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I. Úvod
Tento pracovní dokument předkládá souhrnné informace o základním zákonu Maďarska, 
který byl přijat dne 18. dubna 2011 a vstoupil v platnost dne 1. ledna 2012. Řada jeho 
ustanovení je posuzována z hlediska základních hodnot, které obecně sdílejí členské státy EU 
a Rada Evropy, stejně jako z hlediska právních zásad zakotvených ve Smlouvách EU, Listině 
základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“), Evropské úmluvě o lidských právech 
(dále jen „EÚLP“) a příslušné judikatuře Evropského soudu pro lidská práva a Soudního 
dvora Evropské unie. Stanovisko k nové ústavě Maďarska, které přijala Benátská komise ve 
dnech 17.–18. června 20111, a postoj vlády Maďarska k tomuto stanovisku, který byl
předložen dne 6. července 20112, jsou zde zohledněny.

II. Evropské společné hodnoty
Evropské společné hodnoty lze definovat jako sdílené chápání demokracie, základních 
právních zásad, jako je právní stát, a základních práv, na nichž je založen proces evropské 
integrace. Mezinárodní dohody, Smlouvy EU i judikatura Evropského soudu pro lidská práva 
a Soudního dvora Evropské unie určují zásadní prvky tohoto jednotného chápání.
Přestože první smlouvy neobsahují výslovné ustanovení o základních právech, Soudní dvůr 
Evropské unie prostřednictvím své judikatury brzy potvrdil existenci souboru obecných zásad 
a hodnot, které jsou nedílnou součástí společného právního řádu. Na počátku sedmdesátých 
let Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že základní práva tvoří nedílnou součást obecných 
právních zásad, jejichž dodržování Soudní dvůr zajišťuje. Existence základních práv podle něj 
vychází ze společných ústavních tradic členských států (věc Internationale 
Handelsgesellschaft3) a mezinárodních smluv, v rámci nichž všechny členské státy navázaly 
spolupráci nebo jejichž jsou signatáři (věc Nold4), včetně EÚLP. Obecné zásady EU tedy 
nepředstavují pouze politické závazky, ale tvoří rovněž právní parametry pro posuzování 
právního řádu EU a vnitrostátních právních řádů.
V průběhu sedmdesátých a osmdesátých let na význam základních zásad demokracie, 
právního státu a dodržování lidských práv neapelovala pouze judikatura, ale přistupovaly 
k tomu též orgány EU. Ve své deklaraci o demokracii přijaté na kodaňském summitu Evropská 
rada prohlásila, že dodržování lidských práv a demokracie jsou „základními prvky členství 
v Evropských společenstvích“5. Od vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost byly právní zásady 
„svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu“ 
zakotveny ve Smlouvách6. Ke zviditelnění evropských společných hodnot dále přispělo přijetí 
Listiny, k čemuž došlo v roce 2000. Lisabonská smlouva zajistila, aby měla Listina stejnou 
právní hodnotu jako Smlouvy (čl. 6 odst. 1 Smlouvy o EU).
Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost se v článku 2 Smlouvy o Evropské unii 
zakotvujícím kodaňská kritéria uvádí, že „Unie je založena na hodnotách úcty k lidské 
důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně 
práv příslušníků menšin“. V tomto článku se pak dodává, že „tyto hodnoty jsou společné 
členským státům“. Ustanovení čl. 6 odst. 3 Smlouvy o EU rovněž upevňuje výše zmíněnou 

                                               
1 Stanovisko č. 621/2011. CDL-AD(2011)016.
2 CDL(2011)058.
3 Věc 11/70 Recueil 1970, s. 1161.
4 Věc 4/73 Recueil 1974, s. 491.
5 Deklarace Evropské rady o demokracii, Kodaň, 8. duben 1978, Bull. ES č. 3, 1978.
6 Tehdejší článek F Smlouvy o Evropské unii.
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judikaturu a stanoví, že „základní práva, která jsou zaručena Evropskou úmluvou o ochraně 
lidských práv a základních svobod a která vyplývají z ústavních tradic společných členským 
státům, tvoří obecné zásady práva Unie“.
Dodržování tohoto souboru základních hodnot, jež tvoří právní normy, se týká jak 
přeshraničních situací, tak čistě vnitrostátních situací, což znamená, že se vztahuje na jakýkoli 
výkon veřejné moci v právním prostoru EU1. Ochrana základních práv se uplatňuje bez 
ohledu na omezení stanovené v čl. 51 odst. 1 Listiny EU, pokud jde o situace, kdy se 
uplatňuje právo Unie, jelikož článek 2 Smlouvy o EU není podřízen omezení uvedenému 
v čl. 51 odst. 1 Listiny2. Toto odůvodnění potvrzuje Soudní dvůr Evropské unie, když 
odkazuje na „možnost skutečně využívat podstatné části práv spojených se statusem občana 
Unie“ i v pouze vnitrostátních situacích3. To potvrzuje rovněž pojem civis europaeus sum, 
který před dvěma desetiletími použil generální advokát Jacobs ve věci Konstantinidis4.

