
Nálezy a usnesení 

1. Kompetence republikových a federálních orgánů 
K otázce rozdělení kompetencí v oblasti normotvorby mezi republikami 
a federací 

2. Komerční právníci 
K nutnosti zastoupení advokátem, nikoliv komerčním právníkem, při 
projednávání ústavních stížností podle § 19 a § 58 odst. 1 zákona č. 491/1991 Sb. 

3. Veřejná moc 
K otázce vztahu autoritativního orgánu veřejné moci a subjektu, o jehož právech 
nebo povinnostech je rozhodováno 

4. Přípravné řízení trestní 
K možnosti přímého dozoru ze strany prokurátora Generální prokuratury 
České a Slovenské Federativní Republiky 

5. Prostředek na ochranu práva podle zákona č. 491/1991 Sb 
K otázce vztahu prostředku na ochranu práva podle § 55 odst. 1 zákona 
č. 491/1991 Sb. a stížnosti pro porušení zákona s ohledem na běh lhůty 
k podání prostředku na ochranu práva 

6. Advokacie 
O nutnosti zastoupení advokátem již od počátku řízení podle § 19 a § 58 
odst. 1 zákona č. 491/1991 Sb. 

7. Prezident republiky 
K výkladu pojmu Jednání spojená s výkonem funkce prezidenta", čl. 60 odst. 1, 
čl. 61 odst. 1 a 2 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. - v pochybnostech je nutno 
jeho jednání posuzovat tak, že je činí hlava státu 

8. Družstva 
K řízení o udělení výjimky dle ustanovení § 30 odst. 3 zákona č. 42/1992 Sb. 
- sídlo organizace vyplývá z vývoje problematiky a předpisů v době rozhodování 
platných. Toto rozhodování není rozhodnutím o vlastnických vztazích 

9. Ochrana demokratického pořádku 

K otázce totalitních ideologií, ohrožujících demokratický řád státu, nutnost jejich 
posuzování nezávisle od jejich pojmenování či zdůvodnění a princip právní jistoty 



10. Zákoník práce 
Ze skutečnosti, že zákonem, na který odkazuje § 242 zákoníku práce 
(zákon č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 231/1991 Sb.), může být i zákon 
národní rady, nevyplývá zmocnění národní rady k vydání takového zákona 

11. Daně 
Ke skutečnosti ukládání daní dle zákona č. 578/1991 Sb. Toto nelze považovat 
za narušení či odnímání práva na hmotné zabezpečení. Speciální normou lze 
pro určité kategorie stanovit zvláštní kritéria rovnosti, tato však nesmí být 
stanovena na základě libovůle státu 

12. Sdružování 
Ke vzniku a činnosti jiných sdružení na ochranu hospodářských a sociálních 
zájmů (čl. 27 odst. 3 Listiny); omezení lze provést pouze zákonem a za podmínky 
nevyhnutelné ochrany bezpečnosti státu, veřejného pořádku anebo práv a svobod 
jiných 

13. Občanský soudní řád 
K nemožnosti obrátit se na Ústavní soud jako na další odvolací instanci 
v případě, kdy není přípustné dovolání (zejm. § 238 odst. 3 občanského 
soudního řádu) 

14. Demokratický systém 
K právu demokratického státu na zákonná opatření směřující k odvrácení rizika 
subverze, recidivy totality nebo alespoň k jejich omezení. Nepřípustnost 
kontinuity v právním řádu s předchozím totalitním systémem a podmínky 
právní jistoty (k zákonu č. 451/1991 Sb.) 

15. Retroaktivita práva 
Každý možný případ retroaktivity právaje nutno výslovně vyjádřit v ústavě 
nebo zákonu tak, aby byla vyloučena interpretace takového zákona jako 
omezení či znemožnění základních ústavních práv (zákon č. 18/1992 Sb., 
o civilní službě) 

16. Rehabilitace 
V řízení podle § 5 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb. soud zvolil takový postup, 
který by znemožnil využití právních možností uplatnění žalobcova práva 


