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Úvod
Tato práce zakončuje moje studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Rozhodl
jsem se v ní věnovat tématu, které mne také přivedlo ke studiu.
Mým cílem je zkoumat vztah laika k právu v dnešní době, jeho schopnost právu rozumět,
bránit své zájmy a hájit své jednání. Práce má popsat problémy a nástrahy, které v tomto brání a
shrnout stávající řešení problémů. Konečným výstupem je soubor navržených řešení, která jsou
právně a vzhledem k mému technickému vzdělání v oblasti informačních technologií1 i
technologicky zaměřena.
Latinská rčení z názvu práce představují dva navzájem propojené právní principy. Idem ius
omnibus neboli stejné právo pro všechny obsahuje zásadu rovnosti v právu, zakotvenou v Listině
základních práv a svobod2. Princip platí, pokud také dostupnost práva umožňuje každému svá
práva znát, bojovat o ně a bránit je. Druhé rčení z názvu mé práce Ignorantia legis non excusat
neboli neznalost zákona neomlouvá, vyžaduje od všech, aby se chovali dle práva a právo
neporušovali. To lze těžko vyžadovat od těch, kdo neví, co tím právem vlastně je. Mitee3 v této
souvislosti dokonce navrhuje jiné pravidlo: „Ignorance of inaccessible law is an excuse”, volně
přeloženo: „Neznalost nedostupného práva omlouvá“. Rčení a jeho významu pro teorii práva se
široce věnovala kolegyně Várkolyová ve své stejnojmenné diplomové práci4.
Práce je v teoretickém úvodu zaměřena široce, aby popsala všechny hlavní aspekty
problému. Cílem je vyhnout se situaci, kdy „pro stromy není vidět les“5, nastínit problém
komplexně a zahrnout co největší množství relevantních autorů. V části nazvané „Výzkumy a
existující řešení“ je provedena kritická analýza vybraných výzkumů a řešení, které se problematice
věnují. Konečně kapitola „Návrh komplexního řešení“ shrnuje moji představu o možné odpovědi
na zkoumané problémy.

Autor je absolventem magisterského studia ČVUT Fakulty informačních technologií.
Článek 1, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
3
MITEE, Leesi Ebenezer, 2017. The Right of Public Access to Legal Information: A Proposal for its Universal
Recognition as a Human Right. German Law Journal [online]. B.m.: Cambridge University Press, vol. 18, no.
6, pp. 1429–1496. Retrieved z: doi:10.1017/S2071832200022392.
4
VÁRKOLYOVÁ, Jana. Ignorantia legis non excusat. Praha, 2007. Diplomová práce. Univerzita Karlova,
Právnická fakulta. Vedoucí práce Gerloch, Aleš.
5
Autor je vášnivým orientačním běžcem.
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Teoretická část práce
Hledat řešení nelze bez správného a úplného porozumění problému. Teoretická část mé práce

hledá a popisuje dílčí problémy, které mají vliv na vztah veřejnosti k právu. Právo je široký pojem,
který je vhodné definovat a vymezit okruhy významné pro moje téma.
Emanuel Kant klade při definici pojmu zásadní důraz na právo jako praktický pojem6.
Profesor Gerloch7 používá pro definování pojmu práva výraz multidimenzionální fenomén, který
má být chápán ve více rovinách. Pan profesor8 je vyjmenovává:
•

Rovina normativní (specifický systém pravidel regulujících chování).

•

Rovina sociální (systém společenských vztahů determinujících obsah pravidel).

•

Rovina axiologická (hodnoty zprostředkované v normativní regulaci).

•

Rovina mocenská (prostředek realizace státní a mezinárodní politiky).

•

Rovina informační (nositel informací pro adresáty norem).
Zásadní pro moji práci jsou roviny normativní a informační, tedy systém pravidel a

schopnost informovat adresáty těchto pravidel, neodbornou veřejnost a profesionály, o jejich
obsahu, smyslu a dopadu. Rozumět právu znamená především rozumět pravidlům, která jsou
v něm obsažena. Vedle povinností jsou to také oprávnění, která jednotlivcům přináleží a schopnost
domoci se svého práva. Ostatní roviny práva mají pro téma práce spíše doplňující význam.
Celá teoretická část práce zkoumá z praktického hlediska dopad normativní a informační
roviny práva na laickou veřejnost. Koncepčně je rozdělena do tří samostatných kapitol, které
sledují právo od jeho tvorby, přes publikaci až k jeho aplikaci:
•

Tvorba práva (problémy tvorby práva dopadající na srozumitelnost práva)

•

Publikace práva (úroveň využití systému publikace k seznámení veřejnosti s právem)

•

Aplikace práva soudem (problémy, které se objevují během aplikace práva)

MACHALOVÁ, Tatiana. Aktuální otázky metodologie právního myšlení. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN 97880-7502-060-4. Str. 162. Později se objevuje formální a materiální pojem práva, kdy materiální přístup se
neomezuje pouze na formální znaky práva, ale také obsahové vlastnosti. Monografie přibližuje také pohled
dalších význačných právních teoretiků na pojem práva. Pro moji práci však není stěžejní teoretické zkoumání
daného pojmu, ale spíše jeho praktický dopad na veřejnost a laiky.
7
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017.
Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-652-1.
8
Tamtéž.
6
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1.1

Tvorba práva
Právo v normativní rovině, přesněji obecně závazné právní normativní akty, vzniká jako

výsledek činnosti orgánů veřejné moci9. Tímto výsledkem jsou v českém právu především právní
předpisy. Právní předpisy pak obsahují jednotlivé právní normy10, které vymezují pravidla
chování, která stát vynucuje.
Právní předpisy se liší podle právní síly, předpisy nižšího stupně právní síly nesmí
odporovat předpisům vyššího stupně právní síly11. Odlišujeme také odvozené normativní akty,
které nesmí odporovat originálním, od kterých jsou odvozeny, mají nižší právní sílu a jsou
vydávány v mezích svých originálních normativních aktů12. Tvorba právních předpisů probíhá
v různých formách13, odvislých zejména od stupně právní síly. Předpis vyšší síly má zpravidla
složitější proces vzniku oproti předpisu nižší právní síly. Postup, jehož cílem je přijetí právního
předpisu, obecně nazýváme legislativním procesem14.
Legislativní proces není bezchybný, což má přímý dopad na schopnost všech adresátů,
laiků i právních profesionálů – advokátů, soudců, státních zástupců a dalších právních profesí,
právu v jeho normativní rovině porozumět.
Teorii tvorby práva se věnuje řada autorů, zvláště pak podle Gerlocha,15 autoři O. Gerick,
V. Kubeš a U. Karpen. Tito autoři16 se přiklání k širokému vymezení teorie tvorby práva, kam řadí
možnosti, typy a limity právní regulace, techniky zjednodušování práva, organizaci procesu tvorby
práva, funkce, obsah a hodnocení práva a konečně analýzu právního jazyka.
Teorie tvorby práva je tedy širší než samotný legislativní proces.
Problémy tvorby práva vztaženými k době konce 20. století se zabýval kolektiv autorů
Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky17, studoval problémy, se kterými se tvorba
práva musela potýkat vzhledem k přeměně právního řádu totalitního státu v demokratický právní
řád18, řada z nich zůstává k řešení i po více než dvaceti letech. Význam přikládají autoři zejména

BOGUSZAK, Jiří, Jiří ČAPEK a Aleš GERLOCH. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. Právnické
učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 80-735-7030-0.
10
Tamtéž.
11
GERLOCH, Aleš. Teorie práva.
12
Ministerstvo připravující vyhlášku, jako prováděcí předpis konkrétního zákona bude omezeno zmocněním, které
mu tento zákon stanoví (secundum et intra legem), zároveň vyhláška nesmí odporovat žádnému zákonu nebo
ústavnímu zákonu.
13
GERLOCH, Aleš. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI, 2008. Právní monografie (ASPI). ISBN 978-80-7357362-1.
14
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Jedná se o legislativní proces z hlediska pozitivně právního (Str. 93).
15
GERLOCH, Aleš. Teorie a praxe tvorby práva.
16
Tamtéž.
17
KNAPP, Viktor. Tvorba práva a její současné problémy. Praha: Linde, 1998. ISBN 80-7201-140-5.
18
Tamtéž, str. 59
9
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kvalitativní úrovni norem, oslabované účelovým zaměřením k řešení určitých konkrétních
problémů, k jejiž řešení by však postačila aplikace platných právních předpisů19.
Výstižný přehled základních problémů tvorby práva uvádí Gerloch, mezi nedostatky řadí20:
•

Značné množství podzákonných právních aktů.

•

Celkově vysoký objem tvorby právních norem znesnadňujících právní orientaci i běžnou
dostupnost, přehlednost a srozumitelnost práva jako celku: „hypertrofie práva“.

•

Časté změny v již existující právní úpravě s přímým vlivem na oblast právní jistoty
subjektů práva, nevydávání právních předpisů v úplném znění, užívání demonstrativních
zrušujících ustanovení aj. – tzv. „labilita práva“.

•

Používání právně neurčitých výrazů a další nedostatky právního jazyka.

•

Vzájemnou rozpornost právních norem.

•

Pokusy cestou právních norem řešit to, k čemu jsou určeny jiné prostředky regulace
chování, resp. co by vůbec nemělo být regulováno.

Problémy vyjmenované doc. Černochem21 jsou základem struktury kapitoly „Tvorba práva“. Pro
větší přehlednost jsou některé problémy spojeny, výsledná struktura obsahuje tři okruhy:
•

Problém objemu právních norem (zahrnuje množství podzákonných právních aktů,
hypertrofii práva labilitu práva).

•

Kvalita a srozumitelnost právních předpisů (k právně neurčité výrazy a nedostatky
právního jazyka byla přidružena kvalita právních norem22).

•

Vzájemná rozpornost právních norem.

KNAPP, Viktor. Tvorba práva a její současné problémy. Str. 68.
GERLOCH, Aleš. Teorie a praxe tvorby práva.
21
GERLOCH, Aleš. Teorie a praxe tvorby práva.
22
KNAPP, Viktor. Tvorba práva a její současné problémy.
19
20

8

1.1.1 Problém objemu právních předpisů
Velký objem zákonů a podzákonných právních předpisů považují za problém, který
základním způsobem omezuje srozumitelnost práva, jak odborníci23, tak veřejnost24. Důvod je
jednoduchý, není v lidských silách udržet si přehled o všech nově přijímaných předpisech ani
vyznat se v těch stávajících.
Tématu se věnovala odborná debata nazvaná „Limity srozumitelnosti práva“25. Profesor
Gerloch v ní připomněl svoje označení pro tento problém: „hypertrofie práva“. Přidali se k němu
také doktorka Kovářová nebo doktor Korbel i když použili jiná označení. Jiní, jako doktor Svoboda
nebo doktor Sokol se pak vyjádřili skepticky k otázce, zda by se s tímto stavem mělo nebo vůbec
dalo něco udělat.
Právní předpisy
Práce se soustředí na obecně závazné normativní akty, právní předpisy26, které jsou
nejdůležitějším pramenem práva v České republice. Je to dáno naší příslušností ke
kontinentálnímu typu právní kultury27. Další prameny práva, mezi které jsou obvykle řazeny
právní obyčeje, soudní precedenty nebo normativní smlouvy, mají v našem právním prostředí nižší
význam28. Nejvýznamnější dopad mají vedle právních předpisů zřejmě soudní rozhodnutí, když
zejména pokud jsou vydávaná vyššími soudy, jsou kvalitou a rozsahem svých odůvodnění
důležitým zdrojem poznání práva, zejména pro odborníky.
Právní předpis lze označit především za tzv. hmotného nositele právních norem, které
představují jednotlivá pravidla chování29.
Moje diplomová práce se zabývá českým právním prostředím, proto konkretizuji obecný
výklad právních předpisů vzhledem k českému právu.

PASSER, Jan, Jiří TERYNGEL, František KORBEL, et al. Limity srozumitelnosti práva. Soudce. Wolters Kluwer,
2014, 2014(2), 13. ISSN 1211-5347.
24
Ministerstvo vnitra ČR. Analýza přístupu veřejnosti k regulaci v ČR. Praha: SC&C spol. s r.o., 2007. Plný text
získán na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb.
25
PASSER, Jan, Jiří TERYNGEL, František KORBEL, et al. Limity srozumitelnosti práva. Soudce. Wolters Kluwer,
2014, 2014(2), 13. ISSN 1211-5347.
26
Obecně závazné normativní právní akty a Právní předpisy jsou v této práci používány zástupně, s totožným
významem formálních písemných aktů. GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-652-1.
Str. 81. Normativní právní akt je jinak pojmem širším. KNAPP, Viktor. Tvorba práva a její současné problémy.
Praha: Linde, 1998. ISBN 80-7201-140-5. Str. 20.
27
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Str. 81.
28
Tamtéž.
29
CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická východiska a problémy. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-698-9. Str. 45.
23
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Český právní řád obsahuje následující originální a odvozené právní předpisy:
Originální právní předpisy30:
•

Ústavní zákony

•

Zákony a zákonná opatření senátu

•

Platné dekrety prezidenta ČSR

•

Obecně závazné vyhlášky v samostatné působnosti obcí a krajů

Odvozené právní předpisy31:
•

Nařízení vlády

•

Rozhodnutí prezidenta republiky obecné normativní povahy

•

Právní předpisy ministerstev a jiných správních úřadů („Vyhlášky“)

•

Nařízení obce a kraje

Mezinárodní smlouvy a obecně mezinárodní právo včetně práva Evropské unie je z přehledu
úmyslně vyňato. Především právo Evropské unie má samozřejmě zásadní dopad na veřejnost, ale v
této práci je zmiňováno jen okrajově, protože samotný problém integrace Evropského práva do
našeho právního systému je téma překračující rámec mé diplomové práce a zasluhující samostatné
studium32.
Mezi podzákonné právní předpisy řadíme, kromě odvozených nařízení vlády, rozhodnutí
prezidenta republiky normativní povahy, vyhlášek ministerstev a jiných správních úřadů, nařízení
obcí a krajů také originální obecně závazné vyhlášky obcí a krajů, které jsou primárním
normativním právním aktem.

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Str. 88-89; CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická
východiska a problémy. Str. 100.
31
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Str. 88-89; CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická
východiska a problémy. Str. 100.
32
Příkladmo lze uvést: TÝČ, Vladimír. Úvod do mezinárodního a evropského práva / Vladimír Týč. 2018. ISBN
9788021088993., BOUCHAL, J. Vztah práva EU a českého právního řádu se zaměřením na princip přednosti.,
JIROVEC, Tomáš. Suverenita státu v kontextu evropského práva. Suverenita státu v kontextu evropského práva
/ Tomáš Jirovec ; vedoucí práce Stanislav Sádovský ; oponent práce Josef Stracený [online]. 2010 [cit. 2020-0122]. ONDŘEJKOVÁ, Jana. Princip přednosti evropského práva a právní řád ČR. Princip přednosti evropského
práva a právní řád ČR / Jana Ondřejková ; vedoucí práce Jan Kysela ; oponent práce Jan Tryzna [online]. 2010
[cit. 2020-01-22].
30
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Sjednocení názvosloví
Z důvodu přehlednosti definuji pro účely svojí práce některé termíny, které bývají používány
různými autory mírně odlišně. V případě, že je termín v rámci práce použit v definovaném
významu je použita italika.
•

Hypertrofie práva: Příliš velké množství platných právních předpisů. Statický ukazatel
objemu platného práva.

•

Inflace práva: Příliš velký počet nově přijatých právních předpisů, které nenahrazují
a nemění žádný existující právní předpis. Také udávána jako poměr nových právních
předpisů vůči platným předpisům. Doc. Cvrček označuje za inflaci až přírůstek, který se
blíží nebo překročí 5 % rozsahu platného právního řádu. Dovolil jsem si odklon od tohoto
přístupu, abych oddělil statický ukazatel (hypertrofii) a dynamický přírůstek (inflaci).

•

Labilita práva: Příliš velké množství změn platných právních předpisů (novelizace).

•

Hypertrofie, Inflace a Labilita zákonů: Omezení výše popsaných fenoménů na zákony.

Struktura kapitoly
Kapitola „Hypertrofie, inflace a labilita práva“ se zabývá obecným vymezením problémů, které
jsou pak detailně zpracovány v rámci kapitol „Analýza inflace zákonů“, „Analýza inflace
podzákonných předpisů“ a „Labilita zákonů“.
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1.1.1.1 Hypertrofie, inflace a labilita práva
Téma hypertrofie práva, společně s inflací práva (řada autorů termíny neodlišuje) a labilitou práva
komentoval současný předseda Nejvyššího soudu Šámal33: „Laik se v tom už nevyzná. A musíme
si v té souvislosti připomenout, že právo je účinné jen tehdy, pokud platí, že ti, kdo jej mají
dodržovat, znají jeho obsah.“ Později v rozhovoru34 označil současný stav za legislativní džungli.
Problém spletitého a složitého systému právních předpisů potvrdili také členové
legislativní rady vlády prof. doc. Jan Wintr35 a JUDr. Josef Vedral36 během konzultací, které mi
ochotně poskytli.
Josef Baxa přirovnal situaci našeho právního řádu k hustému lesu, do kterého ale sázíme
další a další stromy, místo, aby se prořezával, dál se zahušťuje37.
Hypertrofie a inflace práva nejsou novými fenomény, během dvacátého století byly dány
technologickým optimismem industriální doby a bouřlivým politickým vývojem v Evropě38.
V postkomunistických zemích byl významným milníkem přechod zpět k demokratickému
zřízení a vstup zemí do Evropské unie, v obou případech došlo k nárůstu legislativy39.
Docent Cvrček40 se tématům hypertrofie práva a inflace práva věnoval ve větším detailu a
porovnal historický vývoj objemu tvorby právních předpisů. Odhaduje, že od roku 1918 bylo na
území Československa a České republiky publikováno okolo 60 000 právních předpisů, platných
jich je okolo 15 000. Zhruba 5000 předpisů je běžně aplikovaných41. Tento objem nepovažuje doc.
Cvrček za výjimečný.
Historicky je zjevná nadprodukce předpisů za trvání České republiky, kdy je publikováno
průměrně 345 primárních a sekundárních právních předpisů ročně. Podobné množství předpisů
bylo publikováno jen v období protektorátu, naopak významně méně v období 1945–1992, nelze
to ovšem považovat za pozitivní jev této doby.

GINTER, Jindřich. Nových zákonů je zbytečně moc, máme už přes dva milióny norem. Denník Právo. 2018, 29
(245).
34
HANUŠ, Jan. Info.cz [online]. Praha: CZECH NEWS CENTER, 2019 [cit. 2020-01-16]. Dostupné z:
https://www.info.cz/pravo/sef-nejvyssiho-soudu-samal-zakony-jsou-dzungle-nikdo-je-nezna-vsechny-je-tokriticke-39854.html
35
Osobní konzultace, Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., 8. Srpna 2019, Praha
36
Osobní konzultace, JUDr. Josef Vedral, Ph.D. Pátek, 9. Srpna 2019, Praha
37
VÁLOVÁ, Irena. Robejšek a Baxa: Přijměme plán rušení zákonů, jinak se ochromí život. Česká justice [online].
38
GERLOCH, Aleš, Jan TRYZNA a Jan WINTR, ed. Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-388-9. Str. 35.
39
CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická východiska a problémy. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-698-9.
40
Tamtéž.
41
Tamtéž. Str. 21. Doc. Cvrček doplňuje, že se jedná o odhad z důvodu komplikované možnosti dojít k exaktnímu
číslu. Započítává i recipované předpisy z roku 191.8
33
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Dále se detailně věnuje vývoji produkce zákonů, ve srovnání se zeměmi V4 a Rakouskem.
Proti očekáváním v České republice dochází statisticky k přijímání méně primárních právních
norem.
Doc. Cvrček tak uzavírá, že „teze o hypertrofii českého právního řádu je mýtus“, myslí tím
jak hypertrofii, tak inflaci práva, jak jsou definovány v mé práci. Problém vnímaný veřejností jako
hypertrofii (nebo inflaci) práva vidí především v extrémní nadprodukci novelizace, změn zákonů.

Obrázek 1: Publikace zákonů v zemích V4 a Rakousku od roku 199042

Obrázek 2: Produkce novelizací – počet43. Prim. jsou zákony jako primární předpisy, Sekund.
jsou podzákonné právní předpisy.

42
43

CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: Teoretická východiska a problémy. Str. 23
CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická východiska a problémy. Str. 33
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Docent Cvrček provedl v kvantitativní analýze právního řádu rozsáhlý výzkum. Na základě jeho
výstupů se v mé práci dále soustředím především na analýzu inflace právních předpisů, abych
zjistil, zda se v období posledních deseti let významněji změnila a na labilitu právních předpisů,
kterou docent Cvrček označuje za skutečný problém.
Následující kapitoly proto detailně rozebírají inflaci zákonů a podzákonných právních
předpisů a labilitu zákonů za období od roku 2009 do roku 2019 a časově tak navazují na analýzu
docenta Cvrčka44.

44

CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická východiska a problémy.
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1.1.1.2 Analýza inflace zákonů
Cílem této kapitoly je zjistit skutečný objem množství nově přijímaných zákonů v České republice
v posledních deseti letech. Individuálně zákony analyzovat a vyhodnotit, jaký dopad má současný
stav na srozumitelnost a přehlednost práva pro laiky.
Metodika analýzy
Pro vyhledávání byl využit online nástroj Nové ASPI45. Pomocí nástroje rozšířeného vyhledávání
byly vyhledány předpisy přijaté v zadaném časovém období. Následně byl použit filtr pro omezení
na zákony. Jednotlivé zákony pak byly individuálně analyzovány (zda se jedná o novelu, nový
zákon, který nahrazuje existující zákon, nový zákon přijatý na základě práva EU nebo zcela nový
zákon bez návaznosti na právo EU). Přehled zákonů zahrnutých v analýze je přílohou práce46.
Výsledky analýzy
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Celkový počet
přijatých zákonů
109
64
133
95
91
79
71
103
107
48
75

Počet nových zákonů
navázaných na EU
4
3
3
5
2
2
0
4
4
2
3

Počet nových zákonů bez
vztahu k právu EU
12
7
13
5
13
3
6
5
4
1
4

Tabulka 1: Výsledky kvantitativní analýzy přijatých zákonů 2009–201947.

Systém je dostupný na adrese https://www.noveaspi.cz.
Příloha 1: Analýza zákonů přijatých mezi lety 2009 – 2019.
47
Příloha 1.
45
46
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Graf 1: Počet schválených zákonů v jednotlivých letech vyjma zákonů, které přímo nahrazovaly
nebo novelizovaly již existující zákon
Množství nových zákonů v souladu se závěry předchozího výzkumu nepředstavuje velký objem,
především v porovnání s počtem novelizací. Více k fenoménu ohromného množství novelizace
v kapitole „Labilita zákonů“.
Ve vývoji přijímané legislativy lze najít určitou spojitost s volebním cyklem. Volby
proběhly v letech 2010, 2013 (předčasně) a 2017. V reakci na volby v roce 2010 došlo v roce 2011
k rekordnímu počtu přijatých zákonů. Naopak během vládní krize a voleb v roce 2013, a stejně tak
po volbách v roce 2017 došlo ke snížení počtu přijatých zákonů. V roce 2018 bylo přijato pouze
48 nových zákonů.

Rozbor vybraných nových zákonů
Nově přijatých zákonů není mnoho, navíc řada z nich srozumitelnost a přehlednost práva zřejmě
zásadním způsobem nenaruší. Patří sem například:
Zákon č. 69/2010 Sb. o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně
Tento zákon, který obsahuje pouze dva paragrafy, by mohl být snadno včleněn do zákona č.
49/1997 Sb. o civilním letectví. Na pochopení práva laiky však nemá jeho přijetí žádný dopad.
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Zákon č. 94/2009 Sb. o přijetí úvěru na financování programu výstavby vodovodů a kanalizací
Zákon č. 216/2013 Sb. o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění půjčky ČNB pro MMF
Zákon č. 179/2018 Sb. o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České
národní banky pro Mezinárodní měnový fond.
Všechny tyto zákony jsou velmi krátké a řeší pouze konkrétní úvěry Českého státu. Dopad na laiky
a srozumitelnost práva není téměř žádný.

Zákon č. 214/2009 Sb. o státním dluhopis. programu na úhradu části schodku rozpočtu 2009
Zákon č. 83/2010 Sb. o státním dluhopis. programu na úhradu části schodku rozpočtu 2010
Zákon č. 411/2010 Sb. o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu
Zákon č. 29/2011 Sb. o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtu. schodku
Zákon č. 95/2012 Sb. o státním dluhopis. programu na úhradu části schodku rozpočtu 2012
Zákon č. 295/2013 Sb. o státním dluhopis. programu na úhradu části schodku rozpočtu 2013
Zákon č. 89/2014 Sb. státní dluhopisy na úhradu dluhů státu splatných v roce 2014
Všechny výše uvedené zákony řeší stejné téma, vždy umožňují vydání státních dluhopisů a stanoví
vlastně pouze rozsah celkový možný rozsah dluhopisů. Dopad je opět minimální.

Zákon č. 419/2009 Sb. o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
Původní jednoduchou novelu zákona o vysokých školách Senát změnil na samostatný zákon, který
stanoví název konkrétní VŠ a mění zákon o vysokých školách, kde jsou uvedeny názvy všech
vysokých škol, zde by zřejmě novelizace zákona o vysokých školách byla dostatečná. Také
v tomto případě není srozumitelnost celého systému narušena.
Každý rok je přijat zákon o státním rozpočtu, který přirozeně také srozumitelnost neovlivní.
Zbývá celkem padesát zákonů za období jedenácti let, které byly přijaty a nemají přímou spojitost
s právem EU a dvaatřicet zákonů, které spojitost mají.
Z mé analýzy tedy vyplývá, že v období mezi lety 2009–2019 nedošlo k výraznému
„nafukování“ právního řádu, a v oblasti inflace zákonů se plně ztotožňuji se závěry doc. Cvrčka.
Je pravdou, že se nedá se hovořit ani o tom, že by došlo ke zjednodušení právního řádu.
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1.1.1.3 Analýza inflace podzákonných předpisů
Základním opodstatněním podzákonných právních předpisů je požadavek stability zákona48.
Podzákonné právní předpisy jsou zákonu podřízeny a slouží k provedení zákona, s výjimkou
obecně závazných vyhlášek, které jsou originální povahy.
Velké množství platných podzákonných předpisů dotváří právní systém a vytváří pro laika
a často dokonce i pro odborníka, spolu se zákony, neprostupnou změť předpisů.
Autoři, kteří se věnuji hypertrofii práva většinou podzákonné právní normy ve svých
úvahách detailněji nestudují. Doc. Cvrček49 porovnává poměr sekundárních a primárních předpisů
a za sledované období uvádí poměr 2,8 sekundárních předpisů na každý primární předpis.
Počet podzákonných právních aktů
Tato kapitola mapuje konkrétní počty podzákonných právních aktů, předpisů. Metodika je shodná
s postupem uvedeným v kapitole Analýza inflace zákonů.
Z důvodu rozsahu analýzy a obecnému zaměření práce byly vybrány pro porovnání a sledování
trendu následující podzákonné předpisy:
•

Veškeré předpisy ve formě vyhlášky50.