Tyto společné hodnoty musí být ve vzájemné shodě se závazkem EU k rozmanitosti, který se 
promítá do povinnosti Unie ctít „rovnost členských států před Smlouvami a jejich národní 
identitu“, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2 Smlouvy o EU. V rámci Smluv je respektování 
„národní identity“ a „různých právních systémů a tradic členských států“5 ve své podstatě 
spojeno se zásadami „loajální spolupráce“6 a „vzájemného uznávání“7, a tedy i se vzájemnou 
důvěrou. To znamená, že mezi respektováním národní identity a důsledky vyplývajícími 
z členství v EU musí být nastolena náležitá rovnováha, což musí zahrnovat také respektování 
společných základních hodnot zakotvených ve Smlouvách, Listině, EÚLP a v příslušné 
judikatuře Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. Takové 
chápání představuje nepostradatelnou podmínku pro zajištění účinného vzájemného uznávání 
a přeshraniční spolupráce mezi vnitrostátními orgány, které jsou postaveny na vzájemné 
důvěře v otázce respektování téhož souboru základních hodnot, čímž je vytvářen skutečný a 
fungující evropský prostor práva. Prvořadý význam existence a důležitost evropských 
společných hodnot dále potvrzuje zvláštní postup, jenž stanoví politickou kontrolu 
respektování těchto základních hodnot, jak je stanoveno v článku 7 Smlouvy o EU.
Členský stát EU je tedy při sestavování své vlastní ústavy vázán několika úrovněmi norem, 
jedná se o: 1) mezinárodní normy vyplývající z členství v mezinárodním společenství 
(ustanovení Charty OSN); 2) normy spojené s členstvím v Radě Evropy (dodržování 
požadavků EÚLP, a to zejména pokud jde o zákaz trestu smrti podle protokolu č. 6 a 
protokolu č. 13 EÚLP); 3) normy vyplývající z členství v EU a týkající se dodržování Listiny 
EU při uplatňování práva EU a obecného dodržování souboru základních hodnot, jak je 
vyjádřeno v článku 2 Smlouvy o EU při uplatňování právní moci bez ohledu na to, zda se 
jedná o přeshraniční situaci, nebo použití práva EU.

III. Úroveň regulace základních zásad a institucionální nastavení
Nová ústava, která představuje základní zákon Maďarska, vstoupila v platnost dne 1. ledna 

