Soukromoprávní aspekty zákona o státní službě

Abstrakt
Hlavním účelem práce je obsáhnout všechny podstatné otázky problematiky právního
dualismu a zabývat se jimi následně po praktické stránce v souvislosti s právní
úpravou zákona o státní službě. Práce má tedy dva základní rozměry, rozměr
metodologický a právně-teoretický, zaměřující se z obecného hlediska na rozlišování práva
soukromého a veřejného, a rozměr praktický, zaměřený na interpretaci a analýzu konkrétní
právní úpravy.

Po úvodních kapitolách práce, popisujících stručně samotný pojem právního dualismu,
jeho obraz v angloamerickém systému práva a jeho vývoj na území České republiky po roce
1989, následuje část druhá, jejímž předmětem je stanovení a popis obecné metodologie
poznávání charakteru právních jevů. Druhá část práce je členěna na úsek, kde se popisují
teoreticko-právní zvláštnosti jednotlivých právních jevů a tomu odpovídající odlišnosti
v aplikaci metod rozlišování veřejnoprávnosti a soukromoprávnosti (právní úprava nebo její
část, právní vztah, právní norma, právní institut a právní pojem), úsek věnující se popisu
základních kritérií a pravidel společných většině právních jevů pro poznávání jejich
veřejnoprávnosti a soukromoprávnosti, úsek, v němž jsou podrobněji zkoumány vzájemné
vztahy veřejnoprávních a soukromoprávních úprav a konečně úsek obsahující stručné shrnutí
přístupu českých soudů k otázkám právního dualismu.

Po takovém vymezení metodologie a shrnutí podstatných poznatků o právním
dualismu dále následují dvě kapitoly zkoumající právní úpravu zákona o státní službě. Ve třetí
kapitole je obsažena systematičtější rovina tohoto zkoumání, kdy jsou všeobecně z hlediska
soukromoprávnosti a veřejnoprávnosti zkoumány významné úseky právních úprav
vztahujících se na vztahy zákonem o státní službě upravené. Tak je nejprve přistoupeno
ke zkoumání právní úpravy zákona o státní službě jako celku, právní úpravy zákoníku práce
vztahující se na předmětné vztahy na základě delegace, právní úpravy zákoníku práce
vztahující se na předmětné vztahy na základě principu subsidiarity a také k analýze textu
právní úpravy zákona o státní službě za účelem nalezení soukromoprávních pojmů v něm
obsažených. V závěrečné části této kapitoly je pak obsaženo několik poznámek, které

se týkají problematických aspektů aplikační praxe zákona o státní službě z hlediska právního
dualismu.

Poslední kapitola práce je výkladem specifických částí právních úprav vztahujících
se na vztahy upravené zákonem o státní službě, tedy konkrétní analýzou jejich právnědualistických aspektů. Takto je zkoumání podrobena právní úprava náhrady majetkové
a nemajetkové újmy podle zákona o státní službě, právní úprava započtení pohledávek
státního zaměstnance a služebního úřadu, právní úprava dohod o srážkách ze mzdy a právní
úprava kolektivních dohod a smluv v kontextu zákona o státní službě.
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