•

Veškeré předpisy ve formě nařízení51.

•

Obecně závazné vyhlášky (OZV).

Jako dobu sledování jsem vybral období od roku 2009 do roku 2019.
Rok
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Počet vyhlášek
190
202
192
240
212
165
171
186
199
157
136

Počet nařízení
127
135
173
186
276
161
171
201
121
129
100

OZV
10
8
6
9
12
10
9
14
6
5
3

Poměr S/P52
3
5,39
2,79
4,58
5,49
4,25
4,94
3,89
3,05
6,06
3,19

Tabulka 2: Počet schválených podzákonných právních předpisů53.
ŠÍN, Zbyněk. Tvorba práva: pravidla, metodika, technika. Vyd. 2. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy příručky
pro právní praxi. ISBN 978-80-7400-162-8.
49
CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická východiska a problémy. Str. 22.
50
Jedná se především o Vyhlášky ministerstev, České národní banky, Českého statistického úřadu.
51
Jedná se především o Nařízení Vlády ČR, Nařízení Rady kraje, Státní rostlinářské správy, Správy národních
parků.
52
Vypočteno jako celkový počet zákonů (včetně novelizací schválený) / celkový počet Vyhlášek, Nařízení a OZV.
53
Příloha 1.
48
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Poměr získaný na základě mojí analýzy je vyšší než ten, ke kterému došel doc. Cvrček54 za jím
zkoumané období (2,8), průměrná hodnota činí 4,24 za období 2009–2019. Rozdíl výsledků je dán
zřejmě určitým vývojem v této oblasti (jedná se časový posun 8 let). Zároveň mnou zahrnuté
předpisy do analýzy se mohou lišit.

Graf 2: Počet schválených podzákonných právních norem vybraných typů v jednotlivých letech.
Zvyšující se tendenci poměru schvalování podzákonných předpisů považuji za pozitivní trend.
Z dat vyplývá, že důvodem není nárůst počtu podzákonných právních předpisů, ale skutečně určité
snížení celkového počtu přijatých zákonů.
Čísla zůstávají v absolutních hodnotách vysoká. Výjimkou je počet přijatých obecně
závazných vyhlášek, který je relativně velmi nízký, výsledek je však nutné brát s rezervou, použitý
zdroj (soukromá sbírka) negarantuje zahrnutí všech obecně závazných vyhlášek.

54

CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická východiska a problémy. Str. 22.
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1.1.1.4 Labilita zákonů
Z předchozí kapitoly, ve shodě se závěry docenta Cvrčka55, vyplývá, že vážnějším problémem,
než hypertrofie práva a s ní spojená inflace práva je především labilita práva. Zvlášť nevhodná
se zdá být rychlost, kterou jsou předpisy novelizovány. Zda je příslušná právní úprava efektivní,
se zpravidla neukáže dříve než za tři až pět let od jejího používání, častější změny zákonů jsou
nahodilé a zřídka se mohou opírat o poznatky o efektivitě působení právní úpravy56.
Doc. Cvrček hovoří o indexu právní změny jako o měřítku rychlosti změny zákonů,
udávané v letech. Optimem v případě větší novelizace jsou 3 roky57. Od roku 1993 vypočetl
průměrný index právní změny v České republice na 1,35, je to méně než ve společensky bouřlivém
období mezi lety 1990–1992.
Hlavní příčinu přemíry novelizace vidí doc. Cvrček58 v používání práva jako mocenského
prostředku k prosazování změn59 v naší současné společnosti. Stejně se vyjádřil v diskuzi také dr.
Korbel, doplnil i motivaci politiků navrhovat změny, aby docílili svého zviditelnění v médiích60.
Tento názor sdílí i současný místopředseda Legislativní rady vlády dr. Vedral61.
Nesmírnou dynamiku práva a její dopady kritizují také prof. Gerloch a doc. Tryzna62, používají
termín dekonstrukce práva, který charakterizuje63:
•

Vysoký počet zákonných novel s absencí přechodných ustanovení.

•

Nesrovnalosti v často měněných zákonech (příkladem jsou daňové zákony).

•

Nárůst kazuistických právních norem.

•

Vysoké množství specializovaných zákonů a problém rozpoznání lex generalis a lex
specialis.

•

Vymizelý princip ustálenosti a z toho pramenící nedostatek judikatury.

•

Bermudský trojúhelník trojice soudů aspirujících rozhodovat v poslední instanci (Ústavní
soudy, Evropský soud pro lidská práva, Evropský soudní dvůr).

CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická východiska a problémy.
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017.
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Autoři se pak zabývají otázkou, zda má dekonstrukce práva vliv na metodiku jeho interpretace,
uzavírají, že nejvýraznějším dopadem dekonstrukce je zvýšení významu soudního rozhodování při
odstraňování problémů v právu64. Dochází k podobnému závěru jako prof. Šámal, který se
k zvyšování vlivu soudců také vyjádřil65 a spojil ho s nízkou kvalitou právních předpisů.
Kvantitativní analýza novelizace zákonů
Byla použitá totožná metodika jako při analýze počtu nových právních předpisů popsaná
v kapitole „Analýza inflace zákonů“.

Graf 3: Poměr zákonů nových a zákonů, které nahrazují případně mění zákony stávající.
Průměrně bylo ročně schváleno 78 novelizací, v některých případech však jeden zákon novelizuje
i více původních zákonů, jedná se tak v rámci jednotlivých let o konzervativní odhad. Podle
výsledků, v průměru každých čtrnáct dní dojde k přijetí novelizace, která určitým způsobem změní

64
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GINTER, Jindřich. Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal: Nových zákonů je zbytečně moc. In: Novinky.cz
[online]. Praha: Borgis, c2019, 22. 10. 2018 [cit. 2020-02-07]. Dostupné z:
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/predseda-nejvyssiho-soudu-pavel-samal-novych-zakonu-je-zbytecnemoc-40247595
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právní řád. Tak často měněný systém rozhodně nepovažuji za stálý, spíš právě naopak za velmi
dynamický, labilní.
Rozdíl je, zda dochází ke změnám zásadních právních předpisů nebo spíše okrajových
předpisů, které se dotýkají rychle se rozvíjejících oblastí (například informačních technologií), tím
je dán také rozdíl počtu ovlivněných adresátů.
Nejčastěji novelizované zákony:
Mezi dlouhodobě nejčastěji novelizované zákony patří66:
1.

zákon o daních z příjmu,

2.

zákoník práce,

3.

občanský soudní řád,

4.

zákon o podnikání na kapitálovém trhu,

5.

trestní řád (trestní zákon na 8. místě)

Relativní stálost práva je jedním ze stěžejních prvků, který ovlivňuje schopnost veřejnosti se
v normách orientovat. Stálost základních předpisů je kvůli širokému okruhu adresátů ještě
důležitější. Je zřejmé, že změny se týkají právě tohoto samotného jádra právního řádu67.
• Zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), účinný od roku 2007, byl již novelizován 40krát68.
• Zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) byl od nabytí účinnosti 1.1.2014 ke svému
pátému výročí, zatím šestkrát měněn (celkem čtyřmi zákony). Průměrně jednou za rok tedy
dojde ke změně nejvýznamnějšího předpisu soukromého práva. V současné době je
v různých stádiích legislativního procesu celkem 15 zákonů obsahujících novelizaci
občanského zákoníku69.
• Zákon č. 586/1992 Sb. (zákon o daních z příjmů) je nejvíce novelizovaným zákonem,
celkem byl novelizován od roku 1992 již 170krát. Zákon o daních z příjmů uvedl jako
obtížný pro pochopení také dr. Vedral, který na snahu sám na základě zákona zpracovat
například daňové přiznání již, podle svých slov, rezignoval70. Každoroční změny v tomto
zákoně kladou značné nároky na fyzické osoby podnikající i zaměstnané, část z nich musí
investovat do služeb daňových poradců, aby vůbec věděli, kolik mají státu odvést na
daních.
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Mohlo by se zdát, že příliš častým změnám v zákonech do určité míry brání komplexní
legislativní proces, ale někteří političtí zástupci by však rádi i tuto překážku „zprůchodnili“.
Například poslanec Radek Vondráček71 svoji představu zhmotnil do návrhu novely zákona č.
90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny72. Byla vrácena v prvním čtení.
K tématu se v rozhovoru vyjádřil také místopředseda nejvyššího soudu prof. Fiala73, dobrý
právní řád se vyznačuje dlouhodobostí a neměnností působená, aby lidé dostali zákony pod kůži.
Ještě jednodušeji se vyjádřil v rámci diskuze dr. David Uhlíř74: „Myslím se, že zákon je
přijatelný tehdy, pokud se jím dokážeme řídit, aniž bychom ho znali.“
Profesor Fiala75 jako alternativu k našemu přístupu častých změn zákonů a jejich snahy
odpovědět na každou jednotlivou otázku představil Holandský občanský zákoník: „Nejmoudřejší
odpověď se mně jeví v praktické činnosti holandských zákonodárců, kteří dospěli k závěru, že je
potřeba dělat velmi stručné zákony, které se budou zabývat jenom základními věcmi.“
Problém zákonodárného sboru
Důvody pro změny zákonů jsou často politické. Jsou to politici a často jejich osobní
ambice, které vedou k hypertrofii právních předpisů. Problém velmi přesně pojmenoval prof.
Fiala76:
„Když byste při dramatické společenské situaci reagoval jako politický představitel pro
novináře slovy: Je potřeba využívat stávající předpis a ten správně vyložit a použít ho na danou
situaci. Věřím, že ten systém bude dobře fungovat,‘ tak asi nikoho nenadchnete. Ale když řeknete,
že se okamžitě začalo pracovat na několika nových paragrafech, které budou znít zhruba tak a tak,
tak si těch několik minut v té večerní zpravodajské relaci získáte.“
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Například bývalý ministr spravedlnosti dr. Robert Pelikán v tomto však nevidí zásadní
problém, když pro aktualne.cz uvedl: „Zákony už dávno nejsou a už nikdy nebudou pro laiky.
Specializované zákony jsou prostě pro profesionály. Profesionál si s častými novelizacemi
poradí.“

24

1.1.2 Kvalita a srozumitelnost právních předpisů
Kvantitativní analýzy nestačí, problémy se týkají také obsahu práva, jeho kvality. Jak zmiňuje
ředitel Ústavu státu a práva AV ČR dr. Bárta, problémem je, co vůbec předmětem práva činíme77.
Problém kvality současné legislativy je dán nepromyšleností legislativních změn a často
zbytečnou snahou přijímat urychleně právní předpisy. Řada z nich již v době přijetí vyžaduje
okamžitou novelizaci, aby byly vůbec aplikovatelné.
Dalším důvodem nízké kvality je mnohost autorů právních předpisů (stát, samospráva, EU,
mezinárodní smlouvy)78.
Česká právní úprava sice podle dr. Smejkalové79, neobsahuje přímý imperativ, který by
nařizoval Parlamentu tvořit srozumitelné právo, ani soudům vydávat srozumitelná soudní
rozhodnutí. Dr. Smejkalová se ve své analýze ztotožňuje s názorem Fullera80, že bez ohledu na
formu vyhlášení právního pravidla, nelze nesrozumitelné právo vůbec za právo považovat. Zásadu
srozumitelnosti práva tak Smejkalová uznává a odkazuje také na zákaz nesrozumitelnosti v
soudním řízení správním81
Také z nálezů Ústavního soudu, jasně vyplývá, že považuje zásadu srozumitelnosti za
jeden z principů právního státu. Často citované nálezy týkající se tzv. legislativních přílepků
zahrnují zásadu srozumitelnosti a vedle ní také zásady určitosti a jasnosti právních norem mezi
účinky článku 1 odst. 1 Ústavy82, tedy za naprostý základ našeho právního řádu.
ÚS ke srozumitelnosti dodává, že není podstatné, jak je konkrétní institut nazván, ale zda
lze ze zákona pochopit, jaká práva a jaké povinnosti mají účastníci právních vztahů. Tedy, jak je
naplněna možnost, osvojit si znalost zákona ve smyslu scire leges hoc non est verba earum tenere
sed vim ac pot estatem83. Prof. Musil, soudce ústavního soudu, ve svém příspěvku84 v rámci
diskuze na téma přijatelnosti práva citoval jiný nález ÚS85, který odmítá, aby zákon v právním
státě plnil pouze funkci oběžníku pro státní aparát.
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Adresáti právních norem
Nelze předpokládat, že laik bude znát všechny právní normy obsažené ve všech předpisech.
Touto otázkou se zabývala jak dr. Smejkalová86, tak účastníci diskuzí Právnického klubu „Limity
srozumitelnosti práva“87 a „Přijatelnost práva“88. Dr. Nykodým se například pozastavuje nad
schopností laiků znát přesné kognitivní normy, a s nadsázkou pokládá otázku, co by se stalo, pokud
bychom se „skokově vrátili“ pouze k Desateru přikázání. Dodává, že život by šel dál, lidé se
daným způsobem chovají zpravidla proto, že jsou tak zvyklí, nikoliv proto, že to někdo chytře
nebo naopak směšně napsal do zákona.
Dr. Smejkalová89 dodává, že různé právní texty plní různé funkce, a z nich lze odvozovat
požadavky na úroveň jejich srozumitelnosti.
Podle mého názoru lze na základě různých funkcí daných norem a předpisů poměřovat i
další požadavky, které jsou na právo kladeny, a nakonec i samotnou zásadu, že neznalost práva
neomlouvá, detailně je tato linie úvah zpracovaná v mém návrhu řešení90.
Poněkud jiný názor, zastává například dr. Sokol. Nesouhlasí s tím, že by běžný občan
(kterého dle něj lze vůbec jen těžko definovat) měl rozumět právním předpisům. Argumentuje
některými nálezy Ústavního soudu, za nejbližší jeho směru úvah lze označit nálezy I.ÚS 431/04 a
IV.ÚS 161/04, kde se Ústavní soud ztotožňuje s judikaturou ESLP91 v tom smyslu, že požadavek
předvídatelnosti a kvality zákona je formulován proto, aby každá osoba mohla, v případě potřeby
za pomoci znalých poradců, přizpůsobit své chování. Ústavní soud však tento výraz podle databáze
Nalus92 použil pouze v několika nálezech. Dr. Sokol zde jako rozhodující vidí srozumitelnost
právních předpisů tak, aby jim laik rozuměl alespoň za pomoci právního poradce.
Podle mne je tato modifikace rozhodně správná, ale měla by být závislá od úrovně
speciality daného předpisu, případně složitosti řízení.
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Analýza vlivu navrhovatelů na kvalitu zákonů
Provedl jsem jednoduchou kvantitativní analýzu vlivu navrhovatelů na kvalitu zákonů.
Na základě veřejně dostupných sněmovních tisků Poslanecké sněmovny93 jsem porovnal podíl
návrhů zákonů Vlády ČR, poslanců, Senátu a krajských zastupitelstev v rámci současného
volebního období ( od roku 2017).
Předpokladem je, že kvalitu zákonů může nejvíce ovlivnit Vláda ČR, vzhledem k tomu, že
v parlamentní demokracii právě vláda podává převážnou většinu návrhů zákonů94.
Podle výsledků tomu skutečně tak je. Přesný podíl vládních návrhů je 51 %. Ještě větší
význam má, že také většina schválených zákonů je těch navržených Vládou ČR. Za období
současné poslanecké sněmovny činí podíl vládních návrhů 65 % z celkového počtu schválených

0%
0%
48 %
50 %
0%

Podíl na
zamítnutých

100 %
100 %
52 %
50 %
100 %

Podíl na
schválených

Zamítnuto
0
0
31
5
0
36

Podíl na
návrzích

3
81
33
5
2
124

Zamítnuto %

3
81
64
10
2
160

Schváleno %

Státní rozpočet
Vládní návrh zákona
Poslanecký n. zákona
Senátní n. zákona
Návrh zákona zast. kraje
Celkem

Schváleno

Navrženo a
ukončeno

zákonů.

2%
51 %
40 %
6%
1%

2%
65 %
27 %
4%
2%

0%
0%
86 %
14 %
0%

Tabulka 3: Počet návrhů jednotlivých subjektů (celkový, schválených, zamítnutých)95
Zajímavým vedlejším zjištěním je, že současná vládní koalice je schopna schválit dokonce 100 %
vlastních návrhů, které nevezme zpět. Návrhy poslanců nijak nezohledňují případnou politickou
příslušnost daného poslance nebo skupiny poslanců. Z výsledků tedy nelze například dovodit, že
by opozice byla schopná prosadit více než 50 % svých návrhů.
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Srozumitelnost a interpretace práva
Srozumitelnost je spojena také s interpretací práva. Interpretovat nějaký text znamená říct
zhruba totéž jinými slovy, nahradit nesrozumitelné více srozumitelným, neurčité určitým,
mnohoznačné (relativně) jednoznačným96.
Tvorba a interpretace práva mají inverzní vztah a interpretací lze právní normy dotvářet,
nikoliv však přetvářet97.
Podle Moora98 pak není význam slov arbitrární, fixovaný konvencemi, ale musí se
přizpůsobovat tomu, jak se vyvíjí naše poznání reality, včetně morální reality.
Můžeme například definovat legálně stav smrti pro potřeby transplantace, soudce však
později v případě sporu, bude muset vždy uvážit, zda se jednalo skutečně o mrtvého člověka.
Účelem zákona je jasně zamezit odstranění orgánu, člověku, který by ještě mohl být oživen. Pokud
soudce dojde k závěru, že v době odebrání orgánů existovalo přesnější poznání o smrti, než
obsahuje kogentní norma měl by se jím řídit99.
Moore je kritikem právního formalismu100, podle něj je mylně považován za teorii, která
nejlépe naplní ideu právního státu (demokratická zákonodárná moc vytváří právo, soudci jej pouze
aplikují na základě formální spravedlnosti a věcné férovosti)101.
Výsledek právní interpretace pojmu smrti musí být porovnatelný s představou tohoto
pojmu laikem, protože pokud by se „právní smrt“ zásadně lišila, nebude laik právu rozumět ani
věřit. Interpretace práva soudem má tento význam v obecné rovině, viz kapitola: „Aplikace práva
soudem“.
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GERLOCH, Aleš, Jan TRYZNA a Jan WINTR, ed. Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-388-9. Str. 15.
98
Tamtéž str. 55.
99
Tamtéž. Str. 55 – 56.
100
Více k tzv. přepjatému formalismu v kapitole: „Přepjatý formalismus“.
101
GERLOCH, Aleš, Jan TRYZNA a Jan WINTR, ed. Metodologie interpretace práva a právní jistota. Str. 57. Více
MOORE, M.S. Semantics of Judging. Southern California Law Review, bol. 54, 1981, str. 155.
96
97
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1.1.2.1 Právní jazyk
Dr. Smejkalová102 v rámci analýzy srozumitelnosti práva zkoumá také právní jazyk, vyjmenovává
jeho definice od různých autorů. Právní jazyk může být definován jako registr, dialekt, podjazyk,
nebo jazyk sui generis103. Prof. Gerloch104 rozlišuje právní jazyk zákonodárce, jazyk používaný v
rozhodovací soudní, správní a další právní činnosti, na ně navazující jazyk advokátů a jazyk právní
vědy. Základními požadavky podle prof. Gerlocha jsou: jednoznačnost, konstantnost a
srozumitelnost.
Dr. Smejkalová105 požadavky ztotožňuje s principy demokratického státu: přesnost,
určitost, stručnost, srozumitelnost, stabilita, neutrálnost, účelnost.
Podle akad. Knappa106 je předpokladem srozumitelnosti předpisu správný, moderní jazyk,
oproštěný od archaismů a dobových frází, jejichž obsah bývá nejasný. Pro formulaci textu jsou
potřebné koncizní107, sevřené formulace bez složitých souvětí, dvojznačných výrazů apod.108
Jazyk dnešních zákonů je velmi vzdálený od běžně používaných výrazů, velmi dobře téma
rozebírá kolega Karel Růžička109, naráží na dlouhá a gramaticky složitá souvětí, která obsahují
zapuštěné komplexní věty.
Soudní rozhodnutí často obsahují nepřetržitý sled vět a jsou velmi těžko čitelná. Adresátem
každého soudního rozhodnutí je přitom zpravidla alespoň jeden laik, účastník řízení.
Mnohastránková rozhodnutí s komplexní právní argumentací jsou čtenářům s výjimkou právních
expertů velmi těžko srozumitelná.
Možnosti, jak pracovat s právním jazykem a jeho optimalizaci formou simplifikace
popisuje Růžička110. Vyjmenovává syntaktická specifika právního jazyka: užití trpného rodu,
dlouhá a gramaticky složitá souvětí, nominalizaci111, negaci, specifický význam interpunkce,
repetici termínů a redundanci. Dále se věnuje lexikálním specifikům a dalším vlastnostem
právního jazyka.
SMEJKALOVÁ, Terezie. Srozumitelnost práva. Právník, AV ČR, Ústav státu a práva, 2013, roč. 2013, č. 5, s.
447-472. ISSN 0231-6625. Dr. Smejkalová odkazuje na Roberta P. Charrowa, Veda R. Charrowa a Jamse Boyd
Whita.
103
Jazyk svého druhu.
104
GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017.
Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-652-1.
105
SMEJKALOVÁ, Terezie. Srozumitelnost práva
106
KNAPP, Viktor. Tvorba práva a její současné problémy. Praha: Linde, 1998. ISBN 80-7201-140-5.
107
Stručné, zhuštěné, úsečné.
108
KNAPP, Viktor. Tvorba práva a její současné problémy. Praha: Linde, 1998. ISBN 80-7201-140-5. Str. 104
109
RŮŽIČKA, Karel. Možnosti a meze optimalizace právního jazyka formou simplifikace. Olomouc, 2016.
Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci.
110
RŮŽIČKA, Karel. Možnosti a meze optimalizace právního jazyka formou simplifikace. Olomouc, 2016.
Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci.
111
Nominalizace má za cíl vměstnání více informací do věty, jak vysvětluje Růžička3. Příklad: věci vnesené a odložené
jsou nominalizací výrazu věci, které byly vneseny a odloženy.
102
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Podobně dr. Smejkalová112 rozvádí u právního jazyka specifika pojmosloví, slovní zásoby,
syntaxe a stylu.
Všechna specifika právního jazyka mají za cíl podle Knappa113 docílit přesnosti právního
vyjadřování, případně mají ekonomizační funkci, umožňují vměstnat maximum informací do
daného textu. Mají však vedlejší účinek, pro osoby práva neznalé, jsou právní texty různého typu
doslova nečitelné.
Růžička114propojuje jednotlivá doporučení, která vedou k simplifikaci právního jazyka a
zlepšení „čitelnosti“ bez ztráty přesnosti, čerpá přitom z prací E.A. Growerse, R. Wydicka nebo
P. Tiersma.
Obecně by text měl být co nejpřehlednější a myšlenky prezentovány jasně a srozumitelně.
Právní text psán přirozeným jazykem bez zbytečných detailů, zato s uvedenými příklady115. Měl
by být dobře rozvržen. Optimalizace se dotýká také použitých výrazů: škodí právní žargon,
formalistické termíny nebo nadbytečné latinské termíny a archaismy116. Kompletní seznam
doporučení lze nalézt v citované práci.
Právě z důvodu neschopnosti laiků porozumět právnímu jazyku existují metody
simplifikace právního jazyka, které Růžička117 vyjmenovává:
-

Plain English movement

-

Textové mapování

-

Vyznačení účelu a úmyslu

-

Ilustrace obsahu na příkladech

-

Přidávání popisků

-

Technika otázek a odpovědí

-

Zobrazení prostřednictvím vývojových diagramů a logických stromů

-

Diagramatické zobrazení informací

Růžička118 ve své práci experimentálně ověřil výzkumem vliv simplifikace právního jazyka na
schopnost porozumění textu laiky. Konstatuje, že jazyková optimalizace pozitivně ovlivňuje míru
porozumění právním předpisům. U všech testovaných norem došlo ke zvýšení míry porozumění.
V případě nejnižšího dosaženého zlepšení stupeň objektivního porozumění narostl o 6,09 %.
SMEJKALOVÁ, Terezie. Srozumitelnost práva
KNAPP, Viktor. Právní pojmy a právní terminologie: Právní pojmosloví a názvosloví. 1978. Dostupné také z:
https://is.muni.cz/el/1422/jaro2008/CM218Zk/um/3533856/3533878/?lang=en
114
RŮŽIČKA, Karel. Možnosti a meze optimalizace právního jazyka formou simplifikace. Olomouc, 2016.
Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci.
115
Tamtéž.
116
Tamtéž.
117
Tamtéž.
118
Tamtéž.
112
113
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Nejlepšího výsledku bylo dosaženo u pasáže, kde se srozumitelnost zvýšila o 100 %. V průměru
byli účastníci výzkumu v odpovědích úspěšnější o 35,71 % u optimalizované jazykové sady oproti
sadě s originálními pasážemi zákonů.
Z Růžičkova výzkumu jasně vyplývá, že simplifikace právního jazyka má přesvědčivý
pozitivní dopad. Během konzultace se dvěma členy Legislativní rady vlády119 však tito odborníci
problematiku právního jazyka jako zásadní nevnímají a nepovažují za věc, kterou by bylo důležité
v rámci tvorby práva měnit.
Lze shrnout, že právní jazyk nezanedbatelně komplikuje schopnost laiků porozumět
právním normám. Zároveň lze považovat za prokázané, že pomocí metod simplifikace, lze
srozumitelnost zvýšit, aniž by došlo ke ztrátě přesnosti, případně obsahu norem.

119

Osobní konzultace, Doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., 8. Srpna 2019, Praha; Osobní konzultace, JUDr. Josef
Vedral, Ph.D. Pátek, 9. Srpna 2019, Praha
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1.1.2.2 Neurčité právní výrazy
Stará latinská zásada ubi ius incertum, ibi ius nullum říká, že kde je právo neurčité, tam není práva.
Neurčitý právní výraz (neurčitý právní pojem) definuje prof. Hendrych120 jako pojem,
jehož obsah nelze přesně jevově vymezit a dostatečně právně definovat. Jeho aplikace pak podle
prof. Hendrycha vždy závisí na odborném posouzení v každém jednotlivém případě. Zákonodárce
vytváří veřejné správě prostor, aby zhodnotila, zda konkrétní situace patří do rozsahu určitého
pojmu. Současně by zákonodárce měl dbát na to, aby v zákonech nebo prováděcích předpisech
byly alespoň uvedeny některé charakteristické znaky pojmu121.
Mezi známé příklady neurčitých výrazů patří dobré mravy a veřejný pořádek122. Dalšími
příklady jsou tíseň, nezkušenost, rozrušení, lehkomyslnost nebo hrubý nepoměr123.
Neurčité právní pojmy představují podle doc. Melzera124 narušení právní jistoty, když z
textu právního předpisu není adresátovi zjevné, jaký je obsah a rozsah příslušného pojmu. Neurčité
výrazy s sebou nesou také delegační funkci, přenesení odpovědnosti zákonodárce na výkonnou
případně soudní moc. Jako příklad uvádí doc. Melzer trestný čin přechovávání omamné a
psychotropní látky a jedu125, který obsahuje neurčitý právní pojem množství větší než malé.
K tomu Melzer doplňuje, že se vzhledem k zásadě nullum crimen sine lege certa / nulla
poena sine lege certa126, která klade na trestní zákony požadavek určitosti, považuje použití
takovéhoto neurčitého výrazu za sporné127.
Tento konkrétní příklad použiji na hlubší analýzu dopadu neurčitého pojmu na laika.
V praxi stanovení množství přechovávané drogy, které způsobuje trestnost daného činu, provedla
policie128, později státní zástupci a justiční praxe129 a definitivně stanovisko Nejvyššího soudu130.