                                               
1 Viz také A. von Bogdandy a další, Reverse solange - Protecting the essence of fundamental rights against EU 
Member States, Common Market Law Review 49, 2012, s. 489–519.
2 Pomocí toho Soudní dvůr Evropské unie vykládá uplatňování práva EU v širším smyslu – viz např. věc C-
260/89, ERT.
3 V tomto ohledu viz věc C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano.
4 Věc C-168/91.
5 Viz článek 67 Smlouvy o fungování EU.
6 Ustanovení čl. 4 odst. 3 Smlouvy o EU.
7 Články 81 a 82 Smlouvy o fungování EU.
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2012. Návrh základního zákona připravili volení zástupci koalice politických stran 
FIDESZ/KDNP a maďarskému parlamentu byl předložen dne 14. března 2011. Maďarský 
parlament tento návrh přijal o měsíc později, konkrétně 18. dubna 2011. Jak zdůraznila 
Benátská komise1, sestavení návrhu, projednávání a přijetí nové ústavy bylo poznamenáno 
krátkými časovými lhůtami a omezenými možnostmi pro skutečný dialog mezi všemi 
politickými silami a občanskou společností. Vzhledem k tomu, že ústava stanoví obecně 
přijímaný právní a institucionální řád společnosti, proces přípravy a přijetí základního zákona 
v Maďarsku vyvolal obavy ohledně transparentnosti, otevřenosti a zapojení občanské 
společnosti2.
Nová ústava kromě toho stanoví obecný rámec pro klíčové sektory, přičemž používá obšírné 
jazykové formulace a většinu podstatných otázek ponechává v kompetenci základních 
právních předpisů (sarkalatos törvények). Maďarská ústava v tomto ohledu ve více než v 
50 případech odkazuje na základní právní předpisy, které upravují významné sociální otázky a 
institucionální nastavení, např. jde o soudnictví (čl. 25 odst. 7), rodinnou politiku (článek L), 
práva národnostních menšin (čl. XXIX odst. 3) či ustanovení ministerstev a jiných orgánů 
veřejné správy (čl. 17 odst. 4). Základní právní předpisy vyžadují pro účely svého přijetí a 
změn podporu kvalifikované většiny dvou třetin poslanců.
Využívání základních právních předpisů k úpravě základních zásad vyvolává právní otázky ze 
dvou hlavních důvodů. Zaprvé, pokud není dotčená oblast jasně upravena v ústavě, musí být 
takové právní předpisy sestaveny s mimořádnou pečlivostí, aby zajistily základní záruky 
(např. nezávislost soudnictví). Zadruhé by rozsáhlé využívání základních právních předpisů 
mohlo omezovat dopad, jakého může dosáhnout nový zákonodárce po volbách3. V tomto 
ohledu článek 3 protokolu č. 1 EÚLP objasňuje, že volby by měly zajistit „svobodné 
vyjádření názorů lidu při volbě zákonodárného sboru“. Tomu následuje domněnka, že 
parlamenty by měly pružně reagovat na nové výzvy ve společnosti. Benátská komise proto 
doporučuje, aby byla oblast působnosti základních právních předpisů omezena na oblasti, 
v nichž existují jasná odůvodnění pro požadavek dvoutřetinové většiny4.

IV. Základní práva a svobody
Kapitola „Svoboda a odpovědnost“ (články I až XXXI) základního zákona upravuje základní 
práva a svobody. První věta čl. I odst. 3 zní: „(3) Pravidla základních práv a povinností 
stanoví zvláštní zákony.“ Co se týče oblasti působnosti a obsahu těchto zvláštních zákonů, 
nejsou pro ně stanoveny žádné pokyny. S ohledem na neurčitost ustanovení ústavy v případě 
několika základních práv a odkaz na zvláštní zákony vyvstávají otázky, pokud jde o úroveň 
ochrany základních práv a stejně tak o soulad s mezinárodními nástroji v oblasti lidských 
práv.

                                               
1 CDL-AD(2011)001, Stanovisko Benátské komise ke třem právním otázkám vyplývajícím z procesu 
sestavování nové ústavy Maďarska, 28. březen 2011, odstavce 16–19.
2 K tomuto bodu viz CDL-AD(2011)016, stanovisko Benátské komise k nové maďarské ústavě, 20. červen 2011, 
odstavec 11.
3 Viz stanovisko Benátské komise, odstavec 24.
4 Stanovisko Benátské komise, odstavec 27. Viz také CDL (2011)058, postoj maďarské vlády ke stanovisku 
k nové ústavě Maďarska, s. 2: „I když je pravda, že nová ústava obsahuje 50 odkazů na základní právní 
předpisy, skutečný počet oblastí, jež mají upravovat základní právní předpisy (přijímané dvoutřetinovou 
většinou) byl v nové ústavě omezen z 28 na 26.  Oblast působnosti „základních“ právních předpisů tedy byla 
zúžena.“
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Tyto poznámky se vztahují např. na ústavní ustanovení o svobodě tisku1, která není 
formulována jako právo jednotlivce, ale jako povinnost státu2. Úprava podrobných pravidel 
svobody tisku a dohledu nad ní jsou kromě toho výslovně ponechány v kompetenci 
základního právního předpisu, aniž by byly stanoveny účely, obsah a omezení takového 
právního předpisu3. Benátská komise doporučila, aby bylo provedeno objasnění, které mezi 
ústavní záruky zařadí práva jednotlivců4.

