a základních svobodách.
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Tento návrh, byť nakonec nebyl Českou národní radou přijat v navrže-
ném znění, je nepochybně zajímavou ukázkou toho, že alespoň vláda neměla 
obavu i po jen krátké účinnosti inkorporační klauzule vztahující se k me-
zinárodním smlouvám o lidských právech a základních svobodách rozšířit 
bezprostřední závaznost i na všechny ostatní mezinárodní smlouvy, k jejichž 
ratifikaci by dal souhlas Parlament. Tento návrh by na druhou stranu nepo-
chybně přinášel mnohé interpretační nejasnosti. 

Stěžejní otázkou by zejména byl vztah mezi mezinárodními smlouvami 
a pozdějším vnitrostátním zákonodárstvím, tedy zda by se v takovém přípa-
dě uplatnilo interpretační pravidlo lex posterior derogat legi priori. Lze do-
spět k závěru, že by tomu tak zřejmě bylo, neboť jinak by musel ústavodárce 
stanovit nadzákonnou, či dokonce nadústavní sílu mezinárodních smluv. 
Nicméně návrh výslovně stanovil jejich právní sílu shodnou se silou zákona 
či ústavního zákona.3 Pokud by se stát chtěl těmto důsledkům vyhnout, mu-
sel by zřejmě nadále pokračovat i přes obecnou inkorporaci mezinárodních 
smluv v praxi zákonných odkazů stanovících přednostní použití mezinárod-
ních smluv, čímž by i pozdější zákon řešící shodnou materii odlišně zřejmě 
umožnil nadále aplikovat dříve přijatou mezinárodní smlouvu za použití 
výkladového pravidla lex specialis derogat legi generali.

2.2 Ústava ČR

Jak již bylo uvedeno shora, vládní návrh nebyl Českou národní radou přijat 
v původním znění. Společnou zprávou výborů České národní rady byl před-
ložen komplexní pozměňovací návrh k vládnímu návrhu.4 Tento návrh byl 
následně přijat v navrženém znění kromě několika drobných pozměňova-
cích návrhů, které se nijak nedotýkaly článků souvisejících s mezinárodním 
právem.5

Ústava ČR se ve svém čl. 10 vrátila ke koncepci § 2 ústavního zákona 
č. 23/1991 Sb., kdy inkorporovala do vnitrostátního práva pouze ratifiko-
vané a vyhlášené mezinárodní smlouvy o  lidských právech a základních 

3 Shodně viz FILIP, J. Ústavní právo České republiky. I. díl. Základní pojmy a instituty. Ústavní 
základy ČR. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 269.

4 Tisk č. 154 Společná zpráva výborů České národní rady k vládnímu návrhu Ústavy České 
republiky (tisk 152), Česká národní rada, VII. volební období (1990–1992).

5 Stenoprotokol z  jednání ze dne 16.  12.  1993, Česká národní rada, VII. volební období 
(1990–1992).
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svobodách, jimiž je Česká republika vázána. Text uvedeného ustanovení se 
od ustanovení § 2 ústavního zákona č. 23/1991 Sb.6 nepatrně odlišoval a zněl:

„Ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a zá-
kladních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, jsou bezprostředně 
závazné a mají přednost před zákonem.“ 

Došlo tedy k jistému zpřesnění, že se musí jednat o mezinárodní smlou-
vy, jimiž je Česká republika vázána, když znění §  2 ústavního zákona 
č. 23/1991 Sb. výslovně tuto podmínku neobsahovalo a zřejmě pouze hy-
poteticky by mohlo být sporné, zda by se takových účinků dostávalo me-
zinárodní smlouvě, která sice byla ratifikována a vyhlášena, ale v mezidobí 
pozbyla pro stát mezinárodněprávní závaznosti. Situace, že by byla smlouva 
vyhlášena ještě dříve, než nabyla mezinárodněprávní závaznosti, by neměla 
nastat s ohledem na ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 545/1992 Sb., o Sbírce 
zákonů České republiky, podle kterého platilo, že „ve Sbírce zákonů se vyhla-
šují sdělení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky o sjednání 
mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána“. Došlo také ke změ-
ně textace účinků vnitrostátní závaznosti, když se nově nehovořilo o obecné 
závaznosti, ale o bezprostřední závaznosti. V této změně neshledávám žádný 
věcný rozdíl, když podle mého přesvědčení bylo v obou případech úmyslem 
ústavodárce, aby se příslušné mezinárodní smlouvy stávaly součástí norem, 
které jsou vnitrostátně závazné, tedy bez potřeby přijetí dalšího vnitrostát-
ního předpisu.

