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Příloha č. 1  - Výňatky z Nálezu Ústavního soudu ČSFR ze dne 8. října 1992  ke 

skutečnosti ukládání daní dle zákona č. 578/1991 Sb.. Sp. zn. Pl. ÚS 22/92. 

 

Výňatek č. 1 z části II. Z odůvodnění 

„Pokud bylo z rovnosti učiněno právo, je každý jednotlivec oprávněn, aby stát 

v mezích svých možností odstranil všechny faktické nerovnosti. Tato konstrukce 

ovšem platí pouze tehdy, uvažujeme-li rovnost jako absolutní. Ovšem rovnost 

relativní, jak ji mají na mysli všechny moderní ústavy, požaduje pouze odstranění 

neodůvodněných rozdílů.“ 

 

Výňatek č. 2 z části II. Z odůvodnění 

„Za nerovnost nelze považovat takový stav, kdy stát ukládá všem, kteří splnili 

určité kritérium, povinnosti, nebo jim naopak poskytuje výhodu. Zásadou rovnosti se 

rozumí princip stejných práv občanů neboli rovnost v právech. Tato rovnost je 

relativní v tom smyslu, že vyžaduje, aby bylo uplatňováno stejné právo za stejných 

faktických poměrů. Z existence ústavního principu rovnosti ovšem neplyne, že by se 

každému muselo automaticky přiznat jakékoli právo, a není přitom považováno za 

nerovnost či dokonce diskriminaci, požaduje-li se např. pro výkon určité činnosti 

speciální kvalifikace.“ 

 

Výňatek č. 3 z části II. Z odůvodnění 

„Ani svrchovanost státu nezakládá možnost ukládání libovolných daní, třebaže 

by se tak stalo na základě zákona. Zde pak vzniká otázka, kdy by mohlo dojít 

k nerovnosti založené právě zákonem.“ 

 

Výňatek č. 4 z části II. Z odůvodnění 

„V zásadě nelze vyloučit, aby zákonodárce stanovil diferencované daně podle 

zásady, že výkonnější subjekt bude odvádět vyšší daně. Není však možno 

postupovat opačně a více zatížit hospodářsky a sociálně slabší subjekty. Tuto 

zásadu trvale prosazuje judikatura jiných evropských ústavních soudů.“ 
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Příloha č. 2  - Výňatky z Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 92 ze dne 12. 

dubna 1995. Populární název: Zásady solidarity a ekvivalence uplatňované v 

systémech sociálního zabezpečení. Sp. zn. Pl. ÚS 12/94. 

 

Výňatek č. 1 z části Odůvodnění 

„Ústavní soud vycházel při posuzování návrhu ze stanoviska, že ve všech 

existujících systémech sociálního zabezpečení jsou v různém poměru zastoupeny 

zásady solidarity a ekvivalence. Každý systém sociálního zabezpečení nese s sebou 

zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých sociálních skupin, podle toho, je-li 

preferováno spíše hledisko solidarity nebo upřednostňována zásada ekvivalence. 

Tato úprava je vyhrazena zákonodárci, který nemůže postupovat libovolně, ale při 

stanovení preferencí musí přihlížet ke sledovaným veřejným hodnotám. V oblasti, 

která byla předmětem posuzování, jde o oblast ekonomického zákonodárství, má 

zákonodárce podstatně širší prostor, než v zákonech, které se bezprostředně 

dotýkají základních lidských práv a svobod.“ 

 

Výňatek č. 2 z části Odůvodnění 

„Ústavní soud ČR se nemohl ztotožnit s tvrzením obsaženým v návrhu, že 

pojistné placené poživateli starobního důchodu jim v žádné skupině, na kterou 

přispívají, nepřináší "protiplnění" a že tedy jde o skrytou daň, která jim je v rozporu 

s platnými předpisy ukládána.“ 
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Příloha č. 3  - Výňatky z Nálezu Ústavního soudu České republiky č. 135 ze dne 23. 

března 2010. Populární název: Redukční hranice pro výpočet procentní výměry 

důchodu. Sp. zn. Pl. ÚS 8/07. 

