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Předmluva

Tato kniha je výsledkem vědecké činnosti nejmladší generace nastu-
pujících právníků a  teoretiků. V  jednotlivých kapitolách se autorky 
a autoři zabývají různými aspekty dělby moci ve státě. 

Změny v této oblasti nezřídka předbíhají ustálené teoretické kon-
strukce. Naši autoři krom teoretické analýzy některých jevů souvi-
sejících s dělbou moci zkoumají též změny odehrávající se ve faktic-
ké rovině, resp. jen s omezenou oporou ve formálním právu (např. 
význam ústavních zvyklostí či reflexe role internetu v systému dělby 
moci, zvláště ve vztahu k uplatnění exekutivní moci, role náboženství 
při atacích na tradiční koncepce dělby moci). Připomenout si však 
můžeme i některé starší výzvy systému dělby moci (např. pozoruhod-
nou teorii jednoty moci P. Stučky z vrcholné fáze sovětské právní vědy 
20. let minulého století předtím, než byla tato pozoruhodná a origi-
nální věda smetena stalinistickou doktrínou). 

V publikaci autoři věnují zvýšenou pozornost též různým aspektům 
činnosti soudnictví. Pozoruhodné jsou některé empirické studie ve 
vztahu k nejdůležitější pravomoci ústavního soudnictví, kompetenci 
rušit zákony. S vědomím role, kterou justice v  současnosti hraje, je 
pozornost zaměřena též na procesy obsazování soudcovských funk-
cí (včetně literaturou v podstatě opomíjené role soudcovských rad). 
S tím je spojena otázka zkoumání vlivu, kterou má osobnost soudce 
na jeho rozhodování. Čtenář ale může objevit též fenomény v soudo-
bé české literatuře nepříliš diskutované (např. judikaturní excesy či 
role velkých senátů vysokých soudů).

Druhou významnou oblastí, které je v publikaci věnována pozor-
nost, jsou důsledky přenesení dílčích prvků výkonu moci ze státu 
na instituce od státu odlišné, zejména na mezinárodní a nadnárodní 
instituce. To totiž zpětně vyvolává potřebu se s  důsledky takového 
přenosu určitým způsobem vypořádat, což vyžaduje řešit otázku kon-
kurence, resp. nadřazenosti jednotlivých institucí.

Doufám, že kniha si najde své pozorné čtenáře. Určitě si to jednot-
livé příspěvky a jejich autoři zaslouží.

Prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M.
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