
1. Vefiejná nezisková ústavní
zdravotnická zafiízení a nerovné
postavení zdravotnick˘ch zafiízení

ãl. 6, 31 Listiny
§ 46 zák. ã. 48/1997 Sb.
§ 34, 40 zák. ã. 245/2006 Sb.

Ústavní soud v Ïádném pfiípadû ne-
zpochybÀuje právo státu, s ohledem na
jeho ústavní odpovûdnost, na zaji‰tûní
práv plynoucích z ãl. 31 Listiny, volit ná-
stroje k zaji‰Èování tûchto práv i nástro-
je kontroly a regulace zdravotnick˘ch
zafiízení zdravotní péãi poskytující, ne-
boÈ sleduje legitimní cíl. Toto právo v‰ak
nelze pojímat absolutnû, tj. v tom smys-
lu, Ïe v zájmu jeho zaji‰tûní lze zcela eli-
minovat v‰echna ostatní práva a ústavnû
chránûné hodnoty, tedy i právo na samo-
správu a právo na ochranu vlastnictví.

Ustanovení § 34 odst. 3 písm. a) zák.
ã. 245/2006 Sb. staví do nerovného po-
stavení zdravotnická zafiízení – subjekty
v seznamu neuvedené proti zdravotnic-
k˘m zafiízením v seznamu uveden˘m.Vy-
tváfií totiÏ dvû kategorie zdravotnick˘ch
zafiízení, z nichÏ zdravotnická zafiízení
zafiazená do sítû vefiejn˘ch zdravotnic-
k˘ch zafiízení na základû ustanovení § 34
odst. 3 písm. a) a § 40 zák. ã. 245/2006 Sb.
jsou zv˘hodÀována proti skupinû zdra-
votnick˘ch zafiízení v pfiíloze k zákonu
neuveden˘ch, aniÏ by byla dána jasná
a konkrétní pravidla pro zafiazení toho-
to ãi onoho zdravotnického zafiízení do
seznamu uvedeného v pfiíloze k zák.
ã. 245/2006 Sb.

Nález Ústavního soudu ze dne 27. 9.
2006, sp. zn. Pl. ÚS 51/06

Sb. n. u.ÚS 171/2006

Z odÛvodnûní:

59. V nálezu ze dne 20. ãervna 2006,
sp. zn. Pl. ÚS 38/04 (vyhlá‰en pod
ã. 409/2006 Sb.) Ústavní soud obdobnû ja-
ko v nálezu ze dne 13. srpna 2002, sp. zn.
Pl. ÚS 3/02 (Sbírka rozhodnutí, sv. 27, ná-
lez ã. 105; vyhlá‰en pod ã. 405/2002 Sb.)
konstatoval, Ïe v pfiípadech stfietÛ základ-
ních práv ãi svobod s vefiejn˘m zájmem,
resp. jin˘mi základními právy ãi svoboda-
mi: „… je tfieba posuzovat úãel (cíl) takové-
ho zásahu ve vztahu k pouÏit˘m prostfied-
kÛm, pfiiãemÏ mûfiítkem pro toto posouzení
je zásada proporcionality (pfiimûfienosti
v ‰ir‰ím smyslu), jeÏ mÛÏe b˘t také naz˘-
vána zákazem nadmûrnosti zásahÛ do práv
a svobod. Tato obecná zásada zahrnuje tfii
kritéria posuzování pfiípustnosti zásahu.
Prvním z nich je princip zpÛsobilosti na-
plnûní úãelu (nebo také vhodnosti), dle
nûhoÏ musí b˘t pfiíslu‰né opatfiení vÛbec
schopno dosáhnout zam˘‰leného cíle, jímÏ
je ochrana jiného základního práva nebo
vefiejného statku. Dále se pak jedná o prin-
cip potfiebnosti, dle nûhoÏ je povoleno
pouÏití pouze nej‰etrnûj‰ího – ve vztahu
k dotãen˘m základním právÛm a svobo-
dám – z více moÏn˘ch prostfiedkÛ. Tfietím
principem je princip pfiimûfienosti (v uÏ‰ím
smyslu), dle kterého újma na základním
právu nesmí b˘t nepfiimûfiená ve vztahu
k zam˘‰lenému cíli, tj. opatfiení omezující
základní lidská práva a svobody nesmûjí,
jde-li o kolizi základního práva ãi svobody
s vefiejn˘m zájmem, sv˘mi negativními dÛ-
sledky pfiesahovat pozitiva, která pfiedsta-
vuje vefiejn˘ zájem na tûchto opatfieních.“