HENDRYCH, Dušan. Neurčité právní pojmy. In: HENDRYCH, Dušan, BĚLINA, Miroslav, FIALA, Josef,
ŠÁMAL, Pavel, ŠTURMA, Pavel, ŠTENGLOVÁ, Ivana, KARFÍKOVÁ, Marie. Právnický slovník. 3. vydání.
Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2009.
121
Celá definice převzata z HENDRYCH, Dušan. Neurčité právní pojmy.
122
§1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
123
§1796 zákona č. 89/2012, občanský zákoník. „Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně,
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či
poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru..“
124
MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. V Praze: C.H. Beck, 2010. Beckovy
právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-149-9. Str. 113
125
§284 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník). Pozn. Melzer jako příklad uváděl starší trestný čin
126
Není zločinu bez přesného zákona, není trestu bez přesného zákona.
127
MELZER, Filip. Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace.
128
MELZER, Filip. Str. 118. Závazný pokyn policejního prezidenta č. 39/1998 ze dne 9.12.1998
129
MELZER, Filip. Str. 118. Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. 2. 2000, sp. zn. 4 To
23/2000
130
Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 13. 3. 2014, sp. zn. Tpjn 301/2013.
120
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Nejvyšší soud nakonec neurčitý právní výraz detailně specifikoval, jako součást
odůvodnění zahrnul obecná pravidla určení daného množství, a tabulku obsahující konkrétní
hodnoty pro více než 100 konkrétních omamných a psychotropních látek.
Zajímavé z pohledu mé práce je, jak se laik k této informaci dostane. Z výzkumu SC&C131
vyplývá, že nejčastěji využívaným nástrojem vyhledávání právně relevantních informací laiky, je
internet a jeho běžně dostupné vyhledávače (Google, Seznam).
Pokus využití internetu ke zjištění významu neurčitého pojmu „množství větší než malé“
Pomocí vyhledávače Google, který je nejpoužívanějším full text vyhledávačem v České
republice132 jsem zadal vyhledat dotaz „množství větší než malé“.
Následuje přehled výsledků. Zahrnuto je pouze prvních pět webových odkazů z první
strany výsledků, protože pravděpodobnost otevření webu uvedeného na 6. – 10. místě je již pouze
3,73 %133. Pravděpodobnost otevření webu umístěného na druhé straně vyhledávání je pak 3,99
%134. Celkový přibližný počet výsledků je 6 780 000.
Prvních pět odkazů (lze předpokládat, že u opakování pokusu budou výsledky jiné):
1) Článek Policie ČR135
2) Článek portálu epravo.cz136
3) Článek serveru legalizace.cz137
4) Podcast Českého rozhlasu Olomouc138
5) Článek serveru novinky.cz 139
Analýza přístupu veřejnosti k regulaci V České republice. In: Ministerstvo vnitra České republiky [online].
Praha: Ministerstvo vnitra ČR, c2019, 01/2008 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z:
https://www.mvcr.cz/clanek/analyza-pristupu-verejnosti-k-regulaci-v-ceske-republice.aspx
132
KOS, Ladislav. Infografika: Podíl vyhledávačů Google a Seznam na českém internetu #2019. In: Envisions
[online]. Praha: eVisions Advertising, 2019 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: https://www.evisions.cz/blog-201901-24-infografika-podil-vyhledavacu-google-a-seznam-na-ceskem-internetu-2019/
133
PETRESCU, Philip. Google Organic Click-Through Rates in 2014. In: Competitive Research | Search Engines
[online]. www.moz.com, 2014, 1.10.2014 [cit. 2020-01-17]. Dostupné z: https://moz.com/blog/google-organicclick-through-rates-in-2014
134
Tamtéž.
135
Množství větší než malé. In: Policie ČR: Národní protidrogová centrála SKPV PČR - Zpravodajství [online].
Praha: Policie ČR, c2019 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: https://www.policie.cz/clanek/mnozstvi-vetsi-nezmale.aspx
136
VICHEREK, Roman. Množství větší než malé, aneb kolik je možné držet omamných a psychotropních látek pro
vlastní potřebu. In: Epravo.cz [online]. Praha: EPRAVO.CZ, c1999-2020, 21. 7. 2014 [cit. 2020-01-25].
Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/mnozstvi-vetsi-nez-male-aneb-kolik-je-mozne-drzetomamnych-a-psychotropnich-latek-pro-vlastni-potrebu-94705.html
137
BIŇOVEC, Adam. Hodnoty určující množství větší než malé: Množství větší než malé od roku 2014. In:
Legalizace.cz [online]. Praha: Legalizace.cz, 31. 10. 2017 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z:
https://www.legalizace.cz/hodnoty-urcujici-mnozstvi-vetsi-nez-male/
138
VOJNAROVÁ, Dita. Co podle českého trestního řádu znamená „množství větší než malé“? In: Český rozhlas:
Olomouc [online]. Olomouc, c1997-2020, 19. říjen 2017 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z:
https://olomouc.rozhlas.cz/co-podle-ceskeho-trestniho-radu-znamena-mnozstvi-vetsi-nez-male-6372618
139
V Česku bylo nově stanoveno větší než malé množství drog. In: Novinky.cz [online]. Brno: Borgis, c2003-2019,
9. 4. 2014 [cit. 2020-01-25]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/v-cesku-bylo-novestanoveno-vetsi-nez-male-mnozstvi-drog-224884
131
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Článek Policie ČR (pravděpodobnost otevření 31,24 %)
Národní protidrogová centrála se v tomto článku omezila na doslovné zveřejnění
stanoviska Nejvyššího soudu. To je však pro laika velmi náročné na přečtení, jedná se o 7 stran
hustě popsaného právního textu. Na úplném konci je odkaz na přílohu, která obsahuje přehledovou
tabulku. Pokud by však čtenář až na konec textu nedošel, hrozí, že se informaci nedozví, nebo
ještě hůře, mohl by se zastavit u tabulky uvedené v bodě I odůvodnění, která je však pouze
srovnávací pro dřívější mezní hodnoty, které jsou rozdílné od těch v současnosti platných.
Článek portálu epravo.cz (pravděpodobnost otevření 14,04 %)
Článek dr. Vicherky, soudce Okresního soudu v Ostravě je psán vysoce odborným stylem,
opět zcela nevhodným pro adresáta normy, který se zajímá o množství, které není větší než malé.
Článek obsahuje i zjednodušenou tabulku ze stanoviska Nejvyššího soudu, ale až na páté ze sedmi
stran hustého právního textu.
Článek serveru legalizace.cz (pravděpodobnost otevření 9,85 %)
Článek serveru legalizace.cz jako první stručně a jasně odpovídá na otázku, jaké je
množství větší než malé. V úvodu krátce vysvětluje, že se jedná o stanovisko Nejvyššího soudu z
roku 2014 a následuje tabulka s hodnotami. Bohužel však neobsahuje odkaz na kompletní tabulku
nebo stanovisko a omezuje se pouze na sedm látek.
Podcast Českého rozhlasu Olomouc (pravděpodobnost otevření 6,97 %)
Článek připojený k podcastu obsahuje jen minimum relevantních informací ohledně
množství většího než malé, konkrétně hodnotu pro marihuanu. Je trochu nešťastné, že vzhledem
k tomu, že se jedná o veřejnoprávní médium, se značnou důvěrou veřejnosti140, nejsou informace
kompletní. Chybí alespoň odkaz na kompletní tabulku látek a chybně je trestní řád v názvu uveden
jako právní předpis, který by měl obsahovat hmotné právo.
Článek serveru novinky.cz (pravděpodobnost otevření 5,5 %)
Stručný článek serveru novinky.cz obsahuje zásadní informace a přehledný výtah
z tabulky, i zde ale chybí odkaz na celou tabulku nebo stanovisko NS.
Tento velmi jednoduchý experiment poukazuje na problém neurčitých právních výrazů
z pohledu laiků.
Pokud dostupné a používané zdroje informací laiků neobsahují správnou odpověď, zůstává
veřejnost v nejistotě, jak se zachovat správně dle právní normy. Je nepochybné, že z pohledu
140

Kapitola: „Důvěryhodnost institucí v České republice“.
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právní praxe má neurčitost výhody, jelikož právo se může přizpůsobit aktuálnímu stavu poznání a
společenské situaci.
V tomto konkrétním případě neurčitý právní výraz nerozhoduje, zda jednání je nezákonné.
Přechovávání jakéhokoliv množství návykové látky je zakázané, v případě malého množství se
ovšem jedná o přestupek141.
Vágnost vs. mnohoznačnost
Neurčitost lze dále rozdělit na vágnost a mnohoznačnost142. Výše uvedený příklad míří na
první variantu neurčitosti: „vágnost“ neboli nejasnost v okrajích (výraz je vágní pokud neexistují
krajní případy jeho použití143). Přestože se může interpretace vágních pojmů zdát problematickou,
pro laika, který se v předpisem upravené oblasti pohybuje, je význam jasný (narkoman bude dobře
znát všechny aktuální hodnoty tolerovaného množství návykových látek)144. Zákonodárce může
vhodným využitím vágních termínů předcházet labilitě zákonů, protože v případě změny situace,
vědeckého poznání apod. nemusí sahat ke změně zákona.
Mnohoznačnost představuje situaci, kdy jeden výraz má více rozdílných významů145.
Jednoduché příklady jako je rozdíl mezi „řízením“ soudním a „řízením“ automobilu nedělají
problémy. Pokud nedojde ke sjednocení terminologie a používají se specializované termíny,
archaismy nebo převzaté termíny ze zahraničních právních předpisů, které mohou mít více
významů jsou předpisy nesrozumitelné146.
Specializovaná terminologie
Okruh neurčitých, specializovaných výrazů, které lze považovat za „mnohoznačné“ může
způsobovat nejistotu. Jedná se například o výraz „zbraň“. Tyto výrazy jsou definovány v různých
předpisech různě.147.
Podle konktextu, existují zbraně kategorií A,B,C,D podle zákona č. 119/2002 Sb. (zákon o
zbraních), střelné zbraně podle zákona č. 156/2000 Sb. (o ověřování střelných zbraní a střeliva).
Podle zákona č. 40/2009 Sb. (trestní zákoník) se zbraní rozumí „cokoli, čím je možno učinit útok
proti tělu důraznějším“. Ještě jinak jsou zbraně rozděleny v seznam vojenského materiálu v zákoně
134/2016 Sb. (o zadávání veřejných zakázek).
§39 odst. 2, písmeno a) zákona č. 167/1998 Sb. (zákon o návykových látkách a o změně některých dalších
zákonů).
142
Konzultace, doc. Cvrček. 10.2.2020.
143
ENDICOTT, Timothy Andrew Orville. Vagueness in law. New York: Oxford University Press, 2000. ISBN 019-826840-8. Str. 31.
144
Konzultace, doc. Cvrček. 10.2.2020.
145
ENDICOTT, Timothy Andrew Orville. Vagueness in law. New York: Oxford University Press, 2000. ISBN 019-826840-8. Str. 54.
146
Tamtéž.
147
Tamtéž.
141
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Vhodným řešením by bylo podobné mnohoznačné výrazy jednoznačně definovat a
používat v rámci celého právního řádu jednotně.
Podle doc. Cvrčka je zásadní chybou, pokud zákonodárce používá neurčité výrazy proto,
aby přenesl odpovědnost za „dotváření“ zákona na soudce148.
1.1.3 Vzájemná rozpornost právních norem
Požadavek jednoty práva je podle akad. Knappa samozřejmý, vyplývající z univerzálního
charakteru práva149. Akad. Knapp hovoří o dvojí jednotě práva, ve smyslu politickém a právním.
Ve smyslu politickém, aby jednotlivé předpisy neobsahovaly normy, které se navzájem maří,
podruhé ve smyslu právním, aby právo tvořilo celek, v němž si jednotlivé součásti právního řádu
neodporují150.
Dopad rozpornosti na laika je podobně jako u nesrozumitelnosti jiný než na právníka.
Pokud odborník narazí na odporující si normy, obvykle využije jeden ze základních nástrojů
právního výkladu, a to systematický výklad. V systému kontinentálního práva, totiž prakticky
nemůže nastat případ, který by nebyl na základě textu právního předpisu řešitelný. Jediným
důvodem může být subjektivní přesvědčení toho, kdo o případu rozhoduje, že případ podle zákona
řešitelný není151. Ve vztahu kolize norem již „Zákon dvanácti desek“ uváděl, že zákonem a právem
má být vždy to, na čem se lid usnesl naposled152.
Právě na základě zásady lex posterior derogat lex priori153, doplněné o zásady lex specialis
derogat lex generali154 a lex superior derogat lex inferiori155, lze většinu rozporů systematickým
výkladem odstranit. Předpokládá to však znalost vazeb v rámci právních předpisů, a to je kámen
úrazu při laickém výkladu práva156.
Složitější situace nastává při kolizi právních principů, základních práv nebo hodnot.
V těchto případech se používají tzv. judiciální testy157. V případě kolize například základních práv
uvedených v LZPS je totiž situace komplikovanější a vyžaduje od soudu pokročilou argumentaci,

Konzultace, doc. Cvrček. 10.2.2020.
KNAPP, Viktor. Tvorba práva a její současné problémy. Praha: Linde, 1998. ISBN 80-7201-140-5. Str. 103
150
KNAPP, Viktor. Str. 104
151
GERLOCH, A.; TRYZNA, J. Závaznost právních textů při interpretaci a aplikaci práva soudy a argumentace lege
artis, In GERLOCH, A.; TOMÁŠEK, M. et al. Nové jevy v právu na počátku 21. století II. Teoretické a ústavní
impulzy rozvoje práva, Praha, 2010, str. 215.
152
MACHALOVÁ, Tatiana. Aktuální otázky metodologie právního myšlení. Praha: Leges, 2014. Teoretik. ISBN
978-80-7502-060-4. Str. 162.
153
Později přijatá norma má přednost před dříve přijatou.
154
Zvláštní norma má přednost před obecnou normou.
155
Norma vyšší právní síly má přednost před normou nižší právní síly.
156
Za jeden z hlavních problémů laického výkladu označil systematiku doc. Janeček, během naší konzultace.
157
MACHALOVÁ, Tatiana. Aktuální otázky metodologie právního myšlení.
148
149
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která danou kolizi pro daný případ vyřeší. Známé testy proporcionality a racionality definované
Ústavním soudem míří přesně na tuto problematiku.
Příkladem kolize, která má dopad na vnímání práva veřejností může být například řešení
otázky přípustnosti nezákonně získaných důkazů v trestním řízení158.
Lze shrnout, že je možné konflikty norem řešit, ale zůstává to výsadou odborníků. Laik,
bude schopen text zákona pochopit, ale bude mít velmi omezenou schopnost dohlédnout jaké další
normy se zvláštní úpravou, případně normy vyšší právní síly, které mohou být s tou první
v rozporu, by měl ještě brát v úvahu.
Vedlejším produktem rostoucí nejednotnosti práva, a tedy nutnosti judiciálního řešení
kolizí norem, je narůstající moc soudů. Téma otevírá prof. Šámal159, když právě nutnosti soudců
vyplňovat mezery v právu, vykládat právní předpisy nad jejich rámec a řešit nelogičnost norem
přičítá vzrůstající negativní ohlasy veřejnosti, které někdy hovoří o „soudcokracii“. Tématu
soudcokracie potažmo judicializace politiky se rozsáhle věnuje kolektiv autorů v monografii:
„Soudcokracie, nebo judicializace politiky?“160.

Detailně rozebráno v kapitole „Nepřípustné důkazy“.
HANUŠ, Jan. Info.cz [online]. Praha: CZECH NEWS CENTER, 2019 [cit. 2020-01-16]. Dostupné z:
https://www.info.cz/pravo/sef-nejvyssiho-soudu-samal-zakony-jsou-dzungle-nikdo-je-nezna-vsechny-je-tokriticke-39854.html
160
SMEKAL, Hubert a Ivo POSPÍŠIL. Soudcokracie, nebo judicializace politiky?: vztah práva a politiky (nejen) v
časech krize. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2013.
ISBN 978-80-210-6282-5.
158
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1.1.4 Řešení problémů spojených s tvorbou práva
Značná část právníků vnímá skepticky možnost zvrátit trend lability práva a velmi omezené
srozumitelnosti norem pro laickou veřejnost. Uznávají obojí jako problém, ale nevidí řešení, spíše
nutnost se přizpůsobit161. Naopak prof. Šámal možnost zlepšení vidí a navrhl zřízení Úřadu pro
legislativu při Úřadu Vlády ČR, který by posuzoval všechny přijímané zákony a jejich novely162.
Otázkou je, zda by nový úřad dostal dostatek pravomocí, k tomu, aby situaci ovlivnil, již dnes totiž
řada institutů existuje. Potřeboval by také odpovídající systémové vybavení (informační báze s
analytickými a lingvistickými nástroji), aby byl schopen efektivně porovnat relevantní právní
úpravy.
1.1.4.1 Obecné zásady tvorby práva
Tvorba práva by měla podléhat základním zásadám, které by měly minimalizovat problémy tvorby
práva. Některé zásady, kterými by se měl řídit současný legislativní proces obsahují legislativní
pravidla vlády163. Souhrnné zásady řady autorů uvádí doc. Cvrček164. Akad. Knapp165
vyjmenovává kritéria legislativních pravidel SRN již z 80. let.
Uspořádal jsem všechny tyto zásady do tabulky, aby vynikl překryv a rozdíly.

Například příspěvky doktorů Sokola a Svobody a dalších na konferencích „Limity srozumitelnosti práva“ a
„Přijatelnost práva“.
162
HANUŠ, Jan. Šéf Nejvyššího soudu Šámal: Zákony jsou džungle, nikdo je nezná všechny. Je to kritické. Info.cz
[online]. Praha: CZECH NEWS CENTER, 2019 [cit. 2020-01-16]. Dostupné z: https://www.info.cz/pravo/sefnejvyssiho-soudu-samal-zakony-jsou-dzungle-nikdo-je-nezna-vsechny-je-to-kriticke-39854.html
163
LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY. In: . Praha, 2018, usnesení vlády ze dne 19. března 1998 188. Dostupné
také z: https://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209
164
CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická východiska a problémy. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-698-9. Str. 111. Pozn. autor shrnuje zásady uváděné
řadou dalších autorů.
165
KNAPP, Viktor. Tvorba práva a její současné problémy. Praha: Linde, 1998. ISBN 80-7201-140-5.
161
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Legislativní pravidla
vlády166 a další existující
pravidla

Doc. Cvrček167

Podrobná analýza
(stávajícího) právního a
skutkového stavu.

Je z časového hlediska
legislativní akt bezprostředně
žádoucí?
Je zamýšlená právní úprava
nutná, nelze problém, který
má být řešen legislativní
cestou, nevyřeší jinak, jinými
prostředky a opatřeními?
Jaké jsou alternativy
legislativního řešení
problému, zejména z hlediska
požadavků a nákladů pro
soukromé osoby a průmysl,
z hlediska veřejných výdajů,
vedlejších vlivů a důsledků?

Zhodnocení nezbytnosti
změny případně rozšíření
právního řádu.

Zhodnocení dopadů změny
případně rozšíření právního
řádu

Zásada ústavnosti a
zákonnosti
Zásada svrchovanosti zákona
Soulad nového předpisu
s předpisy vyšší právní síly,
s mezinárodními smlouvami
a s právem EU.

Předpis jednoznačně
formulován

Akad. Knapp168

Zásada kompatibility
s právem EU

Jaký má být rozsah a pojetí
právní úpravy, do jakých
podrobností má jít zákon,
jaká má být míra obecnosti
právní úpravy, použití
generálních klauzulí,
právních pojmů apod.?
Je žádoucí legislativní
opatření celostátního
charakteru nebo postačí
k zabezpečení cíle zamýšlené
právní úpravy regionální nebo
místní předpisy?

Zásada souladu
s mezinárodními závazky
Je nutná nová zákonná právní
Zásada hierarchické výstavby
úprava nebo postačí přijetí
právotvorných forem
odvozených právních norem?
Zásada systémové
konzistence
Zásada formální určenosti
právotvorných forem

LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY.
CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická východiska a problémy.
168
KNAPP, Viktor. Tvorba práva a její současné problémy. Praha: Linde, 1998. ISBN 80-7201-140-5.
166
167
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Je nezbytné též dbát na
srozumitelnost
připravovaného právního
předpisu a omezit na
minimum administrativní
náročnost jeho realizace,
zejména minimalizovat
schvalovací procesy a různé
formality, např. povinnost
podání žádosti, informace,
důkazu.

Předpis má být srozumitelně
koncipován.

Jazyková a stylistická
bezvadnost.
Zákon o sbírce zákonů a
mezinárodních smluv
Judikatura Ústavního
soudu169
Zákon o sbírce zákonů a
mezinárodních smluv
Zákon o sbírce zákonů a
mezinárodních smluv
Zákon o sbírce zákonů a
mezinárodních smluv
Judikatura Ústavního
soudu170

Zásada korekce chyb
Zásada publikace
Zásada zákazu retroaktivity
práva
Zásada legisvakance
Zásada aktualizace platného
textu zákona
Zásada oficiální deklarace
platného právního řádu
Zásada právní jistoty
Je přijatelný vztah mezi
náklady na novou právní
úpravu a užitkem, který
vzejde z jeho realizace?

Součást analýzy RIA
Přehledná koncepce předpisu
Zásada kontinuity práv. řádu
Zásada normativnosti
Zásada adresné derogace a
novelizace

Jak má být řešena otázka
délky účinnosti zamýšleného
právního předpisu, lze
předem stanovit jeho časově
limitovanou účinnost?
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 21/96: „U retroaktivity pravé platí zásada obecné nepřípustnosti, ze které
existujı́ striktně omezené výjimky přípustnosti, u retroaktivity nepravé platí naopak zásada obecné přípustnosti,
ze které existujı́ výjimky její nepřípustnosti. Pravou retroaktivitu lze ospravedlniti nanejvýše tam, kde právní
povinnost pro minulost stanovená již dříve alespoň jako mravní povinnost byla pociťována.“
170
Viz kapitola: „Kvalita a srozumitelnost právních předpisů“
169
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1.1.4.2 Procedura RIA
Vláda se usnesla na formálním postupu vyhodnocování dopadu nové regulace pomocí nástroje
RIA „Regulatory Impact Assessment“. Nástroj zavedlo usnesení Vlády ČR č. 922 ze 14.
prosince 2011 a dalšími usneseními byl postupně modifikován. Hodnocení RIA by mělo být
prováděno v rámci přípravy všech návrhů právních předpisů připravovaných orgány státní́
správy v souladu s legislativními pravidly vlády. Mezi základní kritéria sledovaná v rámci RIA
patří171:
•

Dopad na státní rozpočet.

•

Administrativní zátěž pro orgány veřejné správy.

•

Náklady pro podnikatele a občany.

•

Dopad na mezinárodní konkurenceschopnost ČR.

•

Dopad na ekonomické a právní vztahy mezi orgány státní správy a soukromoprávní
subjekty.

•

Dopad na spotřebitele.

•

Dopady na životní prostředí a řada další aspektů.
Výsledkem procesu a následně součástí návrhu právního předpisu je Závěrečná zpráva

RIA. Závěrečnou zprávu posuzuje komise RIA, která vydává k návrhu stanovisko, které má pouze
doporučující charakter.
Analýzou mechanismu RIA se zabývala dr. Klusoňová172, která z pohledu právněpozitivistického došla k závěru, že pravidla RIA jsou nastavena dobře a dostatečně přesně. Na
základě vlastních poznatků a výstupů výzkumu doc. Staroňové173 ale zjistila, že legitimita
mechanismu je popřena. Stanoviska komise nejsou brána v potaz. Ministerstva při přípravě zákonů
analýzu RIA neprovádějí. Svoje závěry dr. Klusoňová staví na výročních zprávách Komise RIA
z let 2012174 a 2013175.
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Obecné zásady pro hodnocenı́ dopadů regulace (RIA) účinné od 3. února 2016.
Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/Obecne-zasady-pro-RIA-2016_1.pdf
172
KLUSOŇOVÁ, Markéta. RIA. In Miloš Večeřa, Martina Urbanová. Právní vědomí v teoreticko-empirickém
pohledu. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 107-116, 10 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia;
sv. č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.
173
STAROŇOVÁ, Katarína. Regulatory Impact Assessment: Formal Institutionalization and Practice. Journal of
Public Policy. 2010, vol. 30, no. 01, s. 117. DOI: 10.1017/S0143814X09990201. Dostupné z:
http://www.journals.cambridge.org/abstract_S0143814X09990201.
174
Hodnocení dopadů regulace - RIA: Výroční zpráva Komise RIA za rok 2012 [online]. Vláda České republiky [cit.
2020-01-22]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/aktualne/Vyrocni-zprava-Komise-RIA-zarok-2012.pdf
175
Hodnocení dopadů regulace - RIA: Výroční zpráva Komise RIA za rok 2013[online]. Vláda České republiky [cit.
2020-01-22]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/aktualne/Vyrocni-zprava-Komise-RIA-zarok-2013.pdf
171
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Rozhodl jsem se v analýze pokračovat a zjistit, zda došlo za posledních osm let k posunu
v této oblasti. Analýzu jsem provedl na základě výročních zpráv Komise RIA za jednotlivé roky176.
Vzhledem k změnám ve zveřejňovaných datech a také vzhledem ke dvěma novelizacím
„Obecných zásad pro hodnocenı́ dopadů regulace“ v letech 2014 a 2016 nejsou dostupná všechna

Schváleno přes Neg.S.

Staženo / Přepracování

Negativní stanovisko

Stanovisko s připomínkami (zahrnuje
různé varianty stanovisek)

Kladné stanovisko bez připomínek

Z toho vládní návrhy se zpracovanou RIA
posuzované Komisı́ RIA

Nezpracována RIA %

Vládní návrhy právních předpisů bez
zpracované RIA

Zpracována RIA %

Vládní návrhy právních předpisů̊ se
zpracovanou RIA

Počet návrhů právních předpisů
předložených v ČR celkem

Rok

data.

2012

240

80

54 %

67

46 %

64

21

36

7

4

3

2013

267

102

58 %

74

42 %

69

18

45

6

4

2

2014

-

-

-

-

-

65

24

33

8

-

-

2015

-

-

-

-

-

100

30

70

0

-

-

2016

-

206

54 %

175

46 %

91

57

34

0

-

-

2017

-

106

33 %

218

67 %

32

2

15

15

-

-

2018

-

76

27 %

210

73 %

22

11

11

0

-

-

Tabulka 4: Analýza počtu zpracovaných hodnocení RIA a přijatých stanovisek. Některé údaje
nejsou k dispozici177.