 

Výňatek č. 1 z části Odůvodnění - III. Stanovisko Ministerstva práce a 

sociálních věcí k návrhu, odst. 15 

„Pozornost věnovalo ministerstvo i otázce charakteru důchodového pojištění, 

přičemž poukázalo na skutečnost, že je všeobecně uznáván rozdílný charakter 

sociálního a soukromého pojištění. Hlavní rozdíly mezi "sociálním pojištěním" (jak lze 

označit sociální systémy) a "komerčním pojištěním" (jak lze označit ostatní druhy 

pojištění) jsou: a) sociální pojištění je založeno především zákonem, zatímco 

komerční pojištění vzniká na smluvním principu; b) sociální pojištění je za podmínek 

stanovených zákonem zásadně povinné, zatímco komerční pojištění je především 

dobrovolné; c) plnění v oblasti sociálního pojištění je stanoveno parametricky (nikoli 

individuálně) zákonem (často jiným, než kterým jsou stanovena pravidla plateb 

pojistného), zatímco pojistné plnění v komerčním pojištění je určeno v konkrétní 

individuální smlouvě nebo z ní aspoň vyplývá; d) na platbách pojistného v sociálním 

pojištění se nepodílejí jen osoby tohoto pojistného účastné, nýbrž i jejich 

zaměstnavatelé; e) plnění ze strany státu (prostřednictvím plátců důchodu) není 

zpravidla závislé na zaplacení pojistného, neboť pojištěnci, kteří jsou účastni 

důchodového pojištění ze závislé činnosti, jsou sice poplatníky tohoto pojistného, 

nikoli však jeho "faktickými plátci"; f) v sociálním pojištění se uplatňuje řada 

sociálních a ochranných prvků, které výrazně modifikují vztah mezi dosahovanými 

příjmy (zaplaceným pojistným) a výší dávky a podmínkami nároku na dávku 

(důchod); jde zejména o instituty náhradních dob pojištění (kdy se neplatí žádné 

pojistné), vyloučených dob při výpočtu osobního vyměřovacího základu, dopočtených 

dob pro nárok na invalidní důchody a zaručené minimální výše důchodů. Z 

uvedených důvodů dospívá ministerstvo k závěru, že nelze souhlasit s tvrzením, že 

se zaplaceným pojistným musí být zacházeno jako s pojistným, nikoli jako s daní. 

Zaplacení pojistného má v sociálním pojištění zcela jiný význam a dopad než v 

pojištění komerčním.“ 
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Výňatek č. 2 z části Odůvodnění - VII. Vlastní přezkum, odst. 59 

„I při respektování odlišností komerčního a veřejného pojištění, u kterého není 

možno vycházet z principu čisté ekvivalence (výše plnění plně reflektuje výši 

pojistného), musí relace mezi výší odvedeného pojistného a výší přiznaného 

důchodu odrážet i pro jednotlivé účastníky jistou míru přiměřenosti, aby došlo k 

ústavně konformnímu naplnění čl. 30 odst. 1 Listiny.“ 

 

Výňatek č. 3 z části Odůvodnění - VII. Vlastní přezkum, z odst. 78 

„Ústavní soud konstatoval, že to, zda bude preferováno hledisko solidarity 

nebo upřednostňována zásada ekvivalence, je vyhrazeno zákonodárci, který nemůže 

postupovat libovolně, ale při stanovení preferencí musí přihlížet ke sledovaným 

veřejným hodnotám…Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. Pl. ÚS 12/94 konstatoval, 

že i v oblasti sociálního zabezpečení se při aplikaci pojistného jedná o právní institut 

pojištění, neboť odráží právní situaci, v níž občan přenáší své riziko za úplatu na jiný 

subjekt a tento subjekt toto riziko přejímá a je zavázán k určitým plněním. Z 

pojišťovacího vztahu, byť i veřejnoprávního, tedy vyplývá, že při splnění podmínek ze 

strany pojištěného odpovídá vzniklému právu na důchod povinnost druhé strany 

taková plnění v důchodovém pojištění poskytovat." 

 

Výňatek č. 4 z části Odůvodnění - VII. Vlastní přezkum, z odst. 80 

„V tezi vyjádřené v nálezu ve věci sp. zn. Pl. ÚS 12/94, v níž soud stanovil, že 

je povinností zákonodárce transparentně vyjádřit poměr komponentů solidarity a 

ekvivalence v systému sociálního pojištění (včetně zdravotního pojištění), dále 

stanovil, že toto rozdělení nesmí být libovolné. V případě opačném, tj. absence prvku 

ekvivalence, posuzovaný institut ztrácí svou právní povahu, přestává být pojištěním a 

nabývá povahy daně. Z uvedeného pak vyvodili následující konsekvenci: Z čl. 31 

Listiny ve spojení s čl. 41 a čl. 4 odst. 4 Listiny tudíž pro pojištěnce plyne základní 

právo na transparentně zákonodárcem určený komponent ekvivalence ve veřejném 

zdravotním pojištění, a to v takové míře, jež ještě zachovává povahu právního 

institutu pojištění a nemění jej v daň.“ 
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Výňatek č. 5 z části Odůvodnění - VII. Vlastní přezkum, z odst. 81 