60. Provedení testu proporcionality vy-
Ïaduje vyhledání a identifikaci cíle usta-
novení omezujícího základní právo. Jak
bylo uvedeno v dÛvodové zprávû k zákonu
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ã. 245/2006 Sb., cílem tohoto zákona je
vytvofiení optimálního právního prostfiedí
pro existenci a provoz nemocnic ve vefiej-
ném vlastnictví a pro vytvofiení základní
sítû tûchto nemocnic. Ústavní soud si je
vûdom skuteãnosti, Ïe vytvofiení sítû vefiej-
n˘ch zdravotnick˘ch zafiízení je souãástí
celého komplexu problematiky zdravotní
péãe, jeÏ vychází z urãit˘ch ústavních
principÛ a jeÏ by mûla svojí celkovou úpra-
vou reagovat na fie‰ení bûÏná ve vyspûl˘ch
demokratick˘ch státech i mezinárodnû
dohodnutá, resp. doporuãená stanoviska
(ãl. 1 odst. 2 Ústavy). Ústavní soud konsta-
tuje, Ïe napadená ustanovení jsou schopna
dosáhnout zam˘‰leného cíle, tj. zaji‰tûní
poskytování vefiejn˘ch sluÏeb v oblasti
zdravotní péãe; a tento cíl byl shledán jako
legitimní.

61. Dal‰ím kritériem, které je tfieba
zkoumat, je potfiebnost zvoleného pro-
stfiedku z pohledu jeho ‰etrnosti ve vztahu
k základnímu právu – tj. k právu samo-
správn˘ch celkÛ samostatnû hospodafiit se
sv˘m majetkem a k právu na ochranu
vlastnictví. Ústavní soud za jeden z hlavních
dÛvodÛ, proã je problematika samosprávy
pfiedmûtem ústavního práva, povaÏuje po-
tfiebu ochrany samosprávy pfied neopráv-
nûn˘mi zásahy státu (viz ustanovení ãl. 100
a 101 Ústavy). V daném pfiípadû stát záko-
ny ã. 157/2000 Sb. a ã. 290/2002 Sb. pfie-
vedl ãást svého majetku na územnû samo-
správné celky a souãasnû jim svûfiil ãást
v˘konu státní moci v oblasti zaji‰tûní zdra-
votní péãe. Zákonodárce v‰ak nijak nevy-
svûtlil nutnost zásahu do vlastnictví územnû
samosprávn˘ch celkÛ ve vztahu ke zdra-
votnick˘m zafiízením napaden˘mi ustano-
veními zákona ã. 245/2006 Sb. Ustanovení
ãl. 101 odst. 4 Ústavy umoÏÀuje státu za-
sahovat do ãinnosti územních samo-
správn˘ch celkÛ, jen vyÏaduje-li to ochra-
na zákona. Z dÛvodové zprávy k zákonu
ã. 245/2006 Sb. potfiebnost zásahu nevy-
pl˘vá s Ïádoucí pfiesností. Tvrzení uvedené