Z údajů v tabulce je zřejmý trend snižování počtu zpracovaných RIA analýz u navrhovaných
právních předpisů, nástroj se používá velmi omezeně.
Příkladem z poslední doby může být postup při novelizaci zákona č. 166/1999 Sb.
(veterinární zákon) dnes zákon č. 368/2019 Sb. Zákon má zcela zásadní dopad jak na část
podnikatelů (zemědělců, veterinárních pracovníků, zvířecích útulků a dalších), tak na veřejnost
(chovatele domácích zvířat), i na životní prostředí. Vypracována RIA ke změnám vůbec nebyla,

176
177

Zdroj dat: Výroční zprávy Komise RIA dostupné z: https://ria.vlada.cz/komise/vyrocni-zpravy/
Zdroj dat: Výroční zprávy Komise RIA dostupné z: https://ria.vlada.cz/komise/vyrocni-zpravy/

42

přitom v minulosti, například u původního vládního návrhu zákona č. 368/2019 Sb. z 26. 7. 2016
připojena byla.
RIA se vyhodnocuje pouze v rámci přijímaní právních předpisů, kontrola ex-post
neexistuje. Nedochází k žádnému systematickému sledování dopadu schválených zákonů, místo
toho, často dochází rovnou k jejich další novelizaci bez jakékoliv analýzy.
Vyhodnocování dopadu právní regulace je v tuto chvíli státem nedostatečně pokryté.
Zákony jsou přijímány bez kvalitních analytických podkladů a pokud už k nějakému průzkumu
dojde, tak pouze formálně na úplném začátku legislativního procesu.
1.1.4.3 eLegislativa
Výraz eLegislativa označuje probíhající projekt digitalizace legislativního procesu178. Systém je
koncipován jako elektronický asistent legislativce a komplexní nástroj pokrývající celý legislativní
proces od počátku tvorby předpisu až po podání žádosti o vyhlášení179. Je upraven zákonem č.
222/2016 Sb. (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) a zákonem č. 277/2019 Sb. (kterým
se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv).
Systém podobného typu je rozhodně vítanou změnou. Ve spojení s elektronickou sbírkou zákonů
a mezinárodních smluv, která vzniká současně, vyřeší problém chybějících závazných úplných
znění180. Přínosy obou projektů rozsáhle popisuje Mgr. Gola181.
Nelze bohužel přehlédnout některé nedostatky úpravy. Na základě pozměňovacího návrhu
poslance Hamáčka182 byly ze zákona č. 277/2019 Sb. odstraněny změny zákonů, které vyžadují
schválení oběma komorami Parlamentu ČR. To je také výslovně uvedeno jako důvod
pozměňovacího návrhu: „Budou-li novely výše uvedených právních předpisů vyřazeny ze
sněmovního tisku 256, nebude třeba, aby návrh zákona, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, byl schválen v režimu čl. 40
Ústavy České republiky, tedy zároveň Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu České
republiky. Senát zároveň bude vázán třicetidenní lhůtou pro projednání návrhu zákona.“
To ovšem znamená, že projednávání v Senátu bude probíhat beze změn a eLegislativa zde
nebude využita. Vzhledem k tomu, že legislativního procesu se účastní zásadně obě komory, se
mi zdá velmi nešťastné přijetí systému bez dohody obou komor parlamentu.
ESbírka a eLegislativa. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky,
c2019 [cit. 2020-02-01]. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/esbirka-a-elegislativa.aspx
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GOLA, Aleš. Projekt eSbírka a eLegislativa. Veřejná správa. 2019, 2019(14), 20 - 23.
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Více v kapitole „eSbírka“.
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GOLA, Aleš. Projekt eSbírka a eLegislativa. Veřejná správa. 2019, 2019(14), 20 - 23.
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Pozměňovací návrh poslance Jana Hamáčka k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v
souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (sněmovní tisk 256/0).
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Dalším problémem projektu eLegislativy, je z mého pohledu nevhodně zvolená koncepce
odpovědnosti za systém, přenesená na Ministerstvo vnitra ČR. Jde o zástupce moci výkonné, do
jisté míry se tak jedná o ingerenci moci výkonné do moci zákonodárné, stejně argumentuje
Kancelář Poslanecké sněmovny ve svém usnesení183.
MVČR184 a Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny185, navrhují paralelní fungování
systémů eLegislativa a stávajících systémů Poslanecké sněmovny, což se opět zdá být nešťastným.
Výhody eLegislativy, které popisuje Mgr. Gola,186 předpokládají využívání jednotného systému
všemi zúčastněnými na legislativním procesu. Toto je ovšem na základě současného právního
pozadí věci minimálně nejisté. Výrazně lepší by bylo do přípravy eLegislativy zahrnout všechny
dotčené orgány od počátku.

USNESENÍ organizačního výboru ze 70. schůze ze dne 7. prosince 2016 dostupné z:
https://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=108544
184
Dopis č.j. MV-26894-20/LG-2015, ze dne 21. 6. 2017
185
USNESENÍ ústavně právního výboru z 27. schůze dne 10. října 2018
186
GOLA, Aleš. Projekt eSbírka a eLegislativa.
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1.2

Publikace práva

Vyvrcholením legislativního procesu je promulgace právního předpisu187, seznámení veřejnosti
s jeho obsahem.
Tento institut přesahuje moment vyhlášení,

zahrnuje celé období platnosti daného

předpisu. Je jasné, že pokud se obsah právních norem nedostane k adresátům, nelze očekávat, že
jsou s ním seznámeni. Pro moji práci je rozhodující, jakým způsobem se obsah práva dostane
k právním laikům, a to nejen v rámci vyhlášení, ale i ve chvíli kdy laik nějakou právně relevantní
informaci potřebuje zjistit.
Doc. Cvrček188 považuje komunikaci práva adresátům za předpoklad spravedlivě
požadované zásady, že neznalost práva neomlouvá. Komunikaci podle něj nelze omezit na pouhé
veřejné zpřístupnění, úlohou státu by mělo být skutečné předání příslušných informací adresátům.
Úroveň komunikace práva určuje znalost práva veřejností, právní vědomí.
Nejvyšší význam publikaci práva přisuzuje Leesi Ebenezer Mitee189, který na základě své
práce došel k závěru, že právo na přístup veřejnosti k právním informacím patří mezi základní
lidská práva a navrhuje, že by mu měl být udělen formální statut Organizací spojených národů.
Mitee věří, že by to mohlo vést k vytvoření tlaku na státy, které zajištění přístupu, vzhledem
k dnešním možnostem dostatečně neřeší (sem by bylo možné zařadit i Českou republiku) a
k zásadní změně ve státech, kde veřejný přístup k právu vůbec neexistuje.
Plná publikace
Zásada plné publikace znamená, že nelze zůstat u zveřejňování jednotlivých předpisů, které
se navzájem ovlivňují a často novelizují. Plná publikace musí umožnit jednoduché vyhledávání,
včetně strukturálních vazeb mezi předpisy, popřípadě dalšími dokumenty, jako jsou například
metodické pokyny, zásadní judikáty, nálezy ústavních soudů apod. Způsob publikace dále musí
odrážet technologický pokrok dosažený společností190.

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
2017. Právnické učebnice (Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-652-1. Str. 97 – 98.
188
CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická východiska a problémy. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-698-9.
189
MITEE, Leesi Ebenezer. The Right of Public Access to Legal Information: A Proposal for its Universal
Recognition as a Human Right. German Law Journal [online]. 2017, 18(6), 1429-1496 [cit. 2020-01-26]. DOI:
10.1017/S2071832200022392. ISSN 2071-8322. Dostupné z:
https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S2071832200022392/type/journal_article
190
CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická východiska a problémy. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-698-9. Str. 55
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Adresná publikace
Tématu adresné publikace se věnuje doc. Janeček, ve svém článku Personalized Dissemination of
Legal Information191. Závěry mojí kapitoly „Problém objemu právních předpisů“ odpovídají jeho
přesvědčení, že objem právních předpisů v dnešním světě je obtížně pochopitelný nejen pro
veřejnost, ale i pro odborníky. Na rozdíl od právníků, kteří využívají moderní ICT technologie k
analýze a vyhledávání v právním korpusu informací, veřejnost nemá k odpovídajícím nástrojům
přístup a nelze u ní očekávat ani motivaci učit se ovládat sofistikované nástroje192. Je nutné doplnit,
že kromě technologií, právníkům samozřejmě pomáhá jejich zkušenost a vzdělání193. Doc. Janeček
vidí možné řešení v individualizaci právních informací pro každého adresáta.
1.2.1 Zlomy ve vývoji publikace
Doc. Janeček194 srovnává vývoj publikace právních norem a právních informací ve vztahu
k rozvoji informačních technologií. Vývoj by na základě jeho práce šlo shrnout takto:
I. Sdílená zkušenost, první období, které doc. Janeček195 popisuje také jako prehistorické,
charakterizuje přenášení právních informací pouze přímým kontaktem mezi lidmi. Jednak během
běžné komunikace, jindy také přihlížením výkonu krutých trestů. Svoji roli hráli také příběhy,
které se o případech a trestech tradovaly. Přesnost informací byla omezena a pravidlo muselo být
relativně jednoduché, aby si zachovalo svůj obsah přesto, že jej postupně převyprávělo více
osob196.
Přes velkou oblibu veřejných trestů nebyl odstrašující účinek nikdy prokázán. T.G.
Masaryk k trestu smrti řekl: „Sledoval jsem pozorně, má-li trest smrti vliv na zločinnost, studoval
jsem statistiku zločinů a zejména vražd po celou dobu, ale nevidím, že by trest smrti měl účinek
odstrašující na lidi zločinné…Věřím a čekám, že bude zrušen vyšší vzdělaností a mravností
obyvatelstva, souhlasem nás všech.“197
II. Centralizovaný zdroj informací, dalším krokem v publikaci právních informací bylo
centralizované zveřejnění základních právních norem. Příkladem může být „Zákoník dvanácti
desek“ označovaný za nejstarší kodifikaci římského práva (polovina 5. století před naším
JANEČEK, Václav. Personalised Dissemination of Legal Information. Knowledge of the Law in the Big Data
Age. Washington, DC: IOS Press, 2019, 2019(317), 91 - 101. DOI: 10.3233/FAIA190011.
192
Tamtéž.
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Viz kapitola „Kvalita a srozumitelnost právních předpisů“.
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191

46

letopočtem). Desky byly vystaveny na Forum Romanum198. Podobný princip platí i dnes v České
republice, právní předpisy jsou dostupné na vybraných veřejných místech. Podle §13 stále
účinného zákona č. 309/1999 (zákon o sbírce zákonů a o sbírce mezinárodních smluv) musí být
možno nahlédnout do sbírky mimo jiné, v sídle obecních, městských potažmo krajských úřadů.
III. Sbírky právních norem, významným předělem byl začátek publikace právních sbírek199.
Sbírky měly zásadní význam vzhledem ke zvyšování objemu právních norem, takže již
nepřicházelo v úvahu všechny normy vystavovat na náměstích. Příkladem kodexu může být
Corpus Iuris Civilis vytvořený v 6. století našeho letopočtu ve východořímské říši císařem
Justiniánem I. Nebo významné sbírky vytvořené Williamem Blackstonenem ve Spojeném
království200.
IV. Knihtisk znamenal zásadní zlom v publikaci veškerých informací včetně právních norem.
Přelom lze dobře ilustrovat na navýšení počtu publikací za jeden rok. Odhady citované doc.
Janečkem201 hovoří o 12 000 manuskriptech vytvořených za 100 let před vynálezem knihtisku. V
18. století došlo k vytištění odhadem bilionu knih. To představuje nárůst přibližně o 83 000 %.
Vynález knihtisku lze dle mého názoru rozhodně připodobnit k vynálezu internetu202.
V. Rotační tisk, další významný pokrok v rychlosti a cenové dostupnosti tištěných dokumentů.
Odstraněním bariéry nákladného a pomalého šíření právních norem však zároveň došlo
k prudkému nárůstu tvorby a zejména častých úprav právních norem203 a vznikl problém lability
práva.
VI. Internet změnil zásadně přístup k informacím podobně jako knihtisk v 18. století. Jeho plné
zapojení do publikace právních norem je společně s přínosem výpočetních technologií stále
výzvou. Již v roce 2008, byl internet nejčastěji využívaným nástrojem při dohledávání právních
informací v České republice, jak potvrzuje analýza Ministerstva vnitra ČR204.

JANEČEK, Václav. Personalised Dissemination of Legal Information.
Tamtéž.
200
Tamtéž.
201
Tamtéž.
202
Tamtéž.
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Tamtéž
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VOJTOVÁ, Kateřina. Analýza přístupu veřejnosti k regulaci V České republice. Web Ministerstva vnitra České
republiky [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2008 [cit. 2020-01-06]. Dostupné z:
www.mvcr.cz/clanek/analyza-pristupu-verejnosti-k-regulaci-v-ceske-republice.aspx
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1.2.2 Vývoj publikace práva v České republice
Publikaci zákonů a dalších právních předpisů v České republice od roku 1918 se věnuje dr.
Králík205, který shrnuje, že současná koncepce publikace plynule navazuje na koncepci existující
již od roku 1849, kdy byly zřízeny první Rakousko-Uherské sbírky. Věřím, že tradice by však
v tomto případě měla v některých ohledech ustoupit vývoji, což uznává i dr. Králík, když zmiňuje
jednak zásadní problém chybějících státem aprobovaných úplných znění (jsou suplována
soukromými sbírkami) a zároveň chybějící jasný a závazný výčet platných zákonů206.
Historicky docházelo pouze k obměně předpisů, které jsou ve sbírkách publikovány, žádný
zásadní zlom nenastal. Změnu očekává dr. Králík207 s nástupem účinnosti zákona č. 222/2016 Sb.
(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv). Podrobnosti k tomuto zákonu a změnám které
přináší se věnuji v kapitole „eSbírka“, která je součástí přehledu řešení problémů publikace práva.
1.2.3 Vliv náboženství a náboženských textů na publikaci právních norem
Historicky je s církví spjato kanonické právo, právo církevní, je samostatným a rozsáhlým
tématem, kterému se moje práce podrobně nevěnuje208.
Pro všechna světová náboženství platí, že obsahují zákazy a povinnosti pro věřící. Hlavní
důraz je kladen na ochranu samotného náboženství. Za příklad je možné vzít analýzu trestního
práva v hebrejské Bibli209 doc. Kašným. Deuteronomistický zákoník stanoví za rouhání nebo
modloslužbu trest smrti. Numeri obsahuje řadu přísných trestů, například za znesvěcení dne
odpočinku trest ukamenováním210. Zároveň však náboženské texty obsahují i zákazy shodné
s dnešním právem.
Bible shodně s Torou přikazuje: “ Nezavraždíš, nepokradeš“211, zajímavostí je nesprávný
překlad hebrejského „ “ל ֹא ִת ְרצָ חjako „Nezabiješ“, který může navozovat myšlenku, že veškeré
zabíjení je v rozporu s Biblí. Posvátná kniha islámu, Korán, pak obsahuje verš: „A nezabíjejte
osoby, jež Bůh zakázal zabíjet, leda podle práva.“212. Blízký je také princip Ahimsa, překládaný
jako „nenásilí“ nebo „non-violance“ v angličtině, který je jednou z ctností hinduismu i jainismu.

KRÁLÍK, Lukáš. Sbírka zákonů a publikace předpisů po roce 1918. Právník. 2019, CLVIII(3/2019), 307 - 328.
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KAŠNÝ, Jiří. Právo v hebrejské Bibli. V Praze: Vyšehrad, 2017. Studium (Vyšehrad). ISBN 978-80-7429-910-0.
210
Numeri 15,32 - 36
211
Exodus 20,1 - 17
212
Korán 17:33
205
206

48

Celosvětově se podle výzkumu z roku 2018 s některým ze světových náboženství
identifikuje 88 % všech obyvatel a 39 % pak navštěvuje každý týden bohoslužby213. Zejména
v západních zemích návštěvnost bohoslužeb klesá, ve Spojených státech z 52 % v roce 2009 na
45 % v roce 2019214. Vzhledem k dosahu a charakteru víry, která má významný vliv na chování
osob, které se s ní identifikují, myslím, že téma stojí za prozkoumání.
Bible a Korán často v žebříčcích215 figurují jako nejčtenější knihy historie, ale průkaznost
těchto statistik je diskutabilní.. V České republice, v zemi s jedním z nejnižších počtů věřících
v Evropské unii, se ale náboženství, jako zdroj poznání právních norem nezdá zásadní. Podle
studie Pew Research Center216 pravidelně navštěvuje bohoslužby v České republice pouze 7%
obyvatel. Dalším důvodem, proč pro náš region není téma aktuální je velmi nízká důvěra v církev,
podle Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd České republiky důvěřuje církvi pouze
24,5% obyvatel, nedůvěřuje jí 66,6 % (údaje k září 2019)217.
V jiných zemích a regionech by však toto téma mohlo být výrazně zajímavější, především
v oblastech s významným vlivem islámu, kde jsou mešity pravidelně navštěvovány věřícími, a
náboženství je mnohem více spjato se státem. Mezi islámské státy, kde je islám základem státního
zřízení patří Saudská Arábie, Irán, Afghánistán, Jemen a další, v řadě jiných států je islám státním
náboženstvím.

HACKETT, Conrad, Alan COOPERMAN, Stephanie KRAMER, Joey MARSHALL a Juan Carlos ESPARZA
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1.2.4 Důvěryhodnost institucí v České republice
Náboženská uskupení jsou pouze jednou z autorit, které mohou pomoci k šířením právních
informací. Analýza a studium propojení náboženství s publikací mě vedla k zamyšlení nad
obecným zapojením různých institucí do publikace práva.
Základem pro tuto úvahu jsou data, mapující důvěru v některé instituce v České republice.
Průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění218 porovnává dlouhodobý vývoj důvěry v celou
řadu institucí. Práce bere v potaz poslední zjištěné hodnoty z roku 2019.
Instituce
Policie
Armáda
Starostové
Obecní zastupitelstvo
OSN
NKÚ
NATO
Ombudsman
Soudy
Banky
EU
Prezident
Rádio
Hejtman Kraje
Zastupitelstvo kraje
Vláda
Internet
Televize
Senát
Tisk
Poslanecká sněmovna
Neziskové organizace
Politické strany a hnutí
Církve

Důvěra podle průzkumu219
69,9 %
69,7 %
67,7 %
66,7 %
63,2 %
60,5 %
60,5 %
58,5 %
57,8 %
54,0 %
52,2 %
50,0 %
47,0 %
45,2 %
45,1 %
43,9 %
40,0 %
38,8 %
36,3 %
35,2 %
34,5 %
33,1 %
26,5 %
24,5 %

Nedůvěra
29,0 %
23,7 %
28,2 %
29,2 %
26,7 %
25,8 %
31,0 %
24,7 %
39,5 %
42,0 %
44,2 %
47,5 %
47,0 %
37,1 %
38,3 %
53,2 %
51,0 %
59,5 %
57,4 %
60,8 %
61,5 %
58,4 %
66,9 %
66,6 %

Tabulka 5: Důvěra veřejnosti v instituce, na základě průzkumů220.
Absolutně nejvyšší důvěru mají v České republice ozbrojené sbory – Policie ČR a Armáda ČR.
Policie, která je první z hlediska důvěry, by se rozhodně mohla věnovat osvětě s cílem zvyšování
právního povědomí veřejnosti. To potvrdil experiment provedený v kapitole „Neurčité právní

Časové řady vybraných otázek z výzkumu naše společnost. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. [online]. Praha:
Sociologický ústav AV ČR, c2019 [cit. 2020-01-28]. Dostupné z: https://cvvmapp.soc.cas.cz
219
Tamtéž.
220
Tamtéž.
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výrazy“221, kde web Policie ČR byl prvním nalezeným odkazem definujícím neurčitý právní
pojem, ale informace tam pro laika nebyla optimálně podaná.
Zjevně nejvyšší důvěru z politické reprezentace mají politici na nejnižší úrovni – obecní
zastupitelstva a starostové, také oni by mohli na právní povědomí veřejnosti vhodně působit.
Vliv má také sledovanost jednotlivých institucí/médií a kvalita informací, které zveřejňují.
Svůj význam by rozhodně měla hrát veřejnoprávní média. Vyšší sledovanost ovšem zpravidla mají
media komerční, jejichž obsah je náchylnější ke zkreslení ze strany vlastníka a zájmových
skupin222.
Mezi potenciálně vhodné kandidáty na zapojení do publikace práva lze zmínit Veřejného
ochránce práv a soudy. Naopak církve, politické strany a také neziskové organizace se zdají být
méně vhodné. Výsledek nedůvěry v neziskové organizace bych nečekal, ale musím souhlasit, že
odpovídá celospolečenské náladě. Důvody tohoto faktu se práce nezabývá.

Článek na webu Policie ČR na téma množství větší než malé byl první výsledek na daný dotaz v internetovém
vyhledávači. Jeho obsah však možnosti plně nevyužil (obsahoval pouze nekomentované stanovisko soudu.
222
CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická východiska a problémy. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-698-9. Str. 87.
221
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1.2.5 Publikace judikatury
Vedle publikace právních předpisů různého druhu stojí publikace soudních rozhodnutí, judikatury.
Nad problémy se zamýšlí prof. Kühn223, problém vidí v narušení kontinuity publikace v období
komunistické totality. Pozitivně hodnotí Nejvyšší soud, který na svých stránkách zveřejňuje
rozhodnutí, byť někdy až příliš zkrácená224.
Od roku 2011 byla pro veřejnost dostupná Centrální evidence soudních rozhodnutí, která
měla obsahovat rozhodnutí okresních, krajských i vrchních soudů v civilních i trestních věcech225.
V praxi ovšem soudy z velké části svá rozhodnutí nepublikovaly. Úřad veřejného ochránce práv
provedl vlastní šetření stavu226a na základě kvalitativního i kvantitativního výzkumu došel
k následujícímu závěru:
„Šetření ukázalo, že evidence judikatury může vzhledem k nízké naplněnosti a slabému
povědomí o její existence mezi odbornou veřejností plnit svůj účelu pouze stěží. Naplňování
centrální evidence soudních rozhodnutı́ stojı́ a padá na velice malém počtu aktivních soudů,
přičemž poněkud paradoxně platí, že soudy zveřejňují svá rozhodnutı́ spíše prostřednictvím
placených právních informačních systémů nežli ve veřejně přístupné centrální evidenci. I když
zájem odborné veřejnosti o naplněnou a dobře fungující evidenci je eminentní, velká většina soudů
by chtěla zůstat při současnem modelu a nesouhlasí s návrhem, aby se zveřejnovala všechna
soudní rozhodnutı́ všech soudů – jejich důvody jsou však zpravidla technického rázu (souvisejí
zejména s funkčnostı́ vyhledávaní) a lze je povazovat za řešitelné.“
Zajímavým faktem je negativní postoj soudců k plošnému zveřejňování soudních
rozhodnutí, kloní se k němu pouze 20 % soudců krajských a vrchních soudů a pouze 15 % soudců
okresních soudů. Mezi nejčastější argumenty patří administrativní náročnost, náklady na
anonymizaci, případně riziko zahlcení a nepřehlednosti z důvodu velkého množství rozhodnutí.

KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace: analýza příčin
postkomunistické právní krize. Praha: C.H. Beck, 2005. Beckova edice právní instituty. ISBN 80-7179-429-5.
Str. 135
224
BALÁK, František a František PÚRY, ed. Soubor rozhodnutí Nejvyššího soudu. Praha: C.H. Beck, 2001-. Beckova
edice judikatura. ISBN 8071790060.
225
Veřejnost se může na internetu seznámit s rozhodnutími soudů. In: Vláda České republiky [online]. Praha: Vláda
České
republiky,
2011
[cit.
2020-01-16].
Dostupné
z:
https://www.vlada.cz/cz/mediacentrum/aktualne/verejnost-se-muze-na-internetu-seznamit-s-rozhodnutimi-soudu-84549/
226
Zpráva o šetření Veřejného ochránce práv sp. zn.: 4292/2015/VOP/JHO: Zpráva o šetření z vlastnı́ iniciativy ve
věci naplňování evidence soudních rozhodnutı́ [online]. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv, 2016 [cit.
2020-1-16]. Dostupné z:
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Kancelar/informace_106/2017/67_2017_odpoved_priloha_1.p
df
223
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V současné době (leden 2020) není Centrální evidence soudních rozhodnutí, tak jak byla
popsána Ministerstvem spravedlnosti ČR, již k dispozici. Dostupný je portál eJudikatura, který
obsahuje pouze vybraná rozhodnutí vrchních a krajských soudů.
Vlastní veřejné sbírky judikatury zpřístupňuje Ústavní soud, Nejvyšší soud a Nejvyšší
správní soud. Také tyto soudy zveřejňují pouze vybraná rozhodnutí.
Stav justice v rámci EU porovnává studie Evropské komise227. Vybral jsem několik
aspektů, zajímavých pro publikaci judikatury:
• Přístup k veřejným rozsudkům online
• Přijatá opatření pro zveřejňování rozsudků on-line
• Dostupnost informací o soudnictví on-line
Analýza zahrnuje celou řadu dalších zajímavých kvantitativních i kvalitativních poznatků.

227

EUROPEAN UNION. THE 2019 EU JUSTICE SCOREBOARD: Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Regions COM(2019) 198/2 [online]. Luxembourg: Publications Office of the European
Union, 2019 [cit. 2019-1-17]. ISBN ISBN 978-92-76-03165-9. ISSN ISSN 2467-2254. Dostupné z:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/justice_scoreboard_2019_en.pdf
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1.2.5.1 Přístup veřejnosti k rozsudkům on-line
Dostupnost co největšího množství rozsudků pomocí internetu jednoznačně přispívá
k transparentnosti justice, občanům může pomoci s pochopením jejich práv a povinností228. Působí
jako svého druhu tlak na kvalitu práce soudců229.

Graf 4: Porovnání států EU v úrovni přístupu veřejnosti k zveřejněným rozsudkům on-line230.
Česká republika získala body za zveřejňování rozhodnutí soudů prvního stupně, jelikož
bohužel nejsou k dispozici detailní podklady hodnocení není jasné, o jaká rozhodnutí jde. Mohlo
by se jednat o rozsudky krajských soudů v soudních řízeních správních, které jsou zveřejňovány
v rámci portálu Nejvyššího správního soudu, což jsou rozhodnutí, která Nejvyššímu správnímu
soudu za účelem zveřejnění krajské soudy zašlou231, skutečně zveřejněných rozhodnutí je tak jen
zlomek.
Z analýzy Evropské unie se zdá, že Česká republika rozsudky na všech úrovních soudní
soustavy zveřejňuje, s takovým závěrem, ale nesouhlasím. Veřejnost má přístup k omezenému
počtu vybraných rozhodnutí.