 Ustanovení čl.  49 Ústavy ČR upravovalo, ke kterým mezinárodním 
smlouvám byl před jejich ratifikací potřebný souhlas Parlamentu a stanovi-
lo pravidlo, že takové mezinárodní smlouvy schvaluje Parlament obdobně 
jako návrhy zákonů a Poslanecká sněmovna tedy zřejmě mohla případné 
nesouhlasné stanovisko Senátu přehlasovat s výjimkou mezinárodní smlou-
vy upravující státní hranice nebo mezinárodní smlouvy o lidských právech 
a základních svobodách.7 Podle V. Schorma i J. Filipa však byl faktický po-
stup takový, že obě komory Parlamentu měly při přijímání rovné postave-
ní a případný nesouhlas Senátu tedy nemohl být nahrazen kvalifikovanou 

6 Mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, Českou a Slovenskou 
Federativní Republikou ratifi kované a  vyhlášené, jsou na jejím území obecně závazné 
a mají přednost před zákonem.

7 Viz čl. 11 a čl. 39 odst. 4 Ústavy ČR.
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většinou Poslanecké sněmovny. 8 Čl.  52 stanovil povinnost mezinárodní 
smlouvu vyhlásit, když s  tímto vyhlášením spojoval její platnost, ačkoliv 
měl zřejmě na mysli její vnitrostátní závaznost. 9 Čl. 63 písm. odst. 1 písm. b) 
svěřoval a i nadále svěřuje prezidentu republiky právo sjednávat a ratifiko-
vat mezinárodní smlouvy s tím, že sjednávání mezinárodních smluv může 
přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy. S ohledem 
na čl. 63 odst. 3 se jedná o pravomoc podléhající kontrasignaci předsedou 
vlády nebo jím pověřeným členem vlády.

Kromě samotné Ústavy ČR je třeba upozornit i na ústavní zákon České 
národní rady č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České 
a Slovenské Federativní Republiky, který ve svém čl. 5 odst. 2 i z pohledu vni-
trostátního práva přebíral pro ČR práva a závazky,10 které pro ČSFR ke dni 
jejího zániku vyplývaly z mezinárodního práva s výjimkou závazků ČSFR 
spojených s územím, na které se již nevztahovala svrchovanost ČR.

2.3 Výklad čl. 10 Ústavy ČR před Euronovelou

Výklad čl. 10 Ústavy ČR nebyl zcela jednoduchý a názory odborné veřejnosti 
se často lišily. K tomu, aby bylo možné mezinárodní smlouvu bezprostředně 
použít, bylo třeba splnit několik podmínek. Při výkladu tohoto článku také 
někdy docházelo ke směšování hypotézy a dispozice normy. Hypotéza při-
tom stanovila podmínky, za kterých má být mezinárodní smlouva bezpro-
středně závazná a má mít přednost před zákonem, tedy má nastat dispozice 
normy. Pokud jde o výklad hypotézy i dispozice, v této části knihy se omezuji 
s podrobnějším výkladem pouze na ty jejich části, které se odlišují od textu 
čl. 10 Ústavy ČR po Euronovele.

8 SCHORM, V. Osud vládního návrhu novely Ústavy v oblasti mezinárodních vztahů, Ev-
ropské unie a  Severoatlantické aliance. In Aktuálnost změn Ústavy ČR. Eds. B. Dančák, 
V. Šimíček. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, s. 70. FILIP, J. Parlament ČR schválil 
návrh euronovely Ústavy ČR. Právní zpravodaj. 2001, č. 11, s. 4.