v dÛvodové zprávû, a to, Ïe v dobû, která
uplynula od pfiijetí zákona ã. 290/2002 Sb.,
do‰lo z rÛzn˘ch dÛvodÛ k transformaci ne-
mocnic – pfiíspûvkov˘ch organizací krajÛ
(obcí) na obchodní spoleãnosti, je sice
konstatováním daného stavu, na druhé
stranû v‰ak nevysvûtluje nekoncepãnost
postupu státu, kter˘ nejdfiíve nûkterá zdra-
votnická zafiízení pfievede do vlastnictví
samosprávn˘ch územních celkÛ, a poté
opût nûkterá z nich zafiadí do sítû vefiej-
n˘ch zdravotnick˘ch zafiízení, coÏ odÛvod-
Àuje svojí povinností dostát své odpovûd-
nosti za reálné zaji‰tûní základních práv.
Nelze akceptovat tezi rovnûÏ uvedenou
v obecné ãásti dÛvodové zprávy k zákonu
ã. 245/2006 Sb., Ïe územnû samosprávné
celky nejsou v daném pfiípadû schopny
dbát na ochranu vefiejného zájmu, a je od-
povûdností státu, aby k zaji‰tûní ústavních
práv pfiijal pfiíslu‰ná opatfiení, vãetnû opat-
fiení legislativních, neboÈ tyto úvahy nejsou
nijak odÛvodnûny, a to ani v dÛvodové
zprávû. Ústavní soud nemohl pfiehlédnout,
Ïe zákonodárce pfii úvahách o potfiebnosti
nové úpravy napfiíklad pominul právní
úpravu pravidel pfiezkoumávání hospoda-
fiení územních samosprávn˘ch celkÛ ulo-
Ïenou zákonem ã. 250/2000 Sb., o rozpoã-
tov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, která je zaji‰tû-
na zákonem ã. 420/2004 Sb., o pfiezkou-
mávání hospodafiení územních samospráv-
n˘ch celkÛ a dobrovoln˘ch svazkÛ obcí, ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ. Citovan˘mi zá-
kony stát vytvofiil úãinné nástroje ke kon-
trole hospodafiení územních samospráv-
ních celkÛ, ke zv˘‰ení transparentnosti
vefiejn˘ch financí a k zamezování schodkÛ
v hospodafiení tûchto celkÛ v souladu
s ãl. 104 (ex-ãl. 104c) Smlouvy o zaloÏení
Evropského spoleãenství. Stát je sice
oprávnûn volit nástroje k zaji‰Èování práv
vypl˘vajících z ãl. 31 Listiny, Ústavnímu
soudu se ale v souvislosti s trendy Evrop-
ské unie pfii projednávání budoucích stra-
tegií Evropské unie a rovnûÏ v souvislosti
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se shora citovan˘mi závûry Rady Evropské
unie (2006/C 146/01) za situace, kdy Rada
Evropské unie vzala na vûdomí, Ïe Evrop-
ská komise vypracuje zásady Spoleãenství
pro bezpeãnou, kvalitní a úãinnou zdra-
votní péãi, navrhovaná úprava zákonem
ã. 245/2006 Sb. jeví jako pfiinejmen‰ím
nesystémová.

62. Dále je nutno vzít v úvahu, Ïe nu-
cené omezení vlastnického práva je umoÏ-
nûno pouze na základû zákona a za náhra-
du. V daném pfiípadû zásahem státní moci
je vlastnické právo krajÛ poru‰eno, i kdyÏ
cestou zákona, a to ustanoveními § 34
odst. 2 vûty druhé a § 34 odst. 6 zákona
ã. 245/2006 Sb. Napadená ustanovení na
jedné stranû kraji ukládají povinnost zajis-
tit na území kraje v kaÏdém okrese nejmé-
nû jedno vefiejné zdravotnické zafiízení,
a pokud je nezfiídí obec a neuãiní tak ani ji-
n˘ zfiizovatel, je povinností kraje toto zafií-
zení zfiídit. Kraji je tak uloÏena povinnost
na své vlastní náklady plnit úkoly, které
vypl˘vají z ústavního pofiádku státu (Listi-
ny a mezinárodních smluv), aniÏ by mohl
úãinn˘m zpÛsobem ovlivnit zafiazení toho
kterého vefiejného zdravotnického zafiízení
do sítû. Na druhé stranû z napaden˘ch
ustanovení nevypl˘vá, Ïe by stát jak˘mko-
liv zpÛsobem garantoval finanãní zaji‰tûní
novû zfiizovaného vefiejného zdravotnic-
kého zafiízení z vefiejn˘ch prostfiedkÛ. Jak
Ústavní soud jiÏ uvedl ve shora citovaném
nálezu sp. zn. Pl. ÚS 5/03: „Právû hospo-
dafiení se sv˘m majetkem samostatnû na
vlastní úãet a vlastní zodpovûdnost je atri-
butem samosprávy. Nutn˘m pfiedpokla-
dem naplnûní efektivního v˘konu funkcí
územní samosprávy je tedy i existence
vlastních a dostateãn˘ch finanãních, resp.
majetkov˘ch zdrojÛ.“