EUROPEAN UNION. THE 2019 EU JUSTICE SCOREBOARD. Oficiální český překlad Str. 30.
Viz kapitola „Kárná opatření a Odpovědnost státu a soudců“.
230
EUROPEAN UNION. THE 2019 EU JUSTICE SCOREBOARD, Oficiální český překlad Str. 30.
231
ROZHODOVACÍ ČINNOST / ROZHODNUTÍ SPRÁVNÍCH SOUDŮ. Nejvyšší správní soud [online]. Brno [cit.
2020-01-16]. Dostupné z: http://www.nssoud.cz/main0Col.aspx?cls=JudikaturaBasicSearch&pageSource=0
228
229
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Přijatá opatření pro zveřejňování rozsudků on-line
Analýza EU se věnuje také konkrétním opatřením, provedeným k podpoře online přístupu
k judikatuře. V této kategorii Česká republika spíše zaostává, což odpovídá výsledkům analýzy
provedené Úřadem veřejného ochránce práv232.

Graf 5: Porovnání států EU v provedených opatření pro zveřejňování rozsudků soudů všech
stupňů on-line233, zdroj234 .
Vzhledem k empirické zkušenosti autora se všemi online sbírkami soudů, lze s výsledkem
souhlasit. Skutečně plnohodnotně totiž nástroje využijí v tuto chvíli spíše odborníci než veřejnost.
Veřejnost se dozvídá informace zpravidla až zprostředkovaně, například z médií, kde již jejich
autenticita není jistá.

Viz. úvod k tématu Publikace judikatury. Kapitola „Publikace judikatury“
Hodnotící kritéria: Možné maximum: 45 bodů. U každého ze tří stupňů lze přidělit tři body, jsou-li zahrnuty
občanské/obchodní, správní a trestní věci. Je-li např. zahrnuta pouze jedna ze tří kategorií věcí, je pro každý
stupeň udělen jen jeden bod. Má-li určitý členský stát pouze dva stupně, byly body přiděleny pro tři stupně tak,
že se zohlednil výsledek pro příslušný vyšší stupeň neexistujícího stupně. U členských států, které mezi
občanskými/obchodními a správními věcmi nerozlišují, byl stejný počet bodů přidělen za obě oblasti. CZ:
některým rozsudkům soudů druhého stupně v občanských/obchodních věcech je přidělován identifikátor ECLI.
IE: správní věci jsou v irském právním řádu fakticky zahrnuty do kategorie občanských a obchodních věcí. NL:
žádná klíčová slova, ke každému zveřejněnému rozsudku je však připojen obsah.
234
EUROPEAN UNION. THE 2019 EU JUSTICE SCOREBOARD
232
233
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1.2.5.2 Dostupnost informací o soudnictví on-line
Třetí vybraná kategorie porovnává dostupnost informací o soudnictví samotném. Soudnictví
vstřícné k občanům vyžaduje, aby byly informace o systému soudnictví poskytovány způsobem,
který je snadno dostupný a předkládá informace ve formě přizpůsobené těm skupinám společnosti,
které by se jinak při získávání přístupu k informacím setkávaly s problémy235.

Graf 6: : Srovnání zemí EU v dostupnost on-line informací o systému soudnictví pro veřejnost236
V této kategorii skončila Česká republika jako poslední. Je to jeden z důvodu vysokého prahu
přístupnosti české justice. Tato situace je podle mého mínění negativní a má dopad na obecnou
přístupnost soudu, tak jak je o ní pojednáváno v kapitole „Právo na přístup k soudu“.

235
236

EUROPEAN UNION. THE 2019 EU JUSTICE SCOREBOARD. Oficiální český překlad Str. 25.
Hodnotící kritéria: Možné maximum: 48 bodů. Souhrnné údaje založené na těchto ukazatelích: 1. internetové
stránky přinášející informace o ADR, 2. informační kampaně v médiích, 3. brožury pro širokou veřejnost, 4.
soud umožňuje zvláštní informační setkání věnovaná ADR na žádost, 5. koordinátor pro ADR/mediaci u soudů,
6. zveřejňování hodnocení o využívání ADR, 7. zveřejňování statistiky o využívání ADR, 8. právní pomoc kryje
(zcela nebo částečně) náklady vzniklé v souvislosti s ADR, 9. úplná nebo částečná náhrada soudních poplatků
(včetně kolkovného) v případě úspěšného ADR, 10. v případě úspěšného ADR není nutné využít služeb
advokáta, 11. soudce může vystupovat jako mediátor a 12. dohoda, k níž strany dospěly, je vykonatelná u soudů.
Za každý z těchto dvanácti ukazatelů byl pro danou oblast práva udělen jeden bod. DK: každý soud má
ambasadora, který odpovídá za propagaci využívání mediace. Správní soudy mají možnost účastníkům
navrhnout, aby využili mediace. IE: správní věci jsou zahrnuty do kategorie občanských a obchodních věcí. EL:
alternativní řešení sporů existuje v oblasti zadávání veřejných zakázek u správního odvolacího soudu. ES: v
pracovněprávních sporech je využití alternativního řešení sporů povinné. LT: mediační řízení u soudů koordinuje
tajemník Státní správy soudů. PT: u občanských/obchodních sporů jsou soudní poplatky hrazeny pouze v případě
smírčích soudců. SK: slovenský právní řád nepodporuje využívání alternativního řešení sporů pro
administrativní účely. SE: soudci mají diskreční procesní pravomoc, pokud jde o alternativní řešení sporů.
Hledání smírného urovnání je povinným úkolem soudce, není-li to v dané věci nevhodné.
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1.2.6 Řešení problémů publikace práva
Řada autorů i zákonodárce navrhují konkrétní opatření ke zlepšení publikace práva. Vybraná
řešení jsou uvedena v této kapitole.
1.2.6.1 Personalizovaná publikace
Doc. Janeček237 navrhuje zcela přehodnotit dnešní pohled na publikaci právních informací.
Argumentuje, že dnešní informační technologie mohou umožnit vytvoření systému, který bude
každému adresátovi právní informace nabízet individuálně. Za revoluční změnu lze považovat
jeho návrh systému, ve kterém zákon hledá adresáta, místo aby adresát musel hledat zákon.
Vzhledem k přirozeně neaktivnímu přístupu veřejnosti, to považuje Janeček za zásadní výhodu238.
Uvažuje také nad náklady takového řešení. Porovnává celkové náklady implementace s náklady
jednotlivců a státu spojené se stávajícím systémem získávání informací, významně založeném na
právní pomoci odborníků. Uzavírá, že náklady současné jsou každopádně vyšší, než náklady na
zavedení podobného systému.
Právní informace
Navštívil jsem doc. Janečka v rámci konzultace k diplomové práci a za jeden ze stěžejních
poznatků považuji striktní oddělování přístupu k právním normám od přístupu k právním
informacím. První znamená možnost přečíst si zákon, nařízení nebo vyhlášku. Druhá znamená
přístup ke skutečné, právně relevantní informaci, vztažené ke konkrétní otázce nebo problému.
Obě oblasti jsou v České republice problematické. Přístup k právním normám reálně umožňují v
současné době pouze soukromé sbírky, na rozdíl od norem Evropské unie, které lze dohledat v
systému EUR-Lex239. Přístup k ověřeným právním informacím zajišťují takřka výlučně právníci,
jako placenou službu.
Určité právní informace lze najít v rámci článků publikovaných právními kancelářemi,
poradnami a zpravodajskými weby. Kvalita takto dostupných informací, je ale velmi různá, a pro
laika nepředstavuje příliš vysokou úroveň jistoty.

JANEČEK, Václav. Personalised Dissemination of Legal Information. Knowledge of the Law in the Big Data
Age. Washington, DC: IOS Press, 2019, 2019(317), 91 - 101. DOI: 10.3233/FAIA190011.
238
Tamtéž.
239
EUR-Lex: Přístup k právu Evropské unie [online]. Brusel: Evropská unie, c2020 [cit. 2020-02-07]. Dostupné z:
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
237
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1.2.6.2 eSbírka
Zákon č. 222/2016 Sb. zřizující elektronickou sbírku zákonů měl být původně účinný od 1.1.2020,
ale došlo k posunu na rok 2022, aby bylo připraveno technické řešení. Zákon má kromě samotné
sbírky přinést některé novinky, které by měly podpořit přehlednost zákonů.
Dr. Králík240 kvituje, že dojde k vyřešení absence úplných znění v případě novelizací, dále
uvádí, ve vztahu k eSbírce, že by mělo dojít k jednoznačnému soupisu platného práva v České
republice.
Takový soupis označuje za chybějící více autorů, doc. Cvrček241 jej spojuje s problémem
recepce zákonů již z roku 1918 a odhaduje, že z doby před vznikem Československa jich zůstává
v platném právním řádu zhruba 15 000. Řadí mezi ně nezrušené obsolentní předpisy, platné právní
předpisy běžně aplikované a předpisy nezrušené v důsledku legislativních nepořádků.
Na základě zákona č. 222/2016 Sb., v tomto směru nedochází k revoluci. Dojde ke
zveřejnění a zpřístupnění předpisů vyhlášených po dubnu 1945, ale pouze informativně, nebude
se jednat o závazné znění. Zákon nikde nezmiňuje provedení depurace, které by znamenalo
zneplatnění zákonů, které nebudou v elektronické sbírce zveřejněny. Jedná se dle mého názoru o
nevyužitou příležitost zpřehlednit právní řád České republiky. S tím souhlasí ve své analýze také
dr. Stupka242, který jinak rozhodně považuje systém za krok správným směrem. Téma zmínil i
vedoucí oddělení publikace Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv Mgr. Gola243, když
iniciativu pročištění právního řádu zmínil ve svém článku Projekt eSbírka a eLegislativa, jako
jeden z dalších možných kroků.
Zákon se o zpřehlednění systému práva snaží dvěma novými instituty: omezením nabývání
účinnosti na 1.1. a 1.7. (s výjimkou mimořádné nutnosti jiného data) a povinným vytvářením
takzvaného informativního přehledu veřejnoprávních povinností.
K zavedení oficiálních úplných znění
Na základě §7 odst. 1 zákona č. 222/2016 Sb. budou vyhlašované novely doplněny o
závazná úplná znění. Tento institut dnes velmi chybí. Soukromé sbírky jsou ve své podstatě
jediným zdrojem práva, protože je nepředstavitelné, aby kdokoliv v případě potřeby dohledával
úplné znění pomocí původního textu zákona uvedeného ve Sbírce zákonů (závazné znění) a
kombinoval ho se všemi novelizacemi (závazná znění), až by došel k účinnému úplnému znění.
KRÁLÍK, Lukáš. Sbírka zákonů a publikace předpisů po roce 1918. Právník. 2019, CLVIII(3/2019), 307 - 328.
CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická východiska a problémy. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-698-9.
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Například Ministerstvo spravedlnosti včetně jeho organizačních složek, soudů, státních
zastupitelství, apod. platí ročně za soukromou sbírku ASPI 660 000 Kč244. Celkově za rok 2019
stát podle registru smluv investoval do soukromé sbírky ASPI nejméně 14 342 244 (velká část
smluv nemá uvedenou hodnotu)245.
K omezení termínu účinnosti
Bude zajímavé sledovat, jak se vyvine praktické uplatnění §9 odst. 2 zákona č. 222/2016 Sb.
(zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), který mimo zákonných výjimek omezuje
nabývání účinnosti zákona pouze na 1.1. a 1.7. daného roku.
S tímto institutem mají již zkušenost v Nizozemsku246, kde se však nepodařilo omezit
udělování velkého množství výjimek, což ve výsledku znamená, že nástroj může být spíše
matoucí, protože může někoho vést k přesvědčení, že mimo stanovené termíny ke změnám
nedochází.
Také doc. Wintr247 poukazuje na to, že vzhledem k aplikační přednosti později vydaného
zákona, lex posterior derogat lex priori bude mít každý nový zákon s jinak stanovenou účinností
přednost před zákonem č. 222/2016 Sb. K tomu lze ovšem také zmínit, že platí zásada lex specialis
derogat lex generali a může být otázkou, zda je zákon o sbírce zákonů speciální vůči zákonu
upravující konkrétní matérii ve vztahu k účinnosti zákona.
Věřím, že se jedná o pozitivní snahu o zvýšení přehlednosti a předvídatelnosti publikace
práva ve vztahu k občanům. Bude zajímavé sledovat, jak se v našem prostředí prakticky osvědčí.
K vytváření informativního přehledu povinností
Informativní přehled veřejnoprávních povinností se má stát přílohou každého návrhu
zákona ve formě tabulky. Tento institut byl do zákona doplněn v rámci pozměňovacího návrhu
skupiny poslanců, kteří vybrané řešení vysvětlují následovně248:

Ministerstvo spravedlnosti - Smlouva o poskytnutí elektronických publikací nakladatelství Wolters Kluwer ČR.
Praha, 2017. 32/2017-MSP-CES. Dostupné také z: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2765170.
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Registr smluv [online]. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, c2016 [cit. 2020-02-15]. Dostupné z:
https://smlouvy.gov.cz
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DELOITTE ČR. Analýza současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v České
republice [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2016. Dostupné také z:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwigtsivuajnAhVXA
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„Informativní přehled veřejnoprávních povinností nebude součástí právního předpisu
(pozměňovacího návrhu) ani důvodové zprávy (odůvodnění), ale informativní přílohou návrhu
právního předpisu či pozměňovacího návrhu, stejně jako je tomu u důvodové zprávy a stručného
popisu obsahu právního předpisu. Tím bude zajištěno, že tento přehled bude moci být samostatně
upravován v průběhu celého legislativního procesu, což by v případě součásti právního předpisu
nebylo možné (tento je možné upravovat jen ústavně stanovenou procedurou), a nebylo by to
možné ani v případě, že by přehled povinností byl součástí důvodové zprávy, neboť tato již není po
předložení návrhu zákona Poslanecké sněmovně upravována a není postupována Senátu ani
prezidentu republiky. Informativní přehled veřejnoprávních povinností se rovněž bude přikládat k
mezinárodní smlouvě při jejím předložení jedné z komor Parlamentu České republiky“
Významný nedostatek této iniciativy vidím v tom, že seznam je čistě informativní a
nenaplňuje tak funkci zpřehlednění, případně zjednodušení pro adresáty normy, kteří se na něj
nemohou plně spolehnout. Současné řešení staví seznam povinností vedle důvodové správy jako
další přílohu návrhu zákona.
1.2.6.3 The Legal Design Alliance
The Legal Design Alliance (LeDA) je podle vlastní prezentace249 sdružení právníků, designérů,
technologů, akademiků a dalších profesionálů, kteří se snaží, aby právní systém byl více „lidsky
zaměřen“ a zároveň byl efektivní. Docílit toho chtějí za pomoci designu.
Skupina vytvořila „Legal Design Manifesto“, definici přístupu k právu z pohledu designu.
Zahrnuje postoje, účely a přístupy charakterizující Legal Design. Pro každou oblast je definována
řada pravidel, které je potřeba naplňovat. Zaujal mě princip „Visual-First“, který má textové
vyjádření práva doprovodit vizualizací, k tomu účelu LeDA zveřejňuje vlastní návrhy vizualizace
práva. Dalším zajímavým principem je „Prototyping“ požadavek uplatnitelný spíše na právní
informační systémy a digitalizaci státu. Prototypování a obecně agilní přístup k vývoji znamená
odklon od tradičního přístupu kde je obecně systém nejprve detailně analyzován a následně
nákladně vytvořen, aby ho nakonec nikdo nepoužíval.
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The Legal Design Alliance [online]. Spojené státy americké: The Legal Design Alliance, [2018] [cit. 2020-0129]. Dostupné z: https://www.legaldesignalliance.org
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Obrázek 3: Aplikace Visual-First principu.250 pro řešení dopravních pokut ve Spojených státech
amerických (obdoba českého správního řízení u dopravních přestupků)
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Traffic Court visual guide - what happens at traffic court pleading. In: Stanford-Legal-Tech-Design / visualguides [online]. GitHub, 2018 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z: https://github.com/Stanford-Legal-TechDesign/visual-guides/blob/master/Traffic%20Court%20visual%20guide%20%20what%20happens%20at%20traffic%20court%20pleading.png
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1.3

Aplikace práva soudem
Třetím zásadním aspektem vztahu veřejnosti k právu je možnost svá práva úspěšně hájit a

domoci se spravedlnosti. V konkrétním případě totiž platí právo podle obsahu, který mu stanoví,
ten, kdo jej autoritativně na daný případ aplikuje251. Přímočaře tento fenomén pojmenoval
Holmes252: „Právní povinnost není víc než predikce, zda člověk, pokud něco učiní nebo opomene
bude trpět na základě rozhodnutí soudu“. Holmsův pohled je ovlivněn významem soudních
rozhodnutí v anglosaském právu, ale zdá se mi výstižný i pro některé aspekty dnešního českého
právního řádu.
Pojem spravedlnost
Spravedlnost má více významů253 o přesnou definici se snaží filosofové i právníci od
počátků práva. Prof. Knapp zmiňuje ve vztahu k pojmu práva římskou definici „ars boni et aequi“
jako umění rozpoznat dobré a rovné a latinské „aequitas“ jako rovnost a spravedlnost254.
Termínem se během historie zabývali Tomáš Akvinský, Imannuel Kant, L.A. Hart nebo John
Rawls.
Pro tuto práci je rozhodující dnešní praxe uplatňování práva na spravedlivý proces a
případně nedostatky v této oblasti, které by mohly dopadat na přístup laiků k právu.
Pojem práva na spravedlivý proces
Právo na spravedlivý proces je jedním ze základních pilířů demokratických právních států255,
není ale jasně definováno v konkrétním mezinárodním nebo vnitrostátním předpisu, jedná se o
souhrn pravidel zakotvených v mezinárodním i českém právu.
Za základní mezinárodním právní předpis definující právo na spravedlivý proces považuji
Evropskou úmluvu o lidských právech z roku 1950, konkrétně její článek 6. Výslovně zakotvuje
následující práva:
•
•
•
•

právo na veřejné projednání věci
na projednání věci v přiměřené lhůtě
na projednaní nezávislým a nestranným soudem zřízeným zákonem
na veřejně vyhlášený rozsudek, a pokud tomu nebrání zvláštní důvody, na veřejné jednání.

GERLOCH, Aleš, Jan TRYZNA a Jan WINTR, ed. Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň:
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Trestní řízení musí navíc ctít presumpci neviny a obviněný, potažmo obžalovaný má další speciální
práva. Ochranu práv garantovaných Úmluvou na mezinárodní úrovni garantuje Evropský soud pro
lidská práva (ESLP).
ESLP pojem spravedlivého procesu „fair trial“ postupně rozšiřuje, např. v rámci řešení
stížnosti Golder v. The United Kingdom256, o „právo na přístup k soudu“, které sice není doslovně
v článku 6 obsaženo, ale soud jej výkladem dovodil.
V českém právním řádu je právo na spravedlivý proces upraveno jak na ústavní, tak na
zákonné úrovni. Ústava zakotvuje základní principy v čl. 81 a 82, kde je obsažena nezávislost
soudu a soudců. Článek 96 Ústavy definuje základní zásady práva na spravedlivý proces: rovnost
účastníků, veřejnost vyhlášení rozsudku a moderovanou veřejnost jednání. Nejvýznamnější
z pohledu ústavního zakotvení práva na spravedlivý proces je Hlava V Listiny základních práv a
svobod. Obsahuje pět článků, které se svým obsahem částečně překrývají a částečně rozšiřují práva
přiznaná Ústavou a Evropskou úmluvou.
Jednotlivé zákonné procesní normy obsahují zásady a pravidla pro daná řízení. Jejich
podrobná analýza není z pohledu této práce rozhodující, vybrané aspekty práva na spravedlivý
proces, kterým se práce věnuje jsou zakotveny již na ústavní úrovni.
Právní předpisy doplňuje a upřesňuje judikatura Ústavního soudu, který ve svých
nálezech vytvořil celou „doktrínu“ spravedlivého procesu257. Ústavní soud svojí argumentací
pojetí práva na spravedlivý proces značně rozšířil jednak spojením čl. 36 odst. 1 Ústavy (právo na
přístup k soudu) s čl. 6 Evropské úmluvy258 dále častým odkazováním na článek 36, případně na
celou Hlavu V při dalším vytyčování pojmu i za rámec výslovně přiznaných práv.
Vybral jsem pro svoji práci aspekty, které považuji vzhledem k jejich dopadu na laiky za
nejdůležitější, tím samozřejmě nelze jakkoliv snižovat obecný význam ostatních. Zařadil jsem do
kapitol: právo na přístup k soudu, překvapivá rozhodnutí, nepřípustné důkazy, průtahy a přiměřená
lhůta a přepjatý formalismus.
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1.3.1 Právo na přístup k soudu
Toto právo je v Listině základních práva svobod obsaženo doslova: „Každý se může
domáhat stanoveným způsobem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených
případech u jiného orgánu“259
V případě, že je toto právo nepřiměřeně omezeno, dochází k denegatio iustitae, odepření
spravedlnosti. To nastává zpravidla není-li někomu vůbec umožněno účastnit se soudního řízení,
přednést svou argumentaci, případně mu protizákonně není umožněno podat opravný
prostředek260.
„Nejnespravedlnější rozsudky jsou ty, které nikdy nebyly vydány. Tyto nejnespravedlivější
neexistující rozsudky jsou v prvé řadě ty, které nebyly vydány proto, že člověk, který byl v právu,
byl natolik slabý, hloupý, chudý, nevzdělaný, unavený složitostí či délkou řízení, že nezvládl podat
žalobu nebo dovést spor k vítěznému konci“261.
Dr. Šimáčková kritizuje, že v České republice jsou soudci, kteří vyloženě hledají formální
vady žalob, aby je mohli odmítnout.262 Soudní výzvy jsou pro laika často těžko srozumitelné,
procesní povinnosti jsou u různých soudů a různých řízení jiné a nadto se mění, přičemž jejich
zmeškání má bez výjimky fatální následky.
Lze shrnout, že soudní proces je upraven tak, aby vyhovoval spíše specializovaným
odborníkům, než aby byl srozumitelný laikům. K tomuto lze doplnit rozhodnutí Nejvyššího
správního soudu, který konstatoval263:
„Rozhoduje-li soud o odmítnutí žaloby z důvodu, že účastník řízení přes výzvu soudu svou
žalobu nedoplnil, je povinen posoudit, zda i přes tento nedostatek není možno v řízení pokračovat
(§ 37 odst. 5 s. ř. s.). Takový postup je obzvláště nezbytný ve věcech důchodového pojištění, kde je
soudní přezkum správního rozhodnutí naplněním nejen práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst.
1 a 2 Listiny), ale i práv sociálních (čl. 30 Listiny) a kde je realizace práva na právní pomoc (čl.
37 odst. 2 Listiny) výrazně ztížena z důvodu zpravidla slabšího sociálního postavení žadatele o
důchod.“

Listina základních práv a svobod, Článek 36, odstavec 1.
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https://www.pravniprostor.cz/clanky/ustavni-pravo/aktualni-rozhodovani-ustavniho-soudu.
261
ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Denegatio Iustitate aneb zamyšlení nad nejnespravedlivějšími rozsudky. Dny práva
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Vliv na možnost laiků bránit efektivně svá práva má také povinné zastoupení advokátem
v některých řízeních, což může přístup k soudu omezovat. V současné době platí advokátský
přímus v řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem a u
vybraných trestních řízení. Ve všech těchto případech je zastoupení namístě, protože se jedná o
složitá řízení. V trestním řízení může být zastoupení nezbytné z důvodu povahy řízení, závažnosti
obvinění a hrozícího trestu. Pokud je zastoupení povinné, měli by advokáti vždy poskytovat
efektivní obhajobu. Nesmí si „vybírat mentální siestu v rámci zastupování ex-offo“264.
Věcný záměr Civilního řádu soudního nově počítá také s povinným zastoupením v
civilních sporech, v nichž hodnota sporu převyšuje částku 50 000 Kč a u všech žalob pro
zmatečnost a na obnovu řízení. Ministerstvo spravedlnosti věcný záměr zákona zveřejnilo265 a
vyzvalo veřejnost, aby se k němu vyjádřila. Bod 28, který advokátský přímus zakotvuje, je zdaleka
nejvíce komentovaným ustanovením. Vyjadřují se k němu jak zástupci laické veřejnosti, tak
právní profesionálové. Všechny komentáře jsou negativní, často odborně argumentované.
Právo na přístup k soudu a zákaz odepření spravedlnosti se objevilo v období mezi roky
2009 a 2019 jako předmět řízení celkem u 2058 stížností, velká část stížností je obecně odmítnuta
pro zjevnou neopodstatněnost. Vyhověno bylo celkem 423 stížnostem.
Vliv na právo na přístup k soudu má také dostupnost informací o řízení a o justici on-line,
v této oblasti jsme ve srovnání s dalšími zeměmi EU pozadu266.
Podle mého názoru není omezování přístupu k soudu správným způsobem řešení
přetíženosti soudu, i když může pomoci. Souhlasím, že největší nespravedlností je úplné odejmutí
možnosti se jí domáhat.
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1.3.2 Překvapivá rozhodnutí
Překvapivá rozhodnutí byla zahrnuta z toho důvodu, že mohou způsobovat denegatio iustitae267.
Ústava, Listina základních práv a svobod ani Evropská úmluva výslovný a přímý zákaz
překvapivých rozhodnutí neobsahují. Předmět řízení „Překvapivá rozhodnutí“ se objevil mezi lety
2009 a 2019 ve 38 rozhodnutích Ústavního soudu, zveřejněných v aplikaci NALUS. V deseti
případech bylo stížnosti vyhověno268.
Nejčastějším důvodem překvapivého rozhodnutí je podle Ústavního soudu zmaření práva
účastníků argumentovat ve chvíli, kdy soud náhle zásadním způsobem změní právní nebo
skutkové posouzení věci. Příkladem je spojení více řízení až současně s rozhodnutím ve věci samé,
což sníží účastníkům možnost seznámit se s úplným obsahem spisu a argumentací ostatních
účastníků269,270. Další příčinou může být rozhodnutí soudu druhého stupně ve věci samé, které
způsobí, že účastníci řízení nedostanou příležitost vyjádřit se k odlišnému hodnocení důkazů nebo
k odlišnému právnímu hodnocení.
V jednom ze dvou nálezu, týkajících se překvapivého rozhodnutí, kterým bylo v roce 2019
vyhověno, zrušil ÚS rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti, v rámci, které
sám odmítl žalobu z důvodu nesprávného žalobního typu, aniž dal možnost účastníkům vyjádřit
se. ÚS definoval v tomto nálezu zákaz překvapivých rozhodnutí následovně:
Zákaz překvapivých rozhodnutí znamená, že účastníci řízení musí mít možnost účinně
argumentovat ve vztahu ke všem otázkám, na jejichž řešení bude rozhodnutí soudu spočívat.
Účastníkům řízení by mělo být zřejmé, které otázky jsou pro řešení věci relevantní, ať už jde o
otázky skutkové nebo právní; je třeba jim umožnit, aby se ke všem těmto otázkám mohli vyjádřit a
aby mohli účinně uplatnit své argumenty. Je proto nezbytné, aby soud účastníky řízení poučil,
pokud hodlá vycházet z jiné právní úpravy, jiného právního posouzení či z jiných skutkových
zjištění, než mohou účastníci řízení předvídat vzhledem k dosavadnímu průběhu řízení.271
Tento požadavek, podobně vyjádřený v řadě starších nálezů, byl někdy chybně vykládán
jako právo na dvojinstančnost civilního řízení, tedy že odvolací soud by neměl věc přehodnotit a
sám rozhodnout, ale spíše věc vrátit soudu první instance272. Předvídatelnosti rozhodnutí lze

Odmítnutí spravedlnosti.
NALUS: Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu České republiky [online]. Brno: Ústavní soud České
republiky, c2006 [cit. 2020-01-27]. Dostupné z: http://nalus.usoud.cz
269
Nález Ústavního soudu, Pl. ÚS 57/10 (Komunální volby v Krupce - nepřípustnost uplácení voličů při volbách do
zastupitelstev obcí)
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KLÍMA, str. 24
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Nález Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 2398/18 bod 49
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Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Komentáře (Wolters
Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-750-6., str. 744
267
268

66

dosáhnout řádným seznámením účastníků s odlišným názorem a poskytnutím dostatečného
prostoru na reakci.
Překvapivým rozhodnutím bude také rozhodnutí, které nerespektuje ustálenou
judikaturu273,274. V tomto případě je vždy nutné rozlišit mezi ignorováním ustálené judikatury a
odklonem od ní na základě správně odůvodněného rozhodnutí275.
Problém dvojinstančnosti
Na problém dvojinstančnosti zmíněný výše, naráží v komentáři dr. Pospíšil276 a zmiňuje
jej také prof. Kühn.277 Za neúčelný označují postup, při kterém odvolací soud, pokud se neztotožní
se závěry soudu prvního stupně, rozsudek zruší a vrátí soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Vyskytuje se zde určitý konflikt zákazu překvapivých rozhodnutí a práva na rozhodnutí
bez průtahů. Věc se mezi soudem vyšší instance a prvoinstančním někdy přesouvá i několikrát,
což přináší průtahy. Podle mého názoru by takový konflikt vznikat nemusel.
Soud vyšší instance, může v rámci časové hospodárnosti sám rozhodovat, pokud mu to
daná procesní norma dovoluje, jen nesmí svůj postup zatížit překvapivostí, přepjatým
formalismem nebo jiným excesem. Dobrý příklad, kde se to Nejvyššímu správnímu soudu
nepovedlo a zasáhl Ústavní soud je nález II.ÚS 2398/18 (přestože stěžovatel svoji stížnost podložil
nesprávným právním důvodem, ÚS jeho práva ochránil).