Vyskytují se zde také obavy ohledně úrovně ochrany národnostních a etnických menšin 
stanovené v článku XXIX ústavy, jenž nečiní žádný výslovný odkaz na povinnost ze strany 
státu5, dále ohledně doživotního odnětí svobody bez možnosti propuštění v případech 
úmyslných a násilných trestných činů6 (článek IV) a ohledně skutečnosti, že v ústavě není 
výslovně zmíněno zrušení trestu smrti7. Zákaz trestu smrti je výslovně stanoven jak v Listině 
základních práv EU, tak v protokolu č. 6 a č. 13 EÚLP.

Jak zdůrazňuje Benátská komise „ústavy obsahují ustanovení, která upravují otázky, jež jsou 

                                               
1 Viz článek 10 EÚLP a článek 11 Listiny základních práv EU.
2 Článek IX základního zákona. „(1) Každý má právo vyjádřit svůj názor. (2) Maďarsko uznává a chrání 
svobodu a rozmanitost tisku a zajistí podmínky pro svobodné šíření informací nezbytných pro utváření 
demokratického veřejného mínění. (3) Podrobná pravidla svobody tisku a pravidla pro orgán dohlížející na 
mediální služby, tiskové služby a trh sdělování informací upravuje základní právní předpis.“
3 Viz postoj maďarské vlády, s. 6: „Ústava – ve svém článku IX – uznává, že každý má právo vyjádřit svůj názor. 
Taková formulace svobody projevu je zcela v souladu s příslušným článkem EÚLP (článek X). Článek IX 
zároveň stanoví státu povinnost uznávat a chránit svobodu a rozmanitost tisku a zajistit podmínky pro svobodné 
šíření informací nezbytných pro utváření demokratického veřejného mínění… VEÚLP také není výslovně 
vymezeno právo jednotlivce na svobodu tisku – takové právo má být odvozeno od práva jednotlivce na svobodu 
projevu.“
4 Viz stanovisko Benátské komise, odstavec 74.
5 Viz stanovisko Benátské komise, odstavec 82. Viz také postoj maďarské vlády, s. 7: „Článek XXIX vykládaný 
ve spojitosti s příslušnými ustanoveními preambule obsahuje všeobecný závazek státu k ochraně jeho 
národnostních menšin. Preambule stanoví, že národnostní menšiny žijící s námi tvoří součást politické komunity 
a jsou základní součástí státu a že příslušníci maďarského národa se zavazují chránit a zachovávat jazyky a 
kultury národnostních menšin žijících v Maďarsku… Vymezení podrobných pravidel pro práva národnostních 
menšin žijících v Maďarsku a pravidel pro volbu jejich místních a národních samospráv je postoupeno 
základnímu právnímu předpisu.“ Viz také stanovisko Benátské komise 671/2012 k zákonu o právech 
národnostních menšin, odstavce 13–20.
6 Podle stanoviska Benátské komise, odstavce 69: „Článek IV nové maďarské ústavy není v souladu 
s evropskými standardy v oblasti lidských práv, je-li chápán tak, že vylučuje možnost de facto i de jure snížit trest 
doživotního odnětí svobody.“ Viz postoj maďarské vlády, s. 6: „Co se týče doživotního odnětí svobody bez 
možnosti propuštění, tato otázka byla zavedena do ústavy na základě jasného přání maďarských voličů, které 
vyjádřili během vnitrostátních konzultací k nové ústavě. Ústava obsahuje pouze striktní omezení jeho využívání: 
takový přísný trest může být uložen jedině v případě spáchání úmyslných a násilných trestných činů. Prezident 
může udělit milost kterékoli odsouzené osobě.“ Ačkoli uložení trestu doživotního odnětí svobody zletilé osobě 
není samo o sobě v článku 3 zakázáno, ani není v rozporu s tímto článkem, Evropský soud pro lidská práva také 
rozhodl, že uložení nesnižitelného trestu doživotního odnětí svobody zletilé osobě může být problematické 
s ohledem na článek 3 (viz mimo jiné Nivette proti Francii č. 44190/98, ECHR 2001-VII, Stanford proti 
Spojenému království, č. 73299/01, 12. prosinec 2002 a Kafkaris proti Kypru, č. 21906/04, 12. únor 2008).
7 I když Maďarsko ratifikovalo jak protokol č. 6, tak protokol č. 13 EÚLP. Viz stanovisko Benátské komise, 
odstavec 68. Viz také postoj maďarské vlády, s. 6: „Ačkoli ústava neuvádí konkrétní odkaz na zrušení trestu 
smrti, již v roce 1990 ústavní soud prohlásil […] tuto formu trestu za protiústavní… Neexistuje žádný právní 
požadavek, který by si vymiňoval výslovné uvedení zákazu trestu smrti v ústavě, jelikož v maďarském právním 
systému neexistuje žádný ústavní způsob, jak zavést trest smrti.“ Pokud jde o význam zrušení trestu smrti, viz 
také doporučení 1760 a rezoluce 1560 Parlamentního shromáždění Rady Evropy z roku 2006, podle kterých 
představuje jasné ustanovení o zrušení trestu smrti na vnitrostátní úrovni významnou součást boje proti jeho 
využívání.
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nanejvýše významné pro fungování státu a ochranu základních práv jednotlivců. Je proto 
zásadní, aby byly ve znění ústavy specifikovány nejvýznamnější s tímto spojené záruky a jejich 
úprava nebyla ponechána normám nižší úrovně“1. V tomto ohledu je zásadní, aby byl výklad 
ústavních ustanovení o základních právech a svobodách prováděn v souladu se závaznými 
evropskými normami, zejména EÚLP, Listinou a příslušnou judikaturou.