63. Vzhledem k v˘‰e uvedenému
Ústavní soud konstatuje, Ïe ve vztahu
k ustanovením § 34 odst. 2 vûty druhé
a § 34 odst. 6, která ukládají kraji zajistit

a v pfiípadû potfieby zfiídit v kaÏdém okrese
nejménû jedno vefiejné zdravotnické zafií-
zení, a to bez jakékoliv pfiedchozí garance
zaji‰tûní zdrojÛ financování tohoto zámû-
ru státu, zákonodárce nedostál druhému
z komponentÛ testu proporcionality, zása-
dû potfiebnosti. Za souãasného stavu totiÏ
musel Ústavní soud vycházet z pfiedpo-
kladu, Ïe stát nehodlá toto omezení práva
samosprávy, jakoÏ i práva vlastnického,
jeÏ moÏnost faktického v˘konu samosprá-
vy podmiÀuje, nijak kompenzovat (ãl. 11
odst. 4 Listiny), coÏ nezbytnû vede k závû-
ru, Ïe sledovaného úãelu zákona, jímÏ je
v daném pfiípadû ochrana vefiejného dobra
(zdraví), lze dosáhnout alternativními pro-
stfiedky, které danou ústavnû chránûnou
hodnotu omezují v mífie co nejmen‰í. Cito-
vaná ustanovení totiÏ zasahují do autono-
mie vÛle územních samosprávn˘ch celkÛ
nad rámec ãl. 101 odst. 4 Ústavy.

64. RovnûÏ ve vztahu k ustanovením
§ 34 odst. 3 písm. a), § 40 a pfiílohy k zá-
konu ã. 245/2006 Sb., na základû jejichÏ
dikce se konkrétní zdravotnická zafiízení
uvedená v pfiíloze k zákonu ã. 245/2006 Sb.
stávají uplynutím lhÛty 180 dnÛ ode dne
nabytí úãinnosti zákona ã. 245/2006 Sb.
vefiejn˘mi zdravotnick˘mi zafiízeními a tvo-
fií síÈ vefiejn˘ch zdravotnick˘ch zafiízení,
Ústavní soud konstatuje, Ïe zákonodárce
kritéria potfiebnosti nesplnil. JestliÏe dru-
h˘m krokem uplatnûní principu proporcio-
nality je posouzení jednoduchého (pod-
ústavního) práva hlediskem potfiebnosti,
jeÏ sleduje anal˘zu plurality moÏn˘ch nor-
mativních prostfiedkÛ ve vztahu k zam˘‰le-
nému úãelu a jejich subsidiaritu z hlediska
omezení Ústavou chránûné hodnoty (zá-
kladního práva nebo vefiejného statku), má
Ústavní soud za to, Ïe sledovaného cíle lze
dosáhnout – z více moÏn˘ch prostfiedkÛ –
‰etrnûj‰ím prostfiedkem. Tímto zaloÏené
poru‰ení principu proporcionality je nutné
proklamovat jako projev libovÛle. Nelze
totiÏ pfiehlédnout, Ïe smyslem ochrany
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a podpory vefiejného zdraví není ãerpání
finanãních prostfiedkÛ z vefiejného zdra-
votního poji‰tûní vefiejn˘mi zdravotnick˘-
mi zafiízeními zafiazen˘mi do pfiíslu‰né sítû
bez pfiedem jednoznaãnû stanoven˘ch kri-
térií, ale naplnûní ústavnû zaruãeného prá-
va na Ïivot a práva na ochranu zdraví.

65. Z v˘‰e uvedeného vypl˘vá, Ïe zá-
konodárci zvolená fie‰ení nesplÀují kritéria
potfiebnosti. Proto nebylo tfieba pokraãovat
v testu proporcionality a zkoumat, zda by
napadená ustanovení dostála principu pfii-
mûfienosti v uÏ‰ím smyslu.

Princip ochrany základních práv

a) Princip legitimního oãekávání

66. Ústavní soud v nálezu ze dne
8. bfiezna 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04 (vy-
hlá‰en pod ã. 154/2006 Sb.) uvedl, Ïe
„k principu legitimního oãekávání v soula-
du s judikaturou Evropského soudu pro
lidská práva judikoval, Ïe z ní zfietelnû vy-
stupuje pojetí ochrany legitimního oãeká-
vání jako majetkového nároku, kter˘ byl
jiÏ individualizován individuálním práv-
ním aktem anebo je individualizovateln˘
pfiímo na základû právní úpravy“ (srov. ná-
lez ve vûci sp. zn. Pl. ÚS 2/02, Sbírka roz-
hodnutí, sv. 32, nález ã. 35; vyhlá‰en pod
ã. 278/2004 Sb.). Vycházeje z tûchto prin-
cipÛ Ústavní soud konstatuje, Ïe princip
ochrany legitimního oãekávání ustanove-
ními § 34 odst. 3 písm. a), § 40 a pfiílohou
k zákonu ã. 245/2006 Sb. byl poru‰en.
Podstatou je, Ïe jednotlivá zdravotnická
zafiízení, aÈ jiÏ jakékoliv právní formy, ma-
jí po splnûní urãit˘ch podmínek uloÏen˘ch
jim právními normami právo ãerpat finanã-
ní prostfiedky z vefiejného zdravotního po-
ji‰tûní. Citovan˘mi ustanoveními zákona
ã. 245/2006 Sb. je jejich individualizovan˘
nárok poru‰en, neboÈ zdravotnická zafiíze-
ní do pfiílohy k zákonu ã. 245/2006 Sb. ne-
zafiazená jsou jednostrannû znev˘hodÀo-