9 Viz v podrobnostech HASENKOPF, P. Vnitrostátní závaznost mezinárodních smluv z hle-
diska českého právního řádu. AUC Juridica. O vztahu ústavního a mezinárodního práva. 
Ed. V. Pavlíček. 1997, č. 1, s. 47–51.

10 Kromě závazků dle čl. 4 tohoto ústavního zákona, který upravoval majetková a jiná práva 
a závazky ČSFR a způsob jejich rozdělení mezi ČR a SR.
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2.3.1 Hypotéza čl. 10 Ústavy ČR před Euronovelou

2.3.1.1 Ratifikace

Muselo a musí jít v prvé řadě o mezinárodní smlouvy ratifikované. S ohle-
dem na to, že tato podmínka je i po Euronovele obsažena v hypotéze, byť 
jiným způsobem, je tato podmínka dále rozebrána v kapitole 3.4 – Hypotéza, 
čl. 10 Ústavy ČR. 

2.3.1.2 Vyhlášení

 Další podmínkou bylo a je vyhlášení příslušné smlouvy. Uvedená podmínka 
odpovídala i čl. 52 Ústavy, který podmiňoval vyhlášením platnost meziná-
rodní smlouvy. Tato formulace byla nepochybně nešťastná, neboť platnost 
mezinárodní smlouvy je otázkou mezinárodního práva veřejného a ústa-
vodárce měl zjevně na mysli vnitrostátní aplikovatelnost smlouvy. Tato ne-
přesnost byla Euronovelou odstraněna. Pokud jde o další výklad k pojmu 
„vyhlášení“, je tento uveden v kapitole 3.4 – Hypotéza, čl. 10 Ústavy ČR.

2.3.1.3 Mezinárodní smlouvy

K aplikaci byly a i nadále jsou způsobilé pouze mezinárodní smlouvy. S ohle-
dem na to, že tato podmínka je i po Euronovele obsažena v hypotéze, byť 
jiným způsobem, je tato podmínka dále rozebrána v kapitole 3.4 – Hypotéza, 
čl. 10 Ústavy ČR. 

 2.3.1.4 Smlouva o lidských právech a základních svobodách

Čl. 10 Ústavy ČR před Euronovelou vyjímal z mezinárodních smluv pou-
ze jejich určitou kategorii, a to smlouvy o lidských právech a základních 
svobodách. Zde je přitom třeba zdůraznit, že ačkoliv by se mohlo na první 
pohled jednat o kategorii mezinárodních smluv, která má pouze historic-
kou vypovídací hodnotu, s ohledem na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. 
ÚS 36/01 je výklad tohoto pojmu včetně související judikatury podstatný, 
neboť tyto smlouvy Ústavní soud považuje i nadále za součást ústavního 
pořádku.

Při výkladu pojmu „smlouva o lidských právech a základních svobodách“ 
nastával jeden z největších interpretačních problémů, neboť mezinárodní 
právo výslovně takto smlouvy nekategorizuje, a i z pohledu vnitrostátního 
práva nebyl tento termín zcela jasný. Většina nauky se shodovala na tom, 
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že tento pojem je třeba vykládat z pohledu mezinárodního práva, a nikoliv 
z pohledu práva vnitrostátního. 

Názory, že by se tento pojem měl vykládat z pohledu vnitrostátního práva, 
tedy že jde pouze o smlouvy upravující lidská práva a základní svobody, které 
vymezuje stejnojmenná hlava druhá Listiny, byly stejně jako za federace spíše 
ojedinělé a vždy velmi opatrné. 11 V. Pavlíček se klonil k tomu, že by za tyto 
smlouvy měly být považovány všechny smlouvy, které chrání práva a svobo-
dy obsažené ve Všeobecné deklaraci lidských práv,12 nicméně s tím, že tento 
výčet je minimální a lze si představit i výrazně větší ochranu.13 J. Malenovský 
se obecně přikláněl k extenzivnímu mezinárodnímu výkladu tohoto pojmu, 
aniž by jej výslovně vymezoval nějakým konkrétním dokumentem. Správně 
přitom poukazoval na to, že například právě při omezení na hlavu druhou 
Listiny by pod čl. 10 nespadalo právo na spravedlivé řízení podle čl. 6 ECHR 
nebo právo na vzdělání podle čl. 2 Dodatkového protokolu k ECHR. Pouka-
zoval i na to, že mezinárodní právo sice lidská práva člení do různých kate-
gorií, ale žádné kategorii nepřisuzuje zvláštní postavení či přednost. Přikláněl 
se proto i k zahrnutí smluv na pomezí této kategorie – mezinárodního huma-
nitárního práva a alespoň některých úmluv Mezinárodní organizace práce.  14