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 57/10 (Komunální volby v Krupce - nepřípustnost uplácení voličů při volbách
do zastupitelstev obcí)
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POSPÍŠIL, Ivo. Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012.
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1.3.3 Nepřípustné důkazy
Stát, aby udržel právní řád a zajistil ochranu veřejného zájmu má za úkol, v rámci trestního
řízení, prokázat vinu. Toho musí být dosaženo bez pochybností, bez účelového hodnocení a
v každém případě s vyloučením důkazů získaných v rozporu se zákonem278. Obdobně analogicky
by bylo možné uvažovat o důkazech v civilním a správním řízení. Každému je jasné, že nelze
obviněného fyzickým násilím nutit k přiznání, jak to bylo běžné v rámci práva útrpného. Jakýkoliv
exces v tomto ohledu by byl společností odsouzen. Je ale řada méně jasných případů, kde již
nezákonnost nevyplývá tak jasně. V poslední době v rámci velkých, mediálně sledovaných kauz,
nepřípustné důkazy často hrají roli a v některých případech mohou u veřejnosti narušovat důvěru
v právo.
Během období 2009–2019 bylo vyhověno pouze pěti stížnostem z celkového počtu
sedmnácti stížností, které obsahovaly výraz „nepřípustný důkaz“ nebo „nepřípustné důkazy“.
Zbylé stížnosti byly odmítnuty pro zjevnou neopodstatněnost279.
Příkladem může být nález Ústavního soudu ve věci přípustnosti tajné nahrávky
předsedkyně senátu krajského soudu. Nahrávka obsahovala její pejorativní vyjádření vůči
žalovanému, který se domáhal jejího vyloučení pro podjatost. Senát KS a později i vrchní soud
v rámci přezkumu shledal, že tajná nahrávka předsedkyně senátu během porady soudu byla
jednoznačně nepřípustným důkazem, a jelikož dalšího důkazu, který by zakládal pochybnost o
nepodjatosti nebylo, nebyl ani důvod pro vyloučení předsedkyně senátu.
Ústavní soud se s tímto závěrem neztotožnil, naopak na základě nahrávky uzavřel, že
přinejmenším z hlediska objektivního testu nelze předsedkyni senátu považovat za nestrannou. Ve
vztahu k přípustnosti nahrávky podobného typu pak ÚS jasně stanovil, že je zásadně nutné
postupovat v intencích testu proporcionality a zkoumat v každém individuálním případě vztah
daných dvou základních práv (v tomto případě práva stěžovatele na zákonného, tudíž nestranného
a nepodjatého soudce a práva předsedkyně senátu na soukromí).
Ústavní soud připustil nahrávky i v dalších nálezech280,281, kdy je obecné soudy odmítly
jako nepřípustné.

KLÍMA, Pavel a Jana ODEHNALOVÁ, ed. Právo na spravedlivý proces v interpretačních souvislostech. Praha:
Metropolitan University Prague Press, 2018. ISBN 978-80-7598-141-7. Str. 24
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NALUS: Vyhledávání rozhodnutí Ústavního soudu České republiky [online]. Brno: Ústavní soud České republiky,
c2006 [cit. 2020-01-27]. Dostupné z: http://nalus.usoud.cz
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„monitorování hovoru“. https://nalus.usoud.cz:443/Search/GetText.aspx?sz=2-2299-17_1
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Nepřipuštění klíčových důkazů může u veřejnosti, tedy laiků, bez dostatečného vysvětlení
působit negativně. Vhodným příkladem může být trestní řízení vedené proti MUDr. Davidu
Rathovi. Věc je komplikovaná, spis samotný obsahuje podle vyjádření soudce Vrchního soudu
v Praze dr. Zelenky 34 000 stran282. Pro značnou část veřejnosti však působí jako nejasné,
nepochopitelné, či dokonce nespravedlivé, že v takto z pohledu laika „ jasné“ věci, byl obžalovaný
částečně zproštěn viny z důvodu nepřípustnosti důkazu – odposlechu. Za negativním vnímáním
rozhodnutí soudu ze strany veřejnosti, je dle mého názoru nezvládnutá komunikace s veřejností,
pro kterou není rozhodující složité posouzení právní věci.
JUDr. Pavel Zelenka, člen senátu, který rozhodoval věc ve II. stupni, se k některým
okolnostem vyjádřil v rozhovoru pro Český rozhlas. Na otázku, zda je úkolem soudce také svoje
rozhodnutí srozumitelně vysvětlit a obhájit před veřejností, uvedl283:
„Máte pravdu, ale soudce si musí rozhodnutí obhájit v písemném vyhotovení rozsudku.
Teď budu ironický, ale najděte mi v Ústavě a Listině základních práv a svobod, v zákonu o
soudech a soudcích, kde má soudce povinnost vysvětlit laické veřejnosti své rozhodnutí. Každý
z nás zažil rozhodnutí, které nelze laické veřejnosti vysvětlit. Když se v naší specializaci
dostaneme k problematice cenných papírů, některých druhů leasingů, úvěrových a dotačních
podvodů, tak je to pro laickou veřejnost nevysvětlitelné. Není to náš úkol. V kauze Rath jsme si
byli vědomi toho, že tam nějaké problémy jsou, a chtěli jsme, aby nedošlo k deformaci našeho
rozhodnutí.“
Domnívám se, že právě investice soudcova času do vysvětlení důležitých aspektů
medializovaných případů může mít zásadní vliv na úroveň chápání práva a soudních postupů
veřejností. Sám dr. Zelenka se v dalším rozhovoru, ke stejné věci, vyjádřil takto:
„Také jsem toho názoru, že co se týče reakcí laické veřejnosti, jde o nedostatek právní
výchovy. U nás je velmi nízké právní vědomí, a to pak umožňuje populistická prohlášení, která
věcem škodí.“284
Jsem přesvědčen, že právě soudce vrchního soudu, který komentuje mediálně zajímavou
kauzu, má největší možnost a příležitost zlepšit právní vědomí veřejnosti. Pro laika by přitom
nemělo být složité pochopit, že vrchní soud v tomto konkrétním případě shledal zásah do práva

KEDROŇ, Radek. Rozhovor se soudcem Pavlem Zelenkou. In: IROZHLAS [online]. Praha: Český rozhlas,
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Uhříněvsi. S každým musíme zacházet stejně. In: Česká justice [online]. Praha: Media Network, c2018,
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obviněného na soukromí za nezákonný a jeho ochraně dal přednost, před právem státního zástupce
provést na podporu obžaloby daný důkaz.
Zároveň, pokud vrchní soud v tomto úsudku chyboval, Nejvyšší soud může jeho
rozhodnutí zrušit. Musí tak učinit v rámci dovolání v dané věci, nikoliv pouze na základě stížnosti
pro porušení zákona, která je zcela mimořádným institutem, a která na rozdíl od dovolání, nesmí
zhoršit postavení obviněného. Nejvyšší státní zástupce dovolání ve věci odposlechu v kauze podal.
Tento důležitý právní aspekt, ale laická veřejnost neměla šanci z médií pochopit.
Nepřípustné důkazy mohou mít vliv na srozumitelnost a důvěru laiků v justici a právo.
Soudy a soudci by neměli rezignovat na snahu vysvětlit veřejnosti svoje rozhodnutí, protože
adresátem každého individuálního rozhodnutí je většinou laik, o jehož právech a povinnostech je
rozhodováno, a ten by měl danému rozhodnutí porozumět perfektně.
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1.3.4 Průtahy a přiměřená lhůta
Právo na vyřízení věci v určitém časovém rámci výslovně obsahují Evropská úmluva i Listina
základních práv a svobod. Úmluva v Článku 6, odst. 1 – „každý má právo, aby jeho věc byla
projednána v přiměřené lhůtě“. Listina v článku 38 odst. 2 – „každý má právo, aby jeho věc byla
projednána bez zbytečných průtahů“.
Rozdílná formulace v Listině vychází jednak z obavy, že délka řízení není plně v rukou
soudu a ten tudíž nemůže garantovat dodržení takové lhůty, dále pak plyne z rozdělení řízení na
řadu úkonů, mezi kterými by především nemělo docházet k prodlevám – průtahům285.
Mezi stížnostmi na Českou republiku u Evropského soudu pro lidská práva je porušení
práva na projednání v přiměřené lhůtě velmi výrazně zastoupeno286. Evropský soud pro lidská
práva mezi relevantní faktory určující, zda byla přiměřená lhůta zachována řadí287: složitost
případu, chování stěžovatele, postup vnitrostátních orgánů a význam předmětu řízení pro
stěžovatele. Z pohledu laika je důležité uvědomění si, že i jeho postup, v dané věci má dopad na
délku řízení.
Následují výsledky statistiky délky řízení na základě údajů Ministerstva spravedlnosti
ČR288 a analýzy Českého rozhlasu289.
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Percentil 90%
Tato statistika udává, kolik dní trvá vyřídit 90 %, potažmo 80 % (Správní řízení ve II. stupni.)
případů v dané věci. Percentil 90 % znamená, že pouze 10 % případů trvalo déle. Data vrchních
soudů jsou rozdělena mezi Prahu (P) a Olomouc (O).
Typ řízení (soud I. stupně)

I. stupeň (ve dnech)

II. stupeň (ve dnech)

Civilní řízení (OS)

490

288

Civilní řízení (KS)

2 303

Trestní řízení (OS)

504

Trestní řízení (KS)

1 444

Soudní řízení správní

961

530 (P)

217 (O)
104

279 (P)

357 (O)
560

Tabulka 6: Délka řízení, která spadají do Percentilu 90 % (ve dnech).
Medián
Střední hodnota délky jednotlivých typů řízení. Uvedena je pro řízení v prvním i druhém stupni.
Data vrchních soudů jsou rozdělena mezi Prahu (P) a Olomouc (O).
Typ řízení (soud I. stupně)
Civilní řízení (OS)
Civilní řízení (KS)
Trestní řízení (OS)
Trestní řízení (KS)
Soudní řízení správní

I. stupeň
276
302
94
242
362

II. stupeň
71
205 (P)
75 (O)
36
76 (P)
83 (O)
420

I + II. stupeň
347
507 (P)
377 (O)
130
318
325
782

Tabulka 7: Medián délky soudních řízení v České republice ve dnech.
Za průkaznější a vhodnější k porovnání považuji analýzu střední délky trvání soudního řízení.
Medián je ze statistického pohledu nejlépe očištěn o extrémní hodnoty případů. Z analýzy vyplývá,
že nejhůře je na tom současné soudní řízení správní, které v prvním stupni trvá 362 dnů a v případě
řízení, ve kterém dojde k podání kasační stížnosti jednou ze stran, je to dokonce 782 dní.
Z analýzy290 dále vyplývá, že řízení u některých správních soudů, jako je Městský soud
v Praze (MS Praha), který je přetížen, z důvodu koncentrace úřadů v hlavním městě, trvá ještě
déle. Konkrétně u MS Praha je medián 427 dní u KS Brno pak dokonce 592 dní. Zajímavou
otázkou může být, zda řízení neprodlužují správní orgány například zbytečně častým podáváním
kasačních stížností.
290
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Provedl jsem rešerši náhodně vybraných 100 rozsudků a usnesení z rejstříku As (kasační
stížnosti neuvedené ve zvláštních rejstřících, kterých je nejvíce) a porovnával, v kolika případech
byl stěžovatelem žalobce a v kolika žalovaný (správní orgán). V 89 případech to byl žalobce
(navrhovatel) a v 11 žalovaný (správní orgán). Pouze 11 % kasačních stížností pochází od
správních orgánů, z toho nelze usuzovat, že by správní orgány zatěžovaly Nejvyšší správní soud
nadmíru.

73

Opatření proti prodlužování délky řízení
Česká republika se snaží trend prodlužování řízení zvrátit řadou opatření291:
•
•
•
•

Zvyšováním zdrojů finančních a především lidských.
Omezením počtu projednávaných věcí.
Zjednodušením procesních postupů.
Změnou incentivů (motivace).

Zvyšování zdrojů
Zvyšování zdrojů je možné posilováním počtu soudců a jejich pomocného personálu.
V České republice je snaha o zvyšování počtu samotných soudců292. Prof. Kühn293 argumentuje,
že posílit pomocný personál může být důležitější, kromě časové úspory, uvolnění soudce, který se
může soustředit na rozhodování, a ne na administrativu. Dnes s ní stráví více než polovinu svého
času294. Důležitá není pouze kvantita, ale především kvalita pomocného personálu, protože pak
může soudce skutečně část své zátěže delegovat, aniž by došlo ke snížení kvality práce soudu.
Omezení počtu projednávaných věcí
Úspěšný z pohledu efektivity byl v roce 2019 Nejvyšší soud, počet jím vyřešených věcí
převýšil celkový nápad (počet nových věcí) během roku. Vyřízeno bylo 8 107 a napadlo 7 655
věcí, došlo tedy k poklesu kauz, které přešly do dalšího roku.
Předseda Nejvyššího soudu to vysvětluje295 vhodnou novelizací občanského soudního řádu
v oblasti dovolání, kde po podrobné analýze došlo k vyloučení některých věcí z dovolacích
řízení. Nejedná se však o meritorní rozhodnutí, ale o usnesení, kterými bylo rozhodnuto o
předběžném opatření, pořádkovém opatření, znalečném nebo tlumočném, nebo o zamítnutí
žádosti účastníka o ustanovení obhájce, popř. i meritorních rozsudků, kterými odvolací soud
zrušil rozhodnutí soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Listina základních práv a svobod: komentář. Str. 796
Listina základních práv a svobod: komentář.
293
KÜHN, Zdeněk. Aplikace práva soudcem v éře středoevropského komunismu a transformace: analýza příčin
postkomunistické právní krize. Poznámka 45. Str. 130
294
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https://www.info.cz/pravo/sef-nejvyssiho-soudu-samal-zakony-jsou-dzungle-nikdo-je-nezna-vsechny-je-tokriticke-39854.html
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Obrázek 4: Trestní a civilní agenda Nejvyššího soudu296
Z grafů je patrné, že Nejvyšší soud v civilní dovolací agendě relativně značně převýšil počet
vyřízených věcí nad počtem napadaných věcí. Délku řízení u Nejvyššího soudu bohužel data
Ministerstva spravedlnosti ČR neobsahují297.
Zjednodušování procesních postupů
Zde vidí dr. Baňouch298 zatím značné rezervy jednak v pozitivním právu procesním a zároveň
v rámci aplikace a interpretace práva. Zejména kasační zásahy soudů II. instance se spíše mlhavě
či dvojace vysloveným závazným právním názorem celkovou délku značně navyšují. Ke stejným
závěrům jsem došel v rámci studia překvapivých rozhodnutí299. Dle dr. Rychetského v některých
případech nešťastné vracení věci zpět soudu první instance, který následně někdy nereflektuje
závazný právní názor správně, může vést až k případům, které jsou vyloženě ostudou české
justice300.
Změna incentivů
Na průběh řízení mají vliv také účastníci a samotný soud, které je možné motivovat k efektivnímu
postupu. Podle dr. Baňoucha301 tato možnost není využívána dostatečně. Mezi nástroje
Výroční statistická zpráva o stavu českého soudnictví za rok 2018 [online]. Praha: Ministerstvo spravedlnosti,
2019. Dostupné také z:
https://www.justice.cz/documents/12681/719244/Ceske_soudnictvi_2018_vyrocni_stat_zprava.pdf/7a0eb5036fd7-4b70-b31f-882398651520
297
Tamtéž.
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Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-750-6. Str. 796
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v občanských řízeních, které jsou již používány, patří například rozsudek pro zmeškání či uznání.
Jejich využití není bez obtíží, jak ilustruje například nález ÚS III. ÚS 428/04302.
Příkladem pochybení soudu v tomto ohledu může být nález I.ÚS 315/03303 ve věci péče o
nezletilé.
Porovnání délky soudních řízení v rámci Evropské unie
Pro zasazení analýzy do kontextu je dobré doplnit porovnání rychlosti soudních řízení s dalšími
státy Evropské Unie. První graf porovnává délku řízení soudních řízení správních.

Graf 7: Průměrná doba potřebná k vyřešení správních věcí (*) u soudů všech stupňů v roce
2017304 ve dnech.
V rámci řízení soudních správních se Česká republika pohybuje přesně ve středu výsledků. Z grafu
vyplývá, že by však mělo být možné dosáhnout i významně lepších výsledků, příkladem může být
Švédsko, Bulharsko nebo Estonsko (případně také horších, jak ukazují data z Kypru, Malty, Řecka
a Portugalska).
Další graf porovnává délku občanských a obchodních sporných řízení. Podle analýzy
Ministerstva spravedlnosti ČR by výsledky měly být pozitivnější než u soudních řízení správních.

Nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 428/04. Dostupné také z: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=3428-04
303
Nález Ústavního soudu sp. zn. I.ÚS 315/03 ze dne 8. 6. 2004; U 36/33 SbNU 559; Průtahy v soudním řízení.
Styk rodičů s nezletilými dětmi. Dostupné také z: http://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=1-315-03.
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Graf 8: Průměrná doba potřebná k vyřešení sporných občanských a obchodních věcí (*) (první
stupeň / ve dnech).
V rámci tohoto srovnání je Česká republika skutečně 7 nejlépe hodnocenou zemí z 26
porovnávaných.
Česká republika na tom není v rámci délky řízení ve srovnání s dalšími státy Evropské unie
vůbec špatně. Cestou k dosažení lepších výsledků by mohla být větší digitalizace a zjednodušení
přístupu k soudu, navýšení počtu asistentů, rozumné omezení přípustnosti opravných prostředků
a zjednodušení procesních postupů.
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1.3.5 Přepjatý formalismus
Důležité je oddělit úvahy o formalismu ve smyslu teorie práva a příliš formálně
aplikovaného práva ze strany soudců. Laik nemusí a pravděpodobně ani nechce znát složité
aspekty historického vývoje právního formalismu, textualismu, případně historický vztah k
pozitivismu a naturalismu.
Rozhodující je pro laika, jak v případě pro něj psychicky vypjaté situace, tj. právního sporu,
který je pro právníky, soudce a další odborníky vlastně rutinou, bude jeho případ posouzen.
„Soudce sehrává mediační roli, vystupuje jako prostředník v komunikaci mezi autorem
zákona a jeho adresátem. Od soudců v principu očekáváme, že budou zákony vykládat
sofistikovaněji než neprávníci, ale zároveň též očekáváme, že se jejich výklad nebude od laického
výkladu, který byl v dobré víře, odchylovat takovým způsobem, že bude i pro rozumné laiky
nesrozumitelný, překvapivý, absurdní nebo celkově kontraintuitivní“.305
Přehnané lpění na procesních pravidlech na úkor „příběhu“306, který má soudce poznat a
na jeho základě rozhodnout, může vést k tomu, že se cítíme definitivně „ztraceni v procesu“, jak
uvedla ve svém článku soudkyně Ústavního soudu dr. Šimáčková307. Soudci nejvyšších soudů jsou
podle ní zase někdy ztraceni v odůvodnění a účastník řízení je pak udiven intelektuální exhibicí,
která je upřednostněna před srozumitelností, a může mít i oprávněný pocit, že jeho lidský příběh
zmizel v právnickém konstruktu308.
Exkurs do ryzí právní teorie
Pro jasnější vysvětlení teoretického pozadí přepjatého formalismu doplňuji základní
vysvětlení formalismu z pohledu teorie práva.
Podle prof. Gerlocha309 je formalismus spojen se striktně pozitivistickým přístupem,
nerespektujícím axiologický a teleologický rozměr práva, ke kterému dochází od konce 19. století
a po 2. světové válce.
Doc. Sobek310 zase striktně odděluje formalismus od pozitivismu a dále uvádí textalismus,
intencionalismus a instrumentalismus a vysvětluje jejich rozdíly v rámci současné teorie

SOBEK, Tomáš. Argumenty teorie práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2008. ISBN 978-80-904024-5-4.
FIALA Roman, Příspěvek. Limity srozumitelnosti práva. Soudce. Wolters Kluwer, 2014, 2014(2), 13. ISSN
1211-5347.
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ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. Lze skrze právo dosáhnout spravedlnosti? In: Osobní web - JUDr. Kateřina
Šimáčková, Ph.D. [online]. c2020 [cit. 2020-01-27]. Dostupné z:
http://www.simackova.cz/dokumenty/skrz_pravo_spravedlnosti.docx
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interpretace práva. Mezi formalisty řadí Lawrennce Soluma, Lawrence Alexandra nebo Fredericka
Schauera a doplňuje, že se zabývají především otázkou striktní vázanosti pravidly311.
Pozitivismus je podle doc. Sobka kombinovatelný s formalismem, ale nezávislý. Zabývá
se především otázkou, co je právo a jeho odlišením od jiných společenských institucí.
Dělení formalismu podle doc. Sobka312:
•

Negativní formalismus: Pro každý právní případ lze ryze formalistickými metodami
vyloučit alespoň jednu odpověď. Vymezuje se proti názoru, že slova zákona při jeho
výkladu nijak neomezují. Naopak slova zákona některé výklady vylučují.

•

Umírněný formalismus: Existují takové právní případy, u kterých lze ryze formalistickými
metodami identifikovat jedinou správnou odpověď.

•

Radikální formalismus: Pro každý případ lze ryze formalistickými metodami identifikovat
jedinou správnou odpověď.

Dělení formalistů podle prof. Kühna313:
•

Mandatorní formalista: Norma má přednost před tím, co dotyčný sám pokládá za správné,
spravedlivé, efektivní.

•

Obsahový formalista: Obsese vybranými, interpretačně jasnými normami.

•

Institucionální formalista: Dogmatické pojetí formálních pramenů práva jako jediných
zdrojů právního poznání.

•

Interpretační formalista: Zahrnuje více aspektů: Formalitu metodologií interpretace práva.
Snaha o metodologickou čistotu interpretace práva. Dichotomická povaha právní
argumentace – příkladem judikatura je buď závazná, anebo zcela irelevantní.

Vybrané varianty formalismu lze zcela jistě považovat za nutné. Umírněný formalismus
nevylučuje, že některé normy lze interpretovat více způsoby. Nevhodný mi přijde přístup
„obsahových“,

„institucionálních“

a

„interpretačních“

formalistů,

protože

jejich

způsob interpretace práva jej, podle mého názoru, vzdaluje od veřejnosti.

Tamtéž.
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Soudy k otázce přepjatě formalistického přístupu
Snad nejlepším pohledem na formalismus a jeho praktický dopad je v rámci judikatury
soudů.
Za rok 2019 se heslo „přepjatý formalismus“ objevilo celkem v 17ti nálezech Ústavního
soudu, kterými bylo stěžovatelům vyhověno. Dle ustálené judikatury ÚS představuje aplikace
přepjatého formalismu extrémní rozpor s principy spravedlnosti a jeho uplatnění pro rozhodování
zakládá porušení ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces podle článku 36 odst. 1
listiny314.
Vedle Ústavního soudu také Nejvyšší správní soud kritizoval krajské soudy rozhodující ve
správním soudnictví za přepjatý formalismus. V některých případech, vzhledem k formě kritiky,
relativně příkře.
Příkladem může být rozsudek 1 As 25/2009, kdy po opakovaném vracení rozsudku pro
nepřezkoumatelnost v již třetím zrušujícím rozsudku označil NSS postup krajského soudu za
porušující právo na spravedlivý proces a za naprostou svévoli a ignoranci závazného právního
názoru NSS, základních právních a ústavních principů a ideje právního státu vůbec315.
K tomuto rozsudku je nutno dodat, že Nejvyšší správní soud neposuzoval věc meritorně,
neměl tu možnost, protože krajský soud (jako soud prvoinstanční) se vůbec nevypořádal
s tvrzením žalobce a jeho návrhy. Jedná se o další příklad průtahu v řízení, za který je odpovědný
soud.
V dalším rozsudku 2 Afs 47/2004–83316 Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí krajského
soudu, který přepjatě formalisticky hodnotil požadavky na formu platebního výměru, který
obsahoval datum, které nebylo výslovně označeno jako „datum podpisu“ na základě čehož krajský
soud toto rozhodnutí označil za paakt.
Zajímavostí tohoto rozsudku bylo, že se Nejvyšší správní soud zamítavě vyjádřil
k žalobcově argumentu in dubio mitius, tedy že by soud měl zvolit výklad příznivější pro
soukromoprávní subjekt. Nejvyšší správní soud však dle vlastních slov rozhodoval mezi výkladem
založeným na gramatické dikci ustanovení v souladu s jeho účelem na straně jedné a mezi
výkladem přepjatě formalistickým na straně druhé.