vána vÛãi subjektÛm v pfiíloze uveden˘m,
neboÈ zákonodárce nevymezil kritéria v˘-
bûru. Ochrana legitimního oãekávání je
pfiitom integrální souãástí vlády práva.

b) Princip rovnosti v právech, právní
jistoty a obecnosti zákona

67. V pfiíloze k zákonu ã. 245/2006 Sb.
je uveden seznam 146 zdravotnick˘ch za-
fiízení, která podle ustanovení § 40 odst. 1
zákona ã. 245/2006 Sb. se stávají uplynu-
tím lhÛty 180 dnÛ ode dne nabytí úãinnos-
ti tohoto zákona vefiejn˘mi zdravotnick˘-
mi zafiízeními. Podle názoru Ústavního
soudu stát pfii v˘konu své moci mÛÏe roz-
‰ífiit neziskov˘ sektor o nov˘ právní sub-
jekt, tzv. neziskové ústavní zdravotnické
zafiízení tak, jak obdobnû uãinil v pfiípadû
obecnû prospû‰n˘ch spoleãností zákonem
ã. 248/1995 Sb., o obecnû prospû‰n˘ch
spoleãnostech a o zmûnû a doplnûní nûkte-
r˘ch zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ,
kter˘ navíc shodou okolností byl pÛvodnû
vládou pfiedloÏen Poslanecké snûmovnû
Parlamentu âeské republiky jako zákon
o „neziskov˘ch právnick˘ch osobách“ a aÏ
v prÛbûhu legislativního procesu byla slo-
va „o neziskov˘ch právnick˘ch osobách“
nahrazena slovy „o obecnû prospû‰n˘ch
spoleãnostech“. Citovan˘ zákon upravil
postavení a právní pomûry obecnû pro-
spû‰n˘ch spoleãností, jejichÏ základní de-
finice neexistuje, av‰ak jeÏ charakterizují
urãité rysy jako formální ustanovení podle
konkrétního zákona, nestátní charakter
(oddûlení od státního aparátu), samospráva
(provádûjí kontrolu vlastní ãinnosti), po-
uÏití zisku na poskytování obecnû prospû‰-
n˘ch sluÏeb a sluÏba vefiejnému blahu. Na-
proti tomu zákon ã. 245/2006 Sb. zavedl
do ãeského právního fiádu institut vefiejné
neziskové organizace, jejímÏ posláním je
plnûní vefiejného zájmu v oblasti poskyto-
vání zdravotní péãe. Na jedné stranû pak,
pfiestoÏe v ustanovení § 3 a násl. upravil zfií-
zení a vznik vefiejného zdravotnického zafií-
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zení tak, aby podle zákona ã. 245/2006 Sb.
mohla b˘t zfiízena, na druhé stranû v usta-
novení § 40 odst. 1 stanovil, Ïe právnické
osoby uvedené v pfiíloze k tomuto zákonu
v˘ãtov˘m zpÛsobem se stávají uplynutím
konkrétnû stanovené lhÛty vefiejn˘m zdra-
votnick˘m zafiízením. V˘ãet tûchto zdravot-
nick˘ch zafiízení tvofiící pfiílohu k zákonu
ã. 245/2006 Sb. postrádá pro zákon typic-
k˘ rys obecnosti a uvádí stávající zdravot-
nická zafiízení do nerovného postavení.