Bez ohledu na to, že se právní věda značně přikláněla k co nejširšímu 
výkladu tohoto pojmu, v jasně převažující většině docházela k závěru, že 
lidská práva a základní svobody musí představovat hlavní obsah příslušné 
mezinárodní smlouvy. Pod čl. 10 Ústavy ČR tedy nebylo možné podřadit 
smlouvy, jejíchž hlavním obsahem byly závazky jiné, bez ohledu na to, že 
zároveň obsahovaly i některá ustanovení související s lidskými právy.15

11 Jako vodítko navrhuje použití Listiny MIKULE, V. Vnitrostátní planost mezinárodních 
smluv, na které se nevztahuje čl. 10 ústavy. AUC Juridica. O vztahu ústavního a mezinárod-
ního práva. Ed. V. Pavlíček. 1997, č. 1, bez preferování tohoto výkladu, nicméně jej připouš-
tějící: MIKULE, V., SLÁDEČEK, V. Ústavní soudnictví a lidská práva. Předpisy, dokumenty, 
komentáře, poznámky. Praha: Codexis, 1994, s. 27. Vymezující je oproti sociálním právům: 
BOGUSZAK, J. K výkladu a konsekvencím čl. 10 Ústavy České republiky. AUC Juridica. 
O vztahu ústavního a mezinárodního práva. Ed. V. Pavlíček. 1997, č. 1, s. 33–34.

12 PAVLÍČEK, V., HŘEBEJK, J. Ústava a ústavní řád České republiky. Komentář. 1. díl Ústavní 
systém. 2. vyd. Praha: Linde, 1998, s. 80.

13 PAVLÍČEK, V. Některé otázky vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva se zřetelem na 
článek 10 Ústavy. AUC Juridica. O vztahu ústavního a mezinárodního práva. Ed. V. Pavlíček. 
1997, č. 1, s. 12.

14 MALENOVSKÝ, J. Případ praktické aplikace článku 10 Ústavy České republiky: Rámcová 
úmluva na ochranu národnostních menšin. Právník. 1995, roč. 134, č. 9, s. 861–863.

15 MALENOVSKÝ, J. Tamtéž, s. 862.
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V této souvislosti také vyvstávala otázka orgánů, které byly oprávněny 
rozhodnout o tom, zda se o mezinárodní smlouvu o lidských právech a zá-
kladních svobodách jedná nebo nikoliv. Na rozdíl od federální úpravy, která 
v případě sporů svěřovala tuto otázku Ústavnímu soudu ČSFR, nebyl ústav-
ním pořádkem ani zákonem výslovně nikdo k takové kvalifikaci zmocněn.

V této souvislosti je třeba upozornit, že čl. 10 Ústavy ČR v rámci dis-
pozice výslovně nestanovil podmínku, aby se jednalo o smlouvy, k jejichž 
ratifikaci dal souhlas Parlament, ačkoliv tuto podmínku bylo třeba zřejmě 
dovodit nepřímo. 