V. Dělba moci
Demokratický institucionální rámec založený na zásadě dělby moci a systému brzd a protivah
je zásadní podmínkou pro zajištění vzájemné důvěry v rámci EU a pro uplatňování 
vzájemného uznávání jakožto hlavní zásady justiční spolupráce v občanských a trestních 
věcech (články 81 a 82 Smlouvy o fungování EU). Ustanovení maďarské ústavy, která 
v některých oblastech omezují pravomoci parlamentu a ústavního soudu, tedy jsou zdrojem 
obavy, neboť mohou nepříznivě ovlivňovat vzájemnou důvěru.

Omezení pravomocí parlamentu bylo zavedeno v oblasti rozpočtových záležitostí, jelikož 
nově zřízená neparlamentní Rada pro rozpočet má podle všeho právo veta v souvislosti se 
státním rozpočtem2. Přijetí rozpočtu je zpravidla ústřední pravomocí a výlučnou výsadou 
parlamentu a umožňuje provádění politického programu. Jak připomněla Benátská komise, 
učinit toto rozhodnutí závislým na souhlasu jiného orgánu s omezenou demokratickou 
legitimitou může mít negativní dopad na demokratickou legitimitu rozhodnutí o rozpočtu3. 
Podle článku 23 základního zákona může parlament zřizovat nezávislé regulační subjekty pro 
účely výkonu zvláštních povinností a pravomocí výkonné moci prostřednictví základních 
právních předpisů, což může mít za následek omezení pravomoci parlamentu, jak zdůrazňuje 
Benátská komise4.

Benátská komise zároveň zdůraznila některé problémy související se dvěma základními 
právními předpisy o soudnictví5, pokud jde o rozsáhlou roli předsedy soudní správy (předseda 
Národního soudního úřadu) a jeho vztah s Národní radou pro soudnictví, stejně jako pokud 
jde o zkušební doby a přesuny soudců a přiřazování případů6. Tyto problémy přímo souvisejí 
s významnou otázkou nezávislosti a nestrannosti soudnictví. S cílem napravit vznesené otázky 
maďarský parlament představil několik změn, zkušební doba však podle všeho stále může 
trvat až 6 let7. Benátská komise zároveň vyjádřila obavy ohledně příliš rozsáhlých pravomocí 
státních zástupců, jako je možnost uložit podnikatelským subjektům povinnost předložit na 
žádost státního zástupce určité doklady, možnost vstupovat do soukromých prostor, rozsáhlá 
kontrolní role nad správními postupy, neexistence rady státních zástupců atd.8