68. Ústavní soud jiÏ dfiíve judikoval, Ïe
k základním principÛm materiálního práv-
ního státu náleÏí maxima v‰eobecnosti
právní regulace (poÏadavek obecnosti zá-
kona). V‰eobecnost obsahu je ideálním,
typick˘m a podstatn˘m znakem zákona,
a to ve vztahu k vládním a správním aktÛm
ãi soudním rozsudkÛm. Smyslem rozdûlení
státní moci na moc zákonodárnou, v˘kon-
nou a soudní je svûfiení v‰eobecné a prvot-
ní mocenské regulace státu zákonodárství,
odvozené v‰eobecné mocenské regulace
a rozhodování o individuálních pfiípadech
správû a v˘luãnû jenom rozhodování o in-
dividuálních pfiípadech soudnictví (viz ná-
lez Ústavního soudu ze dne 18. dubna
2001, sp. zn. Pl. ÚS 55/2000, Sbírka roz-
hodnutí, sv. 22, nález ã. 62; vyhlá‰en pod
ã. 241/2001 Sb.).

69. JestliÏe okruh zdravotnick˘ch zafií-
zení, která se stávají vefiejn˘mi zdravotnic-
k˘mi zafiízeními, je taxativnû vymezen
v pfiíloze k zákonu ã. 245/2006 Sb., pak ani
z dÛvodové zprávy ani z prÛbûhu legisla-
tivního procesu nelze dovodit Ïádná, natoÏ
objektivní, kritéria jejich v˘bûru. Pfiesto se
skupinou takto vymezen˘ch zdravotnic-
k˘ch zafiízení jsou zdravotní poji‰Èovny
povinny uzavfiít pfiíslu‰né smlouvy. O sku-
teãnosti, Ïe zdravotnická zafiízení uvedená
ve v˘ãtu byla vybírána nahodile, svûdãí i to,
Ïe jsou v nûm zafiazena opakovanû, s uve-
dením nesprávné právní formy, s nespráv-
n˘m názvem ãi identifikaãním ãíslem, jak

bylo zji‰tûno i z prÛbûhu legislativního
procesu. Ústavní soud jiÏ dfiíve uvedl, Ïe
jedním ze základních pfiedpokladÛ fungo-
vání právního státu je existence vnitfiního
souladu jeho právního fiádu. Proto je také
nutné, aby jednotlivé právní pfiedpisy byly
srozumitelné a aby z nich vypl˘valy pfied-
vídatelné následky. V pfiípadû napadené
pfiílohy k zákonu ã. 245/2006 Sb. je v‰ak
zfiejmé, Ïe tyto poÏadavky splnûny nejsou,
a to ani ve vztahu k tûm zdravotnick˘m za-
fiízením, jejichÏ zfiizovatelem je stát. Proto
Ústavní soud usuzuje, Ïe protiústavnost
napadené pfiílohy, která je v rozporu s ãl. 1
Ústavy, nelze pfieklenout ani v˘kladem.

70. Ústavní soud si je vûdom skuteã-
nosti, Ïe urãitá zákonná úprava, jeÏ zv˘-
hodÀuje jednu skupinu ãi kategorii osob
proti jin˘m, nemÛÏe b˘t sama o sobû bez
dal‰ího oznaãena za poru‰ení principu rov-
nosti. Zákonodárce má urãit˘ prostor
k úvaze, zda takové preferenãní zacházení
zakotví. Musí pfiitom dbát o to, aby zv˘-
hodÀující pfiístup byl zaloÏen na objektiv-
ních a rozumn˘ch dÛvodech (legitimní cíl
zákonodárce) a aby mezi tímto cílem a pro-
stfiedky k jeho dosaÏení (právní v˘hody)
existoval vztah pfiimûfienosti.

71. Ústavní zásada rovnosti náleÏí k zá-
kladním lidsk˘m právÛm, jeÏ konstituují
hodnotov˘ fiád moderních demokratick˘ch
spoleãností. Obecnû lze fiíci, Ïe „nerov-
nost“, tj. jin˘ právní reÏim pro úãastníky
jiÏ existujících právních vztahÛ na stranû
jedné a jin˘ pro úãastníky vztahÛ novû
vznikajících na stranû druhé, nastává
v podstatû vÏdy, kdyÏ se zmûní právní
úprava. Aby k poru‰ení do‰lo, s rÛzn˘mi
subjekty, které se nacházejí ve stejné nebo
srovnatelné situaci, se zachází rozdíln˘m
zpÛsobem, aniÏ by existovaly objektivní
a rozumné dÛvody pro uplatnûn˘ rozdíln˘
pfiístup. Posuzování tohoto konfliktu se
musí fiídit hlediskem proporcionality, které
v daném pfiípadû nebylo splnûno.
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