Řada nálezů ÚS, například: III.ÚS 269/99 ze dne 2. 3. 2000, I.ÚS 1052/10 ze dne 29. 9. 2010, II.ÚS 2121/14 ze
dne 30. 9. 2014. Vše dostupné v databázi NALUS, http://nalus.usoud.cz/.
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316
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http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2004/0047_2Afs_0400083A_prevedeno.pdf
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Kolegium předsedů krajských soudů na výše zmíněné nálezy NSS reagovalo odmítavě s tím, že
urážlivá adjektiva nemají v odůvodnění rozhodnutí místo. Dokonce tato odůvodnění považovalo
kolegium za možný důvod snížení důvěry v soudnictví317. Podle mého názoru nikoliv, jsou to
nekvalitní rozhodnutí a přepjatě formální postupy, případně výklad, který důvěru narušuje. Naopak
jasně negativní hodnocení této praxe ze strany NSS důvěru navrací.
1.3.6 Kárná opatření a odpovědnost státu a soudců
Tématem odpovědnosti nejen soudců, ale všech právních profesí se zabývá systematicky
dr. Líznerová318. Kromě přehledné analýzy kárného řízení se zabývá otázkou, jak případně
modifikovat odpovědnost soudců.
Dochází k závěru, že by mohlo pomoci plošné zveřejňování anonymizovaných rozsudků
všech soudů ve všech věcech319. Technicky je dnes podobné řešení jistě možné i s ohledem na
automatickou anonymizaci. Jedině veřejná kontrola a tlak na soudy a soudce na základě kvality
jejich rozhodnutí se totiž může jevit jako slučitelný s nezávislostí soudu. Soudci samotní zastávají
k tomuto řešení spíše negativní postoj320.
Příkladem kárného řízení, ve kterém rozhodoval také ÚS je nález I. ÚS 2420/11, soudce
okresního soudu opakovaně nerespektující názor nadřízeného krajského soudu byl potrestán
důtkou, přesto dál proti tomuto brojil ústavní stížností (na místo sebereflexe). Ústavní soud se
neztotožnil s žádným z argumentů soudce, a naopak jeho postup ve věci označil za protiústavní.
1.3.7 Pokora před spravedlností
Jako jeden z problémů spojených se soudními rozhodnutími vnímám určitý nedostatek
pokory před soudem ze strany institucí, organizací a osob, které mají významný vliv na společnost.
Vliv se vždy odvíjí od důvěry do organizace vložené321. Pokud známé osoby nebo veřejní činitelé
nerespektují nezávislá rozhodnutí soudu, významně to poškozuje důvěru veřejnosti v soudnictví.

BOŘEK, Milan. Kolegium předsedů krajských soudů. Soudce. 2009, 2009(11), 10.
LÍZNEROVÁ, Jana. Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese. V Praze: C.H. Beck,
2016. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-469-8.
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2

Výzkumy a existující řešení

2.1

Existující výzkum

2.1.1 Analýza přístupu veřejnosti k regulaci v ČR
Komplexní analýzu založenou na kvalitativním i kvantitativním šetření v rámci veřejnosti
provedla agentura SC&C pro Ministerstvo vnitra ČR. Část výsledků zveřejnilo MV v rámci
článku322. Na základě žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. (zákon o svobodném přístupu
k informacím) mi poskytlo MV kompletní závěrečnou zprávu. Tato kapitola je shrnutím této
závěrečné zprávy.
Cílem výzkumu323 bylo splnit následující cíle:
•

Analyzovat současný stav přístupu k regulacím

•

Analyzovat využívání způsobů přístupu k regulacím a navrhnout řešení na jejich zlepšení

•

Zjistit, zda mají adresáti zájem o spoluúčast na zlepšení regulačního prostředí v ČR

•

Definovat oblasti regulace, které adresáti považují za nejdůležitější a nejproblematičtější.

Zároveň se výzkum zabýval odlišnostmi mezi osobami v komplikované životní situaci (studenti,
starobní a invalidní důchodci, lidé v domácnosti, nezaměstnaní, zaměstnaní, kteří žijí osamoceně
s dítětem) a v běžné životní situaci (ostatní).
První fáze kvalifikovaného výzkumu byla vedena formou řízených rozhovorů odděleně ve
skupinách složených z osob v běžné a z osob v komplikované životní situaci. Závěry z rozhovorů
byly kvantitativně ověřovány dotazníkovým šetřením. Pro moji práci stačilo zaměřit se na
výsledky kvantitativního šetření, kvalitativní část sloužila především jako podklad pro vytvoření
dotazníků.
Výsledky výzkumu324:
Lidé vnímají odděleně obsah a realizaci regulací, ale v obou případech negativně. Hlavní
důvod v případě obsahu regulací je především „nečitelnost“ právních předpisů (složitá orientace,
nepřehlednost, nesrozumitelnost atd.). V případě realizace regulací pak považují „výkon práva“ za
nespravedlivý. Systému obecně důvěřuje pouze okolo 15 % lidí. Do tohoto přístupu se zcela jistě

Analýza přístupu veřejnosti k regulaci V České republice. In: Ministerstvo vnitra České republiky [online].
Praha: Ministerstvo vnitra ČR, c2019, 01/2008 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z:
https://www.mvcr.cz/clanek/analyza-pristupu-verejnosti-k-regulaci-v-ceske-republice.aspx
323
MINISTERSTVO VNITRA ČR. Analýza přístupu veřejnosti k regulaci V České republice: Závěrečná zpráva.
SC&C Market Research. Praha, 2007.
324
Tamtéž.
322
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promítají negativní zkušenosti a komplikace se kterými se občané ČR běžně setkávají při řešení
životních situací (dlouhá čekací doba na vyřízení, příliš mnoho papírování, neochota úředníků
apod.).
Obě skupiny osob se v přístupu k regulacím odlišují zcela minimálně. Významnější rozdíl
lze zaznamenat v pořadí jednotlivých oblastí života, které považují obě skupiny za důležité, a ve
schopnosti se v těchto oblastech orientovat. V ostatních názorech na regulace se od sebe populace
signifikantním způsobem neodlišují. Pro obě skupiny je nedůležitějším zdrojem informací
týkajících se zákonů a právních předpisů internet a veřejná média, oběma skupinám připadají
zákony a právní předpisy nespravedlivé, nepřehledné a složité a obě dvě skupiny jsou připraveny
se podílet na jejich zjednodušení a zlepšení.
Za nejdůležitější oblasti života, ve kterých je důležité znát zákony, nařízení, vyhlášky či
předpisy, pokládají lidé obecně především ty, které se jich bezprostředně dotýkají. Jedná se
především o oblasti: práce/zaměstnání, financí a majetku, sociální a zdravotní oblasti, ale také
dopravy či rodinného práva.

Běžná skupina
Práce, zaměstnání
Finance a majetek
Doprava
Sociální oblast
Civilně-správní oblast
Zdravotnictví
Životní prostředí
Rodinné právo
Základní právní předpisy
Školství
Stavebnictví

%
93
90
89
88
85
85
83
80
78
75
57

Komplikovaná skupina
Sociální oblast
Zdravotnictví
Finance a majetek
Životní prostředí
Civilně-správní oblast
Rodinné právo
Práce, zaměstnání
Doprava
Školství
Základní právní předpisy
Stavebnictví

Tabulka 8: Pořadí vnímání důležitosti jednotlivých právních oblastí.325

325

Tamtéž.
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%
88
88
86
84
84
83
82
80
78
77
54

Doporučení vyplývající z výzkumu326:
•

Velmi důležité je větší zapojení veřejnosti do přípravy a zlepšování právního systému ČR.

•

Zkvalitnění a zpřehlednění většiny (všech) webových stránek týkajících se zákonů a
právních

předpisů

(např.

www.zakony.cz,

www.justice.cz,

www.ceskepravo.cz,

portal.gov.cz , www.obcanskeporadny.cz, apod.).
•

Na těchto specializovaných webových stránkách vytvořit služby, které by usnadnily
orientaci občanů při vyhledávání příslušných zákonů, ale také orientaci uvnitř jednotlivých
zákonů.

•

Větší podpora rozvoje a spolupráce s Asociací občanských poraden.

•

Medializace a popularizace prostřednictvím veřejných médiích např. pomocí „seriálů“
týkajících se např. výkladu jednotlivých zákonů, informací o chystaných nových či
pozměněných zákonech a předpisech či komentáře odborníků.

Vyhodnocení výsledků výzkumu vzhledem k tématu práce
Potvrdilo se negativní vnímání objemu změn právních předpisů – lability práva veřejností, stejně
tak špatná informovanost o těchto změnách. Veřejnost zároveň považuje množství zákonů za příliš
velké, z jejího pohledu je problémem i hypertrofie práva. Srozumitelnost a přehlednost zákonů
vnímají laici negativně. Rozhodně je zajímavé, že většina dotazovaných nemá problém najít právní
předpis, ale spíše vyznat se v něm.

326

Tamtéž.
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2.1.2 Analýza stavu snižování regulatorní zátěže
Velmi podrobně se regulatorní zátěží, kladenou na občany a podnikatele, zabývá analýza
vypracovaná společností Deloitte ČR pro Ministerstvo vnitra ČR327. Podrobně zpracovává celé
spektrum problémů a porovnává je s Nizozemskem, Rakouskem, Velkou Británií a Estonskem.
Obsáhlá a jistě nákladná analýza vyústila ve 25 doporučených opatření, která by měl stát
uskutečnit, aby se regulatorní zatížení snížilo. Provedl jsem jednoduché vyhodnocení, zda stát
některá navrhovaná opatření z nezávislé analýzy uskutečnil.
Cílová skupina
Občané
Občané
Občané

Opatření

Vyhodnocení

Zrušení místní příslušnosti pro vydávání řidičských
průkazů
Sjednocení vyřizování agend vydávání řidičských a
občanských průkazů

Provedeno329

Zkvalitnění podpory občana v postupu vyřizování

Provedeno

životních situací

částečně330

Občané

One-stop-shop způsob vyřizování agend

Průřezové

Elektronizace komunikace s občanem

Průřezové

Provedeno328

Vytvoření efektivního komunikačního nástroje
umožňující sdílení dobré praxe

Průřezové

Rozšíření využití elektronického podepisování

Veřejná správa

Úprava zákona o státní službě – výběrové řízení

Provedeno
částečně331
Provedeno
částečně332
Nezjištěno
Provedeno
částečně333
Neprovedeno

DELOITTE ČR. Analýza současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy v České
republice [online]. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2016. Dostupné také z:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwigtsivuajnAhVXA
WMBHVE3A88QFjAAegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.mvcr.cz%2Fsoubor%2Fanalyzasoucasneho-stavu-snizovani-regulatorni-zateze-obcanu-a-verejne-spravy-v-ceskerepublice.aspx&usg=AOvVaw2ixZgC_T_x6_chqbKg_yQ6.
328
Řidičský průkaz bude možné od července vyměnit kdekoliv. In: Ministerstvo dopravy: Média a tiskové zprávy
[online]. Praha: Ministerstvo dopravy ČR, c2020, 4. 6. 2018 [cit. 2020-02-07]. Dostupné z:
https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Moznost-provadet-zmeny-v-registru-vozidel-mimo-trv
329
Tamtéž.
330
Portály jednotlivých ministerstev, obecních úřadů apod. není však provedeno jednotně.
331
Částečně CzechPoint.
332
Například Portál občana, viz kapitola „Portál občana“.
333
Tamtéž.
327
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Veřejná správa

Úprava zákona o svobodném přístupu k informacím

Neprovedeno

Veřejná správa

Úprava doručování účastníkům ve stavebním řízení

Neprovedeno

Veřejná správa

Úprava výkaznictví malých obcí

Neprovedeno

Veřejná správa

Elektronizace agendy dotační politiky

Nezjištěno

Veřejná správa

Rozšíření hodnocení dopadů regulace (RIA)

Neprovedeno334

Administrace projektů ESI fondů – Snížení důrazu na
Veřejná správa

specifické finanční kontroly operačních programů a

Nezjištěno

zvýšení důrazu na stávající národní legislativu
Veřejná správa

Další rozvoj elektronizace veřejné správy

Veřejná správa

Rozšíření a propojení centrálních registrů

Veřejná správa

Sjednocení komunikačních kanálů pro jednotlivé
aktivity

Provedeno
částečně335
Neprovedeno
Neprovedeno

Veřejná správa

Redukce údajů v povinném výkaznictví

Neprovedeno

Veřejná správa

Snížení statistického zatížení subjektů

Nezjištěno

Veřejná správa

Sdílení dobré praxe

Nezjištěno

Veřejná správa

Zavedení jednotných procesních auditů pro všechny
úrovně veřejné správy

Nezjištěno

Veřejná správa

Změna zákona o volbě prezidenta

Neprovedeno

Veřejná správa

Úprava funkcionalit registru smluv

Neprovedeno

Veřejná správa

Elektronizace voleb

Neprovedeno

Průřezové

Zjednodušení získání stavebního povolení

Neprovedeno

Tabulka 9: Vyhodnocení opatření doporučených, v rámci analýzy společnosti Deloitte ČR336.
Z přehledu vyplývá, že u všech doporučení, která mířila primárně na občany, stát doporučení
provedl nebo alespoň částečně provedl. Opatření týkající se veřejné správy nelze v mnoha
případech objektivně posoudit a jejich význam pro tuto práci je spíš doplňkový.

Viz kapitola: „Procedura RIA“.
Například projekty eLegislativa, eSbírka, Portál občana a další.
336
Poznámka 327, DELOITTE ČR. Analýza současného stavu snižování regulatorní zátěže občanů a veřejné správy
v České republice [online].
334
335
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2.2

Vybraná existující řešení

2.2.1 Sledování povinností podnikatelů
Právní elektronický systém337 je komerční nástroj pro podnikatele, který je má upozorňovat na
povinnosti, které pro ně plynou z právních předpisů.
Na základě zodpovězení série otázek (například „Podnikáte podle živnostenského
zákona?“, „Jste OSVČ?“, „Máte služební auto?“, „Jste plátcem DPH?“ apod.) je vytvořen profil
podnikatele. Povinnosti jsou pak na základě předpisů dopadajících na danou kombinaci
„odpovědí“ zobrazeny včetně harmonogramu jejich povinného plnění. Povinnosti jsou doplněny
o hrozící sankce.
Systém umí generovat povinnosti spojené s „životními událostmi“ podnikatele jako je
nástup zaměstnance na hlavní pracovní poměr, podání návrhu na zápis do veřejného rejstříku,
pracovní úraz, rekvalifikace zaměstnanců apod. Autorem projektu je podle webové stránky
Hospodářská komora České republiky338. Provozovatelem je soukromá společnost NEWPS.CZ
s.r.o.339.
Jistým omezením pro podnikatele zůstává, že podle obchodních podmínek se provozovatel
zříká jakékoliv odpovědnosti za škodu, která by vznikla například chyběním povinností v systému.
Zároveň vylučuje, že by se jednalo o poskytování právních nebo i odborných konzultačních služeb.

Obrázek 5: Ukázka z aplikace "PES"340.
Právní elektronický systém [online]. Praha: Hospodářská komora ČR a NEWPS.CZ, c2020 [cit. 2020-01-29].
Dostupné z: https://pespropodnikatele.cz/
338
Tamtéž.
339
NEWPS, s.r.o. [online]. Praha: NEWPS.CZ, c2017 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z: https://www.newps.cz
340
Právní elektronický systém [online]. Praha: Hospodářská komora ČR a NEWPS.CZ
337
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2.2.2 Portál občana
Portál má být zastřešujícím uživatelským rozhraním, které by mělo zpřístupnit co nejvíce služeb
státu občanům v digitální podobě. Systém jsem vyzkoušel.
Registrace
Portál občana nabízí tři varianty registrace. První variantou je elektronický občanský průkaz
eObčanka (vyžaduje samostatnou čtečku). Druhou variantou, kterou jsem zvolil já, byla registrace
na Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA) a návštěvu místa CzechPoint, kde
na základě zpřístupnění údajů dojde k propojení s portálem. Poslední možností je přihlášení
pomocí datové schránky. V budoucnu by měla být dostupná varianta využít přihlašovací údaje do
elektronických bankovnictví, aby občan nemusel navštěvovat CzechPoint ani pořizovat zvláštní
občanský průkaz.
Využití Portálu občana
Podle posledních dostupných informací se na Portálu občana zaregistrovalo ke dni 30. listopadu
2019 celkem 44 409 osob341. V období od července 2018 do listopadu 2019 se průměrně do Portálu
přihlásilo přibližně 11 000 osob měsíčně342.
Služby
V nabízených službách je zřejmě hlavní problém Portálu. Bez vytvoření a propojení datové
schránky je většina služeb zcela nedostupných (Portál při propojení umožňuje například žádat o
výpis z rejstříku trestů, registrace vozidel apod.). Portál zpřístupňuje také řadu funkcí dalších
poskytovatelů státních služeb (např. České správy sociálního zabezpečení, eReceptu,
Katastrálního úřadu a dalších). Často se ale jedná pouze o odkaz, který vede na samostatný portál
daného poskytovatele, kde je nutné se znovu zvlášť registrovat a přihlásit. Podrobně se službám
věnuje ve svých článcích dr. ing. Peterka343,344

Poskytnutí informace - počet vydaných a aktivovaných e-občanek, měsíčních přístupů do portálu občana: Č. j.:
MV-50941-17/EG-2019. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2019. Dostupné také z:
https://www.mvcr.cz/clanek/poskytnuti-informace-pocet-vydanych-a-aktivovanych-e-obcanek-mesicnichpristupu-do-portalu-obcana.aspx
342
Tamtéž.
343
PETERKA, Jiří. Jak funguje a co nabízí Portál občana? In: Lupa.cz: server o českém internetu [online]. Praha:
Lupa.cz, c1998-2020, 13.7.2018 [cit. 2020-01-30]. Dostupné z: https://www.lupa.cz/clanky/jak-funguje-a-conabizi-portal-obcana/
344
PETERKA, Jiří. Bankovní identita: jak přivést ke službám e-governmentu až 5,5 milionu lidí? In: Lupa.cz: server
o českém internetu [online]. Praha: Lupa.cz, c1998-2020, 10.12.2019 [cit. 2020-01-30]. Dostupné z:
https://www.lupa.cz
341
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Souhrn
Portál občana není příliš využíván, zřejmě za to může složitější registrace, což stát řeší přijetím
zákonů umožňujících využít k přístupu do Portálu bankovní identitu. Účinnost této legislativní
úpravy bude od ledna roku 2021. Dalším zásadnějším důvodem je rozsah a kvalita služeb, které
Portál nabízí. Pokud by Portál skutečně významně zjednodušoval lidem život, jedna návštěva
místa CzechPoint by je od přihlášení neodradila.

Obrázek 6: Ukázka aplikace Portál občana.
2.2.3 ePodatelna
Ministerstvo spravedlnosti ČR umožňuje řadu podání činit elektronicky v rámci portálu
ePodatelna, ale také pomocí emailu nebo datové schránky. Ve všech případech je nutno mít k
dispozici uznávaný elektronický podpis.
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2.2.4 Právo v rámci základního a středoškolského vzdělání
Právo a právní věda mají oproti jiným disciplínám a oborům zvláštní postavení, přehled
v nich totiž nemusí mít pouze právní profesionálové (advokáti, podnikoví právníci, soudci, státní
zástupci apod.), ale také zástupci široké veřejnosti, protože „neznalost zákona neomlouvá“.
O důležitosti vzdělávání veřejnosti již v rámci základního stupně školní výuky hovoří prof.
Šámal345: „V poslední době se hovoří o tom, že už na základních školách by se měli žáci
dopracovat alespoň k základní ekonomické a finanční gramotnosti. Já tvrdím, že právní
gramotnost je neméně důležitá a osnovy škol je třeba v tomto výrazně upravit.“ prof. Šámal dál
dodává, že také vzdělání samotných pedagogů je v tomto nutné doplnit. Dále ohraničuje rozsah:
„Zmiňuji se přirozeně jen o úplných základech práva, o právních aspektech, které doprovázejí
každodenní lidskou činnost. Nechci, aby tato má slova byla chápána tak, že by školy měli opouštět
poučení laici, kteří by byli schopni se sami obhajovat v soudních řízeních. To bude vždy v prvé
řadě na advokátech.“
Určité základy práva se děti dozvídají během studia na střední škole, např. Rámcový
vzdělávací program pro gymnázia346 doporučuje, aby student měl následující schopnosti:
„(…) vymezí podmínky vzniku a zániku důležitých právních vztahů (vlastnictví, pracovní poměr,
manželství) i práva a povinnosti účastníků těchto právních vztahů“ nebo „na příkladu ukáže
možné důsledky neznalosti smlouvy, včetně jejích všeobecných podmínek.“
Jako neuspokojivý označuje současný stav Dr. Urban347 a nabízí čtyři možnosti, jak stav
zlepšit:
•

navýšit časovou dotaci práva v rámci výuky základů společenských věd

•

vytvořit kvalitní a moderní středoškolskou učebnici práva

•

podporovat alternativní metody výuky práva (simulovaná soudní jednání)

•

zapojit do výuky právní profesionály

Nových zákonů je zbytečně moc, máme už přes dva milióny norem. Nejvyšší soud: Pro veřejnost a média »
Napsali o nás [online]. Praha, 2018 [cit. 2019-07-31]. Dostupné z:
http://nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/067A612AE75BD684C125832F002390AE?openDocument
346
BALADA, Jan. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v
Praze, c2007. ISBN 978-80-87000-11-3.
347
URBAN MICHAL. Výuka práva na středních školách In: JERMANOVÁ, Helena a Zdeněk MASOPUST, ed.
Dvacet let poté: právo ve víru metamorfóz: sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference
uspořádané Ústavem státu a práva AV ČR a Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 9.-11. června 2010 ve
Znojmě. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. Ediční řada Ústavu státu a práva AV ČR. 371 – 379. ISBN
978-80-7380-299-8.
345
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Advokáti do škol
Do vzdělávání se zapojila také Česká advokátní komora, která odpovídá na poslední
z navrhovaných řešení dr. Urbana. Advokáti se dobrovolně zapojují do výuky a vysvětlují základy
práva348. V rámci projektu vznikla také série vzdělávacích komiksů, které představují právní
situace ve formě, která by měla být k dětem přívětivá. Advokát si může zvolit, jak případně
materiály využije.
Zvláštní jsou témata, která pro komiksy ČAK zvolila. Dětské exekuce jsou tématem, které
je velmi živé a motivovat děti, aby nevytvářely dluhy by šlo asi lépe třeba ve spojení s rodiči, kteří
musí místo útraty za něco pozitivního (třeba dovolené) platit pokuty. Také problematika pedofilie
na sociálních sítích je dnes velmi palčivá, ale její řešení spadá spíše do jiné odbornosti, než kterou
disponují advokáti. Podle Mgr. Fialové z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy by právě téma
sexuálního násilí děti měly řešit zásadně s psychologem349.
Souhlasí s ní také psycholožka dr. Nováčková: „Mezi zásady dobré komunikace patří
především sdělení, co a jak dělat dobře, správně. To, že někomu něco zakážeme nebo ho varujeme,
ještě neznamená, že si bude umět poradit, jak se zachovat,“350

ZAPOJTE SE DO PROJEKTU ADVOKÁTI DO ŠKOL. In: Oficiální stránky České advokátní komory [online].
Praha: ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA, c2018 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z:
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19639
349
KUBIŠTOVÁ, Dominika. Advokáti učí děti komiksem o sexuálním násilí i exekucích. ‚Je to nad jejich
odbornost,‘ říká preventistka. In: IROZHLAS [online]. Praha: Český rozhlas, c1997-2020, 15. ledna 2020 [cit.
2020-01-29]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/komiks-ceska-advokatni-komora-sexualnizneuzivani-advokati-do-skol-detske-dluhy_2001150630_dok
350
Tamtéž.
348
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Obrázek 7: Komiks „Ozvi se včas“351

351

ZAPOJTE SE DO PROJEKTU ADVOKÁTI DO ŠKOL. In: Oficiální stránky České advokátní komory [online].
Praha: ČESKÁ ADVOKÁTNÍ KOMORA, c2018 [cit. 2020-01-29]. Dostupné z:
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=19639
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3
3.1

Návrh možných řešení problémů zkoumaných v rámci diplomové práce
Základní úvaha

Systém práva lze přirovnat k dnešním softwarovým systémům.
Většina dnešních aplikací, programů, má dvě základní komponenty, označované jako front end a
back end. Front end je uživatelské rozhraní, část systému, se kterou pracují laici. Může to být sada
obrazovek mobilní aplikace, webová stránka, formulářová vyhledávací okna systémů ASPI,
Codexis apod. Back end jsou velmi složité a navzájem propojených technologie, které umožňují,
aby front end fungoval. Čím je celý systém složitější, tím složitější je back end část. Front end má
naopak zůstat jednoduchý, odpovídá to jeho účelu, má uživatelům pomoci snadno pracovat se
systémem. Nejlepší softwarové systémy se vyznačují právě tím, že front end zůstává velmi
jednoduchý a přívětivý pro uživatele bez ohledu na složitost celého systému.
Dnes je nepředstavitelné, aby u složitějších systémů byl front end a back end totožný.
Uživatelé nemohou přímo přistupovat k nástrojům, které programátoři, analytici a další odborníci
používají v rámci back end komponent.
Proč uvažuji paralelu mezi systémem právním352 a systémem softwarovým: právo má také
dvě skupiny adresátů – laiky a odborníky. Odborníci pracují s právem zcela odlišným způsobem
než laici, mají nesrovnatelně jiné vzdělání a zkušenosti, které jim to umožňují. Soudce je schopen
podle procesních předpisů řídit soudní jednání, výkladem překlenovat mezery nebo nesrovnalosti
v právu apod. Advokát sepisuje složité smlouvy, hájí právním jazykem obžalovaného a provádí
bezchybně složité formální úkony. Podobně je tomu u notářů, státních zástupců, podnikových
právníků atd. Laici potřebují z práva pochopit svá práva a povinnosti a řídit se jím v běžném životě.
Je zcela nepravděpodobné, že by se celý systém práva změnil tak, aby jej v budoucnu
mohly používat obě skupiny stejně. Tak tomu mohlo být kdysi v historii, v době Zákoníku dvanácti
desek353, stejně jako tomu bylo dříve u jednoduchých softwarových systémů.

Právo jako informační systém popisuje například: ŠÍN, Zbyněk. Tvorba práva: pravidla, metodika, technika.
Vyd. 2. V Praze: C.H. Beck, 2009. Beckovy příručky pro právní praxi. ISBN 978-80-7400-162-8. Str. 157.
353
Více v kapitole „Zlomy ve vývoji publikace“.
352
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3.2

Rozdělení právního systému

Uvažovaným možným řešením je právní systém rozdělit a optimalizovat front end jednotlivých
částí vždy ve vztahu k příslušným adresátům. Jen omezené množství norem ve vybraných
předpisech je určeno každému. Rozdělení by mohlo být provedeno na úrovni norem, ne celých
předpisů, neboť část jednoho předpisu může být důležitá pro všechny a další část jen pro menší
okruh adresátů.
Navrhuji možné rozdělení právních norem do tří kategorií:
•

Kategorie I, právní normy, kde adresátem je naprostá většina obyvatel (80 % a více).

•

Kategorie II, právní normy, kde adresáty je pouze skupina obyvatel.

•

Kategorie III, právní normy, kde adresátem je primárně stát a jeho orgány.