                                               
1 Viz stanovisko Benátské komise, odstavec 148.
2 Ustanovení čl. 44 odst. 3 základního zákona: „Přijetí zákona o státním rozpočtu podléhá předchozímu souhlasu 
ze strany Rady pro rozpočet, aby tak byly splněny požadavky stanovené v čl. 36 odst. 4 a 5.“
3 Viz stanovisko Benátské komise, odstavec 129.
4 Viz stanovisko Benátské komise, odstavec 90. Viz také postoj maďarské vlády, s. 8: „Takové nezávislé subjekty 
musí parlamentu každoročně předkládat zprávy a jejich činnost, tj. výkon přenesených pravomocí, je tedy stále 
pod kontrolou zákonodárné moci. Článek 23 navíc výslovně uvádí, že vyhlášky vydané vedoucími nezávislých 
regulačních subjektů nesmí být v rozporu s jakoukoli výše postavenou právní normou, včetně zákonů přijímaných 
parlamentem.“
5 Zákon CLXI z roku 2011 a zákon CLXII z roku 2011 a také jejich přijatá novela (návrh č. T/6393).
6 Viz stanovisko 663/2012 k soudnictví a také odpověď maďarské vlády a nedávné legislativní změny.
7 Viz Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci, pracovní dokument 1 o stavu dodržování 
základních práv: normy a postupy v Maďarsku (v souladu s usnesením Evropského parlamentu ze dne 16. února 
2012) – nezávislost soudnictví, 26. červen 2012, s. 3, včetně komentářů předložených maďarskou vládou.
8 Viz stanovisko 668/2012 o státních zastupitelstvích a také poznámky maďarské vlády k návrhu stanoviska.



DT\906320CS.doc 7/7 PE492.609v01-00

CS

Pokud jde o ústavní soud, čl. 37 odst. 4 nové ústavy omezuje jeho pravomoc přezkumu 
ústavnosti zákonů o státním rozpočtu a uplatnění této pravomoci přezkumu na výslovně 
uvedené oblasti („porušení práva na život a lidskou důstojnost, práva na ochranu osobních 
údajů, svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání a práv souvisejících s maďarským 
občanstvím [...]“), a tak ponechává porušení ostatních základních práv bez sankce.Jak 
Benátská komise důrazně doporučuje, tento soud by měl mít pravomoc posuzovat soulad 
veškerých právních předpisů s lidskými právy, jež jsou zaručena na ústavní úrovni, zejména 
právem nebýt diskriminován (článek 14 EÚLP; článek 21 Listiny) a právem nebýt 
neoprávněně zbaven svého majetku (článek 1 protokolu č. 1 EÚLP; článek 17 Listiny)1. 
Ústava rovněž ukládá ústavnímu soudu povinnost respektovat „zásadu vyváženého, 
transparentního a udržitelného rozpočtového řízení“2. Zdá se, že tato povinnost dává 
rozpočtovému řízení přednost při posuzování zájmů v případech potenciálního porušení 
základních práv.Benátská komise uvedla, že i když je možné zohledňovat při výkladu a 
uplatňování norem finanční hlediska, nemohou mít přednost před ústavními zárukami3.

Otázky z několika zásadních oblastí, jež jsou vzneseny výše, jako jsou omezené pravomoci 
ústavního soudu v oblasti daňových zákonů, omezení pravomocí parlamentu ve vztahu 
k rozpočtovým záležitostem společně s prominentní rolí rady pro rozpočet v této oblasti4, 
ustanovení o soudnictví a činnost státních zastupitelství vzbuzují obavy, že mají potenciál 
nepříznivě ovlivnit správné fungování systému brzd a protivah demokratického státu.

                                               
1 Stanovisko Benátské komise, odstavec 127.
2 Ustanovení čl. N odst. 3.
3 Viz stanovisko Benátské komise, odstavec 51. Viz také postoj maďarské vlády, s. 4: „Ustanovení nové ústavy, 
uvádějící že „při provádění svých povinností jsou ústavní soud, soudy a místní samosprávy povinny respektovat 
zásadu vyváženého, transparentního a udržitelného rozpočtového řízení“, se vztahuje výhradně na jejich správní 
řízení v roli veřejné instituce, a nelze ho chápat jako zásadu výkladu, jež má být používána v souvislosti 
s prováděním jejich prvořadých úkolů (v případě ústavního soudu: v souvislosti s jeho úlohou, kterou je ústavní 
přezkum).“
4 Viz postoj maďarské vlády, s. 9: „Pravomoci, postupy, organizaci a fungování ústavního soudu podrobně 
upraví základní právní předpis, který dále ozřejmí otázky vznesené Benátskou komisí. Zavedení požadavku 
dvoutřetinové většiny hlasů pro přijetí právních předpisů, které upravují otázky, jako jsou sociální a daňová 
politika, a zřízení Rady pro rozpočet jsou důkazem silné ambice stabilizovat veřejné finance. Stabilní veřejné 
finance a předvídatelný daňový systém a systém sociálního zabezpečení jsou základními kameny moderního 
udržitelného národního hospodářství.“