Méně sporné bylo, jak naložit s mezinárodními smlouvami přijatými 
před účinností Ústavy ČR. Nauka se v tomto směru v podstatě plně shodo-
vala, že se dispozice vztahuje i na mezinárodní smlouvy přijaté v minulosti 
Československem, a to i před 8. 2. 1991, kdy byl vyhlášen ústavní zákon 
č. 23/1991 Sb. Československé ústavy ani nepředpokládaly zvláštní režim 
pro přijímání takovéhoto druhu smluv. 16 V takovém případě byl oprávněn 
a povinen klasifikaci provést orgán aplikace práva. V tomto směru se čás-
tečně odchyloval J. Malenovský, který zpochybňoval oprávnění Ústavního 
soudu propůjčit mezinárodním smlouvám vnitrostátní účinky, pokud je 
zřejmé, že předlistopadové Federální shromáždění jim zjevně takové účin-
ky propůjčit nechtělo. Nicméně v konečném důsledku J. Malenovský tento 
postup schvaloval jako jediné pragmatické východisko.  Jako možné řešení 
navrhoval i to, že by Parlament přijal právně nezávaznou slavnostní deklara-
ci, o kterou by se jako o politické vodítko mohl Ústavní soud opřít. 17

Zároveň se většina nauky naopak shodovala na tom, že pokud se jedná 
o mezinárodní smlouvu přijatou po účinnosti Ústavy ČR, je pro aplikující 
orgány závazná klasifikace takové smlouvy provedená Parlamentem, tedy 
formou souhlasu podle čl. 39 odst. 4 Ústavy ČR. Sám zákonodárce přitom 
takto na tuto problematiku také nahlížel. To, že tomu tak bylo, vyplývá i z to-
ho, že Poslanecká sněmovna dokonce hlasovala i znovu o souhlasu s ratifika-
cí smlouvy pouze proto, že poslanci nebyli předtím výslovně upozorněni na 
to, že se má jednat o smlouvu podle čl. 39 odst. 4 Ústavy ČR. V původním 

16 BOGUSZAK, J. K výkladu a konsekvencím čl. 10 Ústavy České republiky. AUC Juridica. 
O vztahu ústavního a mezinárodního práva. Ed. V. Pavlíček. 1997, č. 1, s. 32, FILIP, J. K čl. 10 
Ústavy ČR z hlediska ústavního práva. AUC Juridica. O vztahu ústavního a mezinárodního 
práva. Ed. V. Pavlíček. 1997, č. 1, s. 35.

17 MALENOVSKÝ, J. Glosy k výkladu článku 10 české ústavy v praxi ústavních orgánů. Práv-
ník. 1996, roč. 135, č. 9, s. 806–812.

mezinarodni pravo v rozhodovaci praxi.indd   47mezinarodni pravo v rozhodovaci praxi.indd   47 25.10.2012   19:29:3425.10.2012   19:29:34



Kapitola 2

48

hlasování přitom numericky bylo potřebné většiny dosaženo. 18 Zejména 
J. Malenovský zastával názor, že Ústavní soud není oprávněn odchýlit se od 
názoru zaujatého Parlamentem při klasifikaci mezinárodní smlouvy, když 
podle J. Malenovského právě kvalifikovaným hlasováním o souhlasu s ra-
tifikací mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách 
docházelo k její inkorporaci do vnitrostátního práva.19 

Podle názoru autora této knihy se však neměla přehlížet skutečnost, že 
čl. 39 odst. 4 představoval kompetenční ustanovení a Ústava ČR výslovně 
nestanovila, jaké důsledky by měla situace, že by Parlament určitou smlouvu 
jako lidskoprávní neklasifikoval, ačkoliv by objektivně takové znaky napl-
ňovala. J. Boguszak přitom docházel taktéž k závěru, že Ústavní soud byl 
oprávněn k takové klasifikaci dospět bez ohledu na kvalifikaci provedenou 
Parlamentem. 20 V této souvislosti je třeba mít také na paměti, že zatímco 
vadně přijatý zákon je zrušitelný Ústavním soudem, případná vada ve vnit-
rostátním schvalovacím procesu nemá vliv na mezinárodněprávní závaznost 
mezinárodní smlouvy. Taková smlouva by tedy byla pro ČR nepochybně 
závazná. Je otázkou, zda by za této situace Ústavní soud připustil, aby se 
dle takové smlouvy nemohl jednotlivec dovolat případně z ní mu vyplýva-
jících práv, zejména proti státu, pouze z důvodu, že Parlament se rozhodl 
přijmout příslušnou mezinárodní smlouvu jako běžnou smlouvu a ne jako 
smlouvu o lidských právech a základních svobodách.