„Z takto nastíněné judikatury Ústavního soudu lze zobecnit ve vztahu k 

ústavnímu zakotvení sociálních práv následující teze: Dle první z nich je pro přezkum 

ústavnosti zákonů obsahujících úpravu sociálních práv dán užší prostor, než je tomu 

u základních práv podle hlavy druhé, třetí a páté Listiny, prostor, jenž je vymezen 

ustanoveními čl. 41 odst. 1 a čl. 4 odst. 4 Listiny. Tezí druhou je zákaz (vyloučení) 

libovůle při jejich úpravě (čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny) a tezí třetí je nezbytnost zákonné 

úpravy sociálních práv (čl. 41 odst. 1 Listiny). Spojení první a druhé teze je pak 

základním východiskem i pro přezkum ústavnosti § 15 zákona č. 155/1995 Sb., tj. je 

jím maxima, dle níž z čl. 30 odst. 1 Listiny ve spojení s čl. 41 a čl. 4 odst. 4 Listiny, 

jakož i z čl. 1 a čl. 3 odst. 1 Listiny pro pojištěnce plyne základní právo na 

zákonodárcem transparentně určený komponent ekvivalence (přiměřenosti) ve 

veřejném důchodovém, nemocenském a zdravotním pojištění, a to v takové míře, jež 

ještě zachovává povahu právního institutu pojištění a nemění jej v daň.“ 

 

Výňatek č. 6 z části Odůvodnění - VII. Vlastní přezkum, z odst. 83 

„Výrazem ústavního zákazu libovůle při stanovování práv a povinností 

subjektů je ústavní princip rovnosti.“ 

 

Výňatek č. 7 z části Odůvodnění - VII. Vlastní přezkum, z odst. 92 

„Zákonem č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010, se uvedený 

legislativní prostředek odstraňující extrémní disproporcionalitu mezi zákonnou 

úpravou a jejím účelem redukuje, resp. ve svých důsledcích ruší. Podle jím 

zakotveného nového ustanovení § 15b zákona č. 589/1992 Sb. za období od 1. 

ledna 2010 do 31. prosince 2010 je maximálním vyměřovacím základem pro placení 

pojistného podle § 15a odst. 1 a 5 uvedeného zákona částka ve výši 

dvaasedmdesátinásobku průměrné mzdy. Důvodová zpráva (tisk 917) pak v této 

souvislosti uvádí: "zvýšení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné pro rok 

2010 ze 48 násobku na 72 násobek průměrné mzdy... se projeví v inkasu pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v rozsahu 4 

mld. Kč ... Cílem tohoto návrhu je zvýšení příjmů státního rozpočtu." 
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Výňatek č. 8 z části Odůvodnění - VII. Vlastní přezkum, z odst. 93 

„Z takto nastíněného účelu nové právní úpravy maximálních vyměřovacích 

základů placení pojistného na důchodové pojištění plynou dvě konsekvence. Ta 

první dopadá na posouzení relevance neakcesorické nerovnosti při přezkumu 

ústavnosti § 15 zákona o důchodovém pojištění. Z rekapitulace vývoje právní úpravy 

lze dovodit závěr, dle něhož tato v období do 1. ledna 2008, jakož i po 1. lednu 2010 

postrádala vazbu mezi stanoveným účelem (nivelizací důchodů podle zákona o 

důchodovém pojištění a jejich reálnou diferenciací v systému penzijního připojištění) 

a zvoleným legislativním prostředkem (úpravou sazby pojistného a jeho maximálního 

vyměřovacího základu). Konsekvence druhá dopadá ale i na posouzení akcesorické 

nerovnosti. Je-li jejím předmětem posouzení meze, za níž veřejnoprávní povinné 

peněžité plnění jednotlivcem státu nepředstavuje již pojistné na důchodové pojištění, 

nýbrž daň, pak tento závěr plyne již z důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona, 

kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu 

České republiky na rok 2010, v níž vláda s naprostou upřímností redukci 

maximálního vyměřovacího základu považuje za zdroj zvýšení příjmů státního 

rozpočtu, což je účelem daně.“ 
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Příloha č. 4 - Výňatky z Listiny základních práv a svobod ze dne 16. prosince 1992 

(Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.) 

 

Výňatek č. 1  - Článek 1 

„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a 

svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ 

 

Výňatek č. 2  - Článek 11, odst. 5 

„Daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona.“ 

 

 