Čl. 10 Ústavy ČR navíc formulačně zjevně navazoval na ustanovení § 2 
ústavního zákona č. 23/1991 Sb., když v této době Federální shromáždě-
ní nedávalo žádný kvalifikovaný souhlas s ratifikací takových smluv. Je tak 
pravděpodobné, že vůle federálního ústavodárce při textaci příslušného 
ustanovení, která byla do Ústavy ČR přejata, směřovala k věcnému obsahu 
smlouvy, neboť nemohla v té době směřovat k proceduře jejího přijetí. 

Je proto sporné, zda měl český ústavodárce odlišný záměr než ústavodárce 
federální a čl. 39 odst. 4 Ústavy neměl skutečně sloužit pouze jako kompe-
tenční ustanovení, které mělo být aplikováno do doby ratifikace příslušné 
mezinárodní smlouvy, ale již ne po její ratifikaci. Je nicméně pravdou, že 
v případě přijetí takové smlouvy Federálním shromážděním v období od do-
by účinnosti ústavního zákona č. 23/1991 Sb., pak bez ohledu na to, že se tak 
nestalo zvláštní většinou, byla informace o tom, že smlouva byla schválena 
18 V podrobnostech viz MALENOVSKÝ, J. Tamtéž, s. 799–800.
19 MALENOVSKÝ, J. Tamtéž, s. 800–801.
20 BOGUSZAK, J. K výkladu a konsekvencím čl. 10 Ústavy České republiky. AUC Juridica. 

O vztahu ústavního a mezinárodního práva. Ed. V. Pavlíček. 1997, č. 1, s. 32.
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jako smlouva o  lidských právech a  základních svobodách, uveřejněna ve 
sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se smlouva uveřejňovala.21 
Nicméně s ohledem na to, že toto sdělení Ministerstva zahraničních věcí bylo 
publikováno až v roce 1996, je možné, že se tak stalo s ohledem na to, že v me-
zidobí začala být tato informace publikována ve Sbírce zákonů s ohledem na 
požadavek kvalifikované většiny pro přijetí tohoto druhu smluv. Tato praxe 
však bohužel nebyla zcela jednotná a u některých smluv, které byly v Parla-
mentu schváleny jako smlouvy o lidských právech a základních svobodách, 
tato informace ve Sbírce zákonů či Sbírce mezinárodních smluv chybí.22 Ta-
to informace přitom byla minimálně do doby účinnosti Euronovely velmi 
podstatná pro aplikaci mezinárodní smlouvy ve vnitrostátním právním řádu 
a bez uvedení v publikační sbírce je jen velmi obtížně dohledatelná.

Sám Parlament jako smlouvu o lidských právech a základních svobodách 
v rámci schvalovací procedury kvalifikoval za dobu necelých 9 let od přijetí 
Ústavy ČR do její Euronovely podle mých zjištění celkem 14 mezinárodních 
smluv či protokolů k nim. 

Konkrétně šlo o Evropskou úmluvu o zabránění mučení a nelidskému či 
ponižujícímu zacházení nebo trestání,23 Evropskou dohodu o osobách účast-
nících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva,24 Rám-
covou úmluvu o ochraně národnostních menšin,25 Úmluvu Mezinárodní 

21 Viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 41/1996 Sb. o sjednání Protokolu č. 9 k Úmlu-
vě o ochraně lidských práv a základních svobod.

22 Viz například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2001 Sb. m.  s. a oproti tomu 
usnesení č. 1243 ze dne 18. 10. 2000 (Parlament, Poslanecká sněmovna, 3. volební období 
(1998–2002), stejně sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.  54/2001 Sb.  m.  s. a  oproti 
tomu usnesení č. 1242 ze dne 18. 10. 2000 (Parlament, Poslanecká sněmovna, 3. volební ob-
dobí (1998–2002), později pak sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 76/2004 Sb. m. s. 
a  oproti tomu usnesení č.  1028 ze dne 25.  5.  2000 (Parlament, Poslanecká sněmovna, 
3. volební období (1998–2002) – zde však neuveřejnění této informace mohlo být způsobe-
no tím, že k uveřejnění smlouvy došlo až po Euronovele, a tudíž se mohla jevit informace 
o klasifi kaci provedené Parlamentem jako nadbytečná.

23 Ze dne 26. 11. 1987, uveřejněná pod č. 9/1996 Sb. (European Convention for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment / Convention européenne pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants), ETS No.: 126.

24 Ze dne 6. 5. 1969, uveřejněná pod č. 106/1996 Sb. (European Agreement relating to per-
sons participating in Proceedings of the European Commission and Court of Human Rights / 
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission 
et la Cour européennes des Droits de l’Homme), ETS no. 67.

25 Ze dne 1. 2. 1995, uveřejněná pod č. 96/1998 Sb. (Framework Convention for the Protection of 
National Minorities / Convention-cadre pour la protection des minorités nationales), ETS no. 157.
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organizace práce č. 105 o odstranění nucené práce, 1957,26 Protokol č. 11 
k ECHR, kterým se mění kontrolní mechanismus v ní ustavený,27 Evropskou 
úmluvu o právním postavení dětí narozených mimo manželství,28 Evrop-
skou úmluvu o výkonu práv dětí,29 Opční protokol k Úmluvě o odstranění 
všech forem diskriminace žen,30 Úmluvu na ochranu lidských práv a důstoj-
nosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lid-
ských právech a biomedicíně, včetně jejího dodatkového protokolu o zákazu 
klonování lidských bytostí,31 Úmluvu o omezení případů bezdomovectví,32 
Úmluvu Mezinárodní organizace práce č. 182 o zákazu a okamžitých opatře-
ních k odstranění nejhorších forem dětské práce,33 Opční protokol k Úmluvě 

26 Uveřejněná pod č. 231/1998 Sb.
27 Ze dne 11. 5. 1994, uveřejněný pod č. 243/1998 Sb. (Protocol No. 11 to the Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, restructuring the control machinery 
established thereby / Protocole n° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme 
et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la 
Convention), ETS No. 155.

28 Ze dne 15. 10. 1975, uveřejněná pod č. 47/2001 Sb. m. s. (European Convention on the Legal 
Status of Children born out of Wedlock / Convention européenne sur le statut juridique des 
enfants nés hors mariage), ETS No. 85.

29 Ze dne 25. 1. 1996, uveřejněná pod č. 54/2001 Sb. m. s. (European Convention on the Exercise 
of Children’s Rights / Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants), ETS No. 160.

30 Ze dne 6. 10. 1999, uveřejněný pod č. 57/2001 Sb. m. s. (Optional Protocol to the Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women / Protocole facultatif à la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes).

31 Ze dne 4.  4.  1997 a  dodatkový protokol ze dne 12.  1.  1998, uveřejněné pod č.  96/2001 
Sb. m. s. a 97/2001 Sb. m. s. (Convention for the Protection of Human Rights and Dignity 
of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention 
on Human Rights and Biomedicine / Convention pour la protection des Droits de l‘Homme 
et de la dignité de l‘être humain à l‘égard des applications de la biologie et de la médecine: 
Convention sur les Droits de l‘Homme et la biomédecine), ETS no. 164, (Additional Protocol 
to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with 
regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human 
Beings / Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l‘Homme et de 
la dignité de l‘être humain à l‘égard des applications de la biologie et de la médecine, portant 
interdiction du clonage d‘êtres humains), ETS no. 168. 

32 Ze dne 30. 8. 1961, uveřejněná pod č. 43/2002 Sb. m. s. (Convention on the Reduction of 
Statelessness / Convention sur la réduction des cas d‘apatrîdie).

33 Ze dne 1. 6. 1999, uveřejněná pod č. 90/2002 Sb. m. s. (Convention concerning the Prohibi-
tion and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour / Conven-
tion concernant l‘interdiction des pires formes de travail des enfants et l‘action immédiate en 
vue de leur élimination).
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