3.2.1 Kategorie I
Právo, jehož adresáty je většina obyvatel. Měla by pro něj platit teze dr. Nykodýma354, že
adresát by měl být schopný se právem řídit, aniž by jej znal.
Dnes do této kategorie lze zařadit například část norem trestního práva hmotného. Každý
ví, že nesmí nikoho jiného zabít, přitom nemusí umět definovat vraždu a odlišit jí od zabití nebo
usmrcení z nedbalosti.
Všechny aspekty, které mají vliv na vnímání práva a jeho srozumitelnost by měly být
nastaveny takovým způsobem, aby normy z Kategorie I byly pro všechny adresáty přirozeně
známé.
Následují příklady právních předpisů a norem, které lze řadit do této kategorie. Podat
vyčerpávající seznam není možné, k jeho vytvoření by byl nutný další výzkum.
•

Vybrané trestné činy zvláštní část trestního zákoníku, například Hlava I. (trestné činy proti
životu a zdraví), Hlava III. (trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti) nebo
Hlava IV. (trestné činy proti rodině a dětem).

•

Zákoník práce (práva a povinnosti zaměstnanců)

•

Občanský zákoník – normy spojené s běžným obchodním stykem, uplatnění nároků
z vadného zboží apod.

•

354

Ochrana spotřebitele

NYKODÝM, Jiří. Právnický klub - Přijatelnost práva. Soudce. 2013, 2013(7), 9.
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3.2.2 Kategorie II
Kategorie II se týká práva s omezeným okruhem adresátů, kteří se s ním musí aktivně seznámit.
Právní úprava je navázaná na profesi, majetek, zvláštní postavení apod. V těchto případech lze
požadovat, aby jednotlivec vynaložil větší úsilí se s právem seznámit. V některých případech to
může znamenat využití právní pomoci, případně pomoci organizace nebo zaměstnavatele.
Následují příklady norem a celých právních předpisů, které lze řadit do této kategorie.
•

Zvláštní část trestního zákoníku – Hlava VI.

•

Zákoník práce, povinnosti zaměstnavatele

•

Zákon o živnostenském podnikání

•

Zákon o obchodních korporacích

•

Občanský zákoník, vybrané normy (například vybrané smluvní typy)

3.2.3 Kategorie III
Kategorie III zahrnuje především oblast správního práva, které zároveň tvoří největší část našeho
právního řádu355. Spadají sem také všechny další předpisy, které stát využívá ke svému chodu.
Jsem přesvědčen, že pro tuto oblast by měl stát dát svým občanům k dispozici zvláštní front
end, který by nepřehlednou změť pravidel překládal. Nelze spravedlivě po občanech požadovat,
aby stíhali proměňující se systém sledovat a zároveň nelze požadovat ani po státní správě, která
funguje v návaznosti na poltickou reprezentaci, aby se neměnila.
Řešení je nasnadě, vybudování státem garantovaného systému, kde jsou všechny funkce
k dispozici a zároveň je každý upozorňován na povinnosti, které po něm stát vyžaduje. Česká
republika vykročila tímto směrem například s Portálem občana356, rozhodně se ale nedá říci, že by
se již jednalo o ucelené řešení spíše o nesmělý začátek.
Následují příklady právních předpisů a norem, které lze řadit do kategorie III:
•

Stavební zákon (normy spojené s fyzickými osobami nepodnikateli)

•

Insolvenční zákon, Zákon o státní sociální podpoře

•

Zákon o přestupcích

•

Správní řád, Daňové zákony (ve vztahu k fyzickým osobám, nepodnikatelům)

CVRČEK, František a František NOVÁK. Legislativa: teoretická východiska a problémy. Plzeň: Vydavatelství a
nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-698-9.
356
Kapitola: „Portál občana“
355
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3.3

Dopad na tvorbu práva

Tvorba práva by mohla být upravena v návaznosti na jednotlivé kategorie. Nejpřísnější pravidla
by se týkala pouze Kategorie I., režim Kategorií II a III může být výrazně volnější, zvýšila by se
pravděpodobnost úspěchu řešení, nebylo by nutno zavádět striktní pravidla pro všechny přijímané
předpisy.
3.3.1 Kategorie I
Kategorie I by nesměla trpět inflací práva ani labilitou práva. Každá změna by měla být velmi
detailně promyšlená, plánovaná a zapojena by do ní mohla být i veřejnost357.
Proces přijímání předpisů, které obsahují normy z Kategorie I, by mohl být složitější, aby
podpořil stabilitu. Norem Kategorie I by mělo dlouhodobě spíš ubývat. Vhodným nástrojem je
analýza RIA358, která by mohla být striktně vyžadována.
Srozumitelnost by musela být nejvyšší možná, plně by se uplatnily metody simplifikace
právního jazyka. Neurčité právní výrazy by byly státem vysvětlené, pomoci by mohly instituce
s vysokou mírou důvěry veřejnosti359.
3.3.2 Kategorie II
Normy z Kategorie II by měly být měněny s rozvahou, ale nebylo by nutné vyžadovat striktní
zdrženlivost jako u Kategorie I. Rychlost novelizace by souvisela se změnami v jednotlivých
oblastech. Díky rozdílnému přístupu v rámci jednotlivých kategorií by měl zákonodárce „volnější
ruce“, aby držel zákony relevantní.
Politici by úpravami předpisů v této kategorii mohli realizovat svoje ambice a získat
potřebné mediální zviditelnění.360
Požadavky na právní jazyk by mohly být nižší než u Kategorie I, předpokladem by bylo
časté zapojení právních profesionálů, kteří by laikovi pomohli vysvětlit a aplikovat právo. Také
zde by bylo dobré využívat analýzu RIA ke zkvalitnění přijímané legislativy a kontrole míry
regulatorní zátěže, například pro podnikatele.

Kapitola: „Analýza přístupu veřejnosti k regulaci v ČR“
Kapitola: „Procedura RIA“
359
Zde je vhodné spolupracovat s organizacemi a institucemi, které se těší nejvyšší důvěryhodnosti, jak je
zpracováno v kapitole „Důvěryhodnost institucí v České republice“.
360
Úvod do kapitoly: „Labilita zákonů“.
357
358
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3.3.3 Kategorie III
Kategorie III by mohla podléhat labilitě a hypertrofii za předpokladu plně fungujícího systému,
který veřejnost od právních norem odstíní. Příkladem může být zákon o daních z příjmů, který je
kritizován pro časté změny, které jsou zároveň politicky pochopitelné. Fyzické osoby by proto
v rámci státem garantovaného systému měly mít možnost velmi jednoduše poskytnout státu
potřebné informace (například napojením na bankovní účet) a nechat stát zpracovat daňové
přiznání stejně jako přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny. V současnosti podobně funguje
služba daňového poradce.
3.4

Dopad na publikaci práva

3.4.1 Kategorie I
V případě změny nebo rozšíření norem z Kategorie I, by mělo dojít k efektivnímu informování
celé společnosti. Nelze v tomto případě považovat za dostatečné publikování ve sbírce zákonů,
byť elektronické. Je nutné využít všech dostupných prostředků. Patří mezi ně všechny tradiční i
moderní marketingové nástroje. Příkladem:
•

letákové kampaně

•

tištěná média, televize, rádio (veřejnoprávní i soukromoprávní)

•

specializované webové stránky i obecné portály

•

sociální sítě

•

důvěryhodné instituce (politická reprezentace na místní úrovni, policie ČR, apod.361)

Lze se velmi dobře poučit u komerčních subjektů, které se zabývají marketingem. Stát má ohromné
možnosti, ale musel by je chytřeji využít. Pokud by se drasticky snížil počet zásahů do Kategorie
I, bylo by možno zajistit, aby o změně věděl a rozuměl jí každý.
3.4.2 Kategorie II
Různé skupiny norem z Kategorie II mají rozdílné okruhy adresátů. Stát by se měl snažit, aby se
o každé změně, pokud možno dozvěděl příslušný okruh adresátů.
Vhodným řešením může být omezení nástupu účinnosti zákonů na vybrané termíny,
v České republice bude toto pravidlo zavedeno od roku 2021362. Adresáti norem si postupně

361
362

Kapitola: „Důvěryhodnost institucí v České republice“
§9 odst. 2 zákona č. 222/2016 Sb. (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv) ve znění novely 277/2019 Sb.
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navyknou očekávat v pravidelných cyklech změny legislativy a aktivně by se seznamovali se
změnami a mohli by jim přizpůsobovat svoje podnikání nebo jinou činnost.
Také v tomto případě je možné inspirovat se v informačních technologiích. Je běžné, že
zavedení dodavatelé technologií v pravidelných intervalech uvádějí na trh novější verze, což
ovlivňuje jejich partnery, kteří tyto technologie využívají v řešeních pro své zákazníky.
Dodavatelé proto pravidelně volí pro představení změn podobná data a pořádají
konference, celosvětově sledované podcasty a semináře. Jsou vysoce motivováni, aby se jejich
partneři co nejrychleji adaptovali. Zde je možné se rozumně inspirovat.
Zajímavou cestu ukazuje aplikace vytvořená Hospodářskou komorou České republiky363.
Podobné projekty by bylo vhodné podpořit i v dalších oblastech a rozvíjet myšlenku
personalizované publikace364. Na rozdíl od Kategorie III. by však tyto systémy měly zůstat
v komerční úrovni. Bude záviset na každém, jestli se rozhodne využít on-line nástroje, sám si
legislativu pečlivě nastuduje nebo využije služeb právního poradce.
3.4.3 Kategorie III
V této kategorii by došlo k nejzásadnější změně. Publikace původních právních předpisů by zde
mířila v navrhovaném uspořádání dovnitř státní správy a byla standardně obsažena ve Sbírce
zákonů.
Adresáti právních norem Kategorie III mimo stát, občané, by se s právními normami
neseznamovali přímo. Systém provozovaný státem by informoval, ty kterých by se změna týkala.
Příkladem může být nová povinnost pro vlastníky nemovitostí s celkovou podlahovou plochou
nad 200 m2. Systém jako je Portál občana, napojený na Katastr nemovitostí, je schopen snadno
identifikovat všechny adresáty. Každý může být Portálem (a například na uvedeném emailu nebo
telefonním čísle) informován o své nové povinnosti. Pomocí funkcí Portálu by pak svoji povinnost
mohl splnit.
Dalším příkladem by byly daně, které se týkají fyzických osob, nepodnikatelů. Občané by
jen doplňovali údaje, které stát nemá k dispozici. Systém by daně vypočetl a přímo v něm by přes
platební bránu bylo možné zaplatit.
Pro možnost fungování systému je důležité dodržování dostatečných legisvakančních
lhůt365 tak, aby systém bylo možné na změnu připravit.

Kapitola: „Sledování povinností podnikatelů“
Kapitola: „Personalizovaná publikace“
365
Období mezi platností zákona a jeho účinností, které umožňuje se na novou legislativu připravit.
363
364
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3.5

Dopad na aplikaci práva soudem

Dopad navrhovaného řešení na aplikaci práva by byl menší než na jeho tvorbu a publikaci.
Procesní normy, kterými se řídí soudní řízení, by se rozložily mezi všechny tři kategorie. Do
Kategorie I bych zařadil jen nejzákladnější procesní instituty občansko právních sporů, většina by
však spadala do Kategorie II (předpoklad pomoci právního profesionála), proces soudního řízení
správního a vybrané instituty trestního řízení, dotýkající se obžalovaného a zároveň poškozených
by měly být zařazeny do Kategorie III. Mohlo by tak dojít ke zjednodušení některých norem
občanského soudního řízení a k pečlivému zprostředkování práv v rámci soudního řízení
správního a trestního řízení ze strany státu.
Nový přístup ke správnímu řízení v rámci Kategorie III. by zlepšoval, v případě soudního
přezkumu, postavení žalobce, měl by prakticky eliminovat chyby občanů, kvůli kterým mohou být
z formálních důvodů neúspěšní při podání správní žaloby. Například by systém srozumitelně a
jednoduše nabízel možnost opravných prostředků již v rámci správního řízení a tento co nejvíce
zjednodušoval, aby později nehrozilo odmítnutí žaloby z důvodu nevyčerpání procesních
prostředků ve správním řízení.
Nabízel by se také radikálnější přístup: zahrnout veškeré procesní normy do Kategorie III
a plně digitalizovat veškerá soudní řízení. Takový postup by řádově snížil bariéru přístupu k soudu.
Občan by mohl přímo v aplikaci podávat návrhy, reagovat na žalobu, zaplatit kolek, podávat
opravné prostředky, sledovat stav řízení apod. V případě, že by byl zastoupen advokátem, udělil
by mu přístup k danému řízení a advokát by ve stejném systému činil úkony za něj, účastník by
měl stále o všem naprostý přehled. Zároveň i soudu by se situace zjednodušila a zpřehlednila,
pokud by řízení byla takto digitalizována.
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Závěr
Provedl jsem širokou analýzu aspektů, které ovlivňují srozumitelnost a přístupnost práva pro
veřejnost. Cílem bylo zjistit, jaké nástrahy laikům v tomto brání a nastínit možná řešení.
Nastudoval jsem řadu odborných publikací a doplnil je o aktuální názory právních
profesionálů uváděných na konferencích nebo v rozhovorech. Díky osobním konzultacím
s akademiky provádějícími výzkum v oblasti a s vybranými členy Legislativní rady vlády jsem
některé svoje teoretické úvahy dále zpřesnil. Identifikoval jsem problémy v rámci tvorby práva,
jeho publikace a aplikace soudem.
V rámci tvorby práva za nejzávažnější považuji labilitu zákonů a nízkou srozumitelnost
právních předpisů a norem v nich obsažených. Právní řád je z toho důvodu pro laiky velmi
nepřehledný.
Publikace práva prochází v současné době přeměnou, na základě již přijatého zákona
zřizujícího elektronickou sbírku zákonů. Zásadní změnou je publikace závazných úplných znění
zákonů, která doposud chyběla. Již teď je pravděpodobné, že všechny nedostatky, které plynou ze
zastaralého systému se bohužel nepodaří vyřešit.
Posledním teoretickým okruhem je aplikace práva ze strany soudu. Česká justice je obecně
na velmi vysoké úrovni i ve srovnání v rámci zemí Evropské unie. Jednotlivé vybrané problémy
skýtají prostor pro zlepšení.
Analýza existujících výzkumů a řešení ukázala, že stát má k dispozici odborně připravené
návrhy opatření, kterými se do určité míry řídí. Výsledky, především v rámci digitalizace, jsou
zatím bohužel špatné, systémy existují spíše „na papíře“ a reálný dopad neodpovídá. Občané je
nevyužívají, především z důvodu nízké kvality nabízených služeb.
V rámci návrhu vlastního řešení jsem našel paralelu mezi systémem práva a softwarovými
systémy. Software se dnes standardně rozděluje na front end a back end části, první pro uživatele,
druhou pro profesionály. Podobně právo slouží laikům (běžným uživatelům) a profesionálům
(soudcům, advokátům, atd.). Na rozdíl od softwaru, má právo pro obě skupiny fungovat ve stejné
formě. Vzhledem k jeho složitosti to považuji za nedostatečné. Navrhuji právní normy rozdělit do
tří kategorií podle počtu jejich adresátů a front end pro každou kategorii optimalizovat.
Kategorie I, kde adresátem je každý občan, na tyto normy by měly být kladeny nejpřísnější
nároky v rámci tvorby a publikace práva. Každý by měl být schopen se podle práva Kategorie I
řídit bez toho, aby se přímo seznamoval s jeho normami.
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Kategorie II má omezený okruh adresátů, například profesionálů z jednotlivých oborů.
Zde by mohly být kladeny výrazně vyšší nároky na adresáty, aby se s právem aktivně seznámili,
sami nebo za pomoci odborníka (právníka), investicí do komerčního systému apod.
Kategorie III zahrnuje především oblast správního práva, obecně všech norem, které řídí
vztah státu k občanům. Fungovat by měla v odlišném režimu než první dvě kategorie. Stát by měl
zřídit a garantovat systém, který by zcela odstínil jednotlivce od právních norem této kategorie.
Mohlo by se jednat o zásadní rozšíření již existujícího Portálu občana.
Vypracoval jsem dopad rozdělení a rozdílného přístupu na tvorbu práva, jeho publikaci a
aplikaci soudem. Detailní rozpracování včetně podrobného rozdělení norem do kategorií a návrhu
systému pro Kategorii III by mohlo být inspirací k dalšímu výzkumu.
Pokud by stát podobný komplexní přístup zvolil, celková srozumitelnost a přístupnost
práva by se nesrovnatelně zlepšila a věřím, že by skutečně mohlo začít platit: „Idem ius omnibus
sed ignorantia legis non excusat.“
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Seznam použitých zkratek
Zkratka

Význam

ČAK

Česká advokátní komora

ESLP

Evropský soud pro lidská práva

EU

Evropská unie

KS

Krajský soud

LZPS

Listina základních práv a svobod

MSČR

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

MVČR

Ministerstvo vnitra České republiky

NS

Nejvyšší soud

NSS

Nejvyšší správní soud

OS

Okresní soud

OZV

Obecně závazná vyhláška

Úmluva

Evropská úmluva o lidských právech

ÚS

Ústavní soud

VS

Vrchní soud
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Příloha 1. Analýza zákonů přijatých mezi lety 2009 – 2019
Analýza byla provedena za využití online systému „Nové ASPI“366. Pomocí nástroje
rozšířeného vyhledávání byly vyhledány předpisy přijaté v zadaném časovém období. Následně
byl použit filtr pro omezení na zákony. Jednotlivé zákony byly následně individuálně analyzovány
(zda se jedná o novelu, nový zákon, který nahrazuje existující zákon, nový zákon přijatý na základě
práva EU nebo zcela nový zákon bez návaznosti na právo EU).
Pro každý rok jsou uvedeny zákony, které nejsou novelami ani nenahrazují stávající zákon.
Podtržené zákony byly přijaty bez návaznosti na právo EU.
Zcela nové zákony přijaté v roce 2009
Celkem bylo schváleno 109 zákonů (včetně novel).
•

69/2010 Sb. o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně

•

94/2009 Sb. o přijetí úvěru na financování programu výstavby vodovodů a kanálu.

•

108/2009 Sb. o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a zvláštní
příspěvek k důchodu

•

111/2009 Sb. o základních registrech

•

157/2009 Sb. o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů (EU)

•

197/2009 Sb. o certifikaci veřejných dokladů s biometrickými údaji (EU)

•

198/2009 Sb. Antidiskriminační zákon (EU)

•

212/2009 Sb. o vypořádání občanům ČR za majetek zanechaný na Podkarpatské Rusi

•

214/2009 Sb. o státním dluhopis. programu na úhradu části schodku rozpočtu 2009

•

222/2009 Sb. o volném pohybu služeb (EU)

•

296/2009 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

•

326/2009 Sb. o podpoře hospodářského růstu a sociální stability

•

382/2009 Sb. o státním dluhopisovém programu na část. úhradu nákladů záplav

•

395/2009 Sb. o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potrav. produktů

•

416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické a komunikační
infrastruktury

•

366

419/2009 Sb. o změně názvu Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně

Systém je dostupný na adrese https://www.noveaspi.cz.
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Zcela nové zákony přijaté v roce 2010
Celkem bylo schváleno 64 zákonů (včetně novel).
•

83/2010 Sb. o státním dluhopis. programu na úhradu části schodku rozpočtu 2010

•

118/2010 Sb. o krajském referendu a o změně některých zákonů

•

132/2010 Sb. o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (EU)

•

138/2010 Sb. o přechodu někt. věcí z majetku ČR do vlastnictví Pardubického kr.

•

145/2010 Sb. o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů

•

146/2010 Sb. o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

•

151/2010 Sb. o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci

•

194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně někt. zákonů (EU)

•

408/2010 Sb. o finančním zajištění (EU)

•

411/2010 Sb. o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu

Zcela nové zákony přijaté v roce 2011
Celkem bylo schváleno 133 zákonů (včetně novel).
•

471/2011 Sb. - o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
(EU)

•

456/2011 Sb. - o Finanční správě České republiky

•

427/2011 Sb. - o doplňkovém penzijním spoření

•

418/2011 Sb. - o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

•

374/2011 Sb. - o zdravotnické záchranné službě

•

373/2011 Sb. - zákon o specifických zdravotních službách

•

372/2011 Sb. - zákon o zdravotních službách

•

350/2011 Sb. - chemický zákon (EU)

•

341/2011 Sb. - o Generální inspekci bezpečnostních sborů

•

329/2011 Sb. - o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

•

262/2011 Sb. - o účastnících odboje a odporu proti komunismu

•

186/2011 Sb. - o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinár. soudy

•

136/2011 Sb. - o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona o ČNB (EU)

•

76/2011 Sb. - o přechodném snížení cen a úhrad léčiv

•

73/2011 Sb. - o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

•

29/2011 Sb. - o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočt. schodku
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Zcela nové zákony přijaté v roce 2012
Celkem bylo schváleno 95 zákonů (včetně novel).
•

496/2012 Sb. o audiovizi

•

428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnost.

•

383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
(EU)

•

191/2012 Sb. o evropské občanské iniciativě (EU)

•

165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (EU)

•

95/2012 Sb. o státním dluhopis. programu na úhradu části schodku rozpočtu 2012

•

94/2012 Sb. o zásluhách Václava Havla

•

90/2012 Sb. o obchodních korporacích

•

85/2012 Sb. o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur (EU)

•

73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových
plynech (EU)

Zcela nové zákony přijaté v roce 2013
Celkem bylo schváleno 91 zákonů (včetně novel).
•

311/2013 Sb. o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům
některých bytových družstev

•

307/2013 Sb. o povinném značení lihu (máme dva)

•

306/2013 Sb. o zrušení karty sociálních systémů

•

304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

•

295/2013 Sb. o státním dluhopis. programu na úhradu části schodku rozpočtu 2013

•

292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních

•

272/2013 Sb. o prekursorech drog (EU)

•

229/2013 Sb. o nakládání s bezpečnostním materiálem

•

226/2013 Sb. o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EU)

•

216/2013 Sb. o poskytnutí státní záruky ČR na zajištění půjčky ČNB pro MMF

•

158/2013 Sb. o Květnovém povstání českého lidu

•

134/2013 Sb. o opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností

•

104/2013 Sb. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

•

68/2013 Sb. o změně právní formy občanského sdružení
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•

67/2013 Sb. o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebyt. prostorů

Zcela nové zákony přijaté v roce 2014
Celkem bylo schváleno 79 zákonů (včetně novel).
•

330/2014 Sb. Zákon Parlamentu České republiky výměna informací o finančních účtech
s USA pro účely správy daní

•

259/2014 Sb. zákon o prekurzorech výbušnin (EU)

•

234/2014 Sb. o státní službě (komplikované)

•

181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (EU)

•

89/2014 Sb. státní dluhopisy na úhradu dluhů státu splatných v roce 2014

Zcela nové zákony přijaté v roce 2015
Celkem bylo schváleno 71 zákonů (včetně novel).
•

381/2015 Sb. o jednorázovém příspěvku důchodci

•

376/2015 Sb. o ukončení důchodového spoření

•

374/2015 Sb. o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

•

340/2015 Sb. zákon o registru smluv

•

206/2015 Sb. zákon o pyrotechnice (původně nařízení vlády)

•

15/2015 Sb. zákon o hranicích vojenských újezdů

Zcela nové zákony přijaté v roce 2016
Celkem bylo schváleno 103 zákonů (včetně novel).
•

300/2016 Sb. o centrální evidenci účtů

•

320/2016 Sb. o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (EU)

•

297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce (EU)

•

263/2016 Sb. atomový zákon (EU) (zrušuje podzákonné normy)

•

251/2016 Sb. o některých přestupcích

•

223/2016 Sb. o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

•

187/2016 Sb. o dani z hazardních her

•

112/2016 Sb. o evidenci tržeb

•

90/2016 Sb. posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (EU)
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Zcela nové zákony přijaté v roce 2017
Celkem bylo schváleno 107 zákonů (včetně novel).
•

370/2017 Sb. o platebním styku (EU)

•

300/2017 Sb. Stykový zákon

•

250/2017 Sb. o elektronické identifikaci (EU)

•

246/2017 Sb. o evropských politických stranách a nadacích (EU)

•

65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

•

59/2017 Sb. o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí

•

25/2017 Sb. o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

•

23/2017 Sb. o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (EU)

Zcela nové zákony přijaté v roce 2018
Celkem bylo schváleno 48 zákonů (včetně novel).
•

Zákon č. 93/2018 Sb. o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského
protokolu. (EU)

•

Zákon č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění. (EU)

•

Zákon č. 179/2018 Sb. o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky
České národní banky pro Mezinárodní měnový fond.

Zcela nové zákony přijaté v roce 2019
Celkem bylo schváleno 75 zákonů (včetně novel).
•

Zákon č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

•

Zákon č. 354/2019 Sb. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích (EU)

•

Zákon č. 353/2019 Sb. nominační zákon

•

Zákon č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

•

Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (EU)

•

Zákon č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací (EU)

•

Zákon č. 74/2019 Sb. o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Velké
Británie z Evropské unie
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Stejné právo pro všechny, ale neznalost zákonů neomlouvá
Abstrakt:
Tato práce se zabývá srozumitelností a přístupností práva pro laickou veřejnost. Cílem bylo
analyzovat překážky, které veřejnosti ztěžují pochopení vlastních práv a povinností a jejich
obranu.
V rámci tvorby práva se ukázaly hlavními problémy labilita zákonů a kvalita tvorby
právních předpisů. Důvodem obou je motivace politiků prezentovat se jako aktivní zákonodárci a
získat potřebou publicitu.
Publikace práva prochází v současné době přeměnou, v rámci zavádění eSbírky a
eLegislativy. Důležitým přínosem bude publikace konsolidovaných znění zákonů. Budoucností by
mohla být personalizovaná publikace.
Aplikace práva českou justicí netrpí zásadními problémy, dlouhodobě ji zatěžuje délka
soudních řízení, ale situace se postupně zlepšuje. Úspěšný je Nejvyšší soud, který v roce 2019 díky
promyšlenému omezení dovolání v civilních sporech, vyřídil více věcí než nově napadlo.
V rámci části „Analýza existujících řešení a výzkumů“ jsem konfrontoval teoretické závěry
s dostupným výzkumem. Otestoval jsem také Portál občana a další aplikace, ukázalo se, že stát do
digitalizace investuje, ale možnost využití zatím zaostává.
Mnou navržené řešení vychází z paralely mezi právním systémem a softwarovými
aplikacemi. Navrhuji rozdělit právo do tří kategorií na základě množství jejich adresátů.
Kategorii I tvoří právo, jehož adresátem jsou všichni občané. Pro tuto kategorii by platila
nejpřísnější pravidla a zásady tvorby práva. Laik by se měl právem kategorie I řídit přirozeně.
Kategorie II obsahuje právo, které má omezený počet adresátů, například podnikatelů v
určitém oboru. Ti se musí s právem aktivně seznámit, případně za pomoci právníků.
Kategorie III je omezena na právo upravující fungování státu vůči občanům. Pro tuto
kategorii by měl stát vytvořit zvláštní systém, kterým by odstínil občany od neustále se měnících
norem správního práva.
Práce obsahuje pouze základní obrysy navrhovaného řešení, detailní rozdělení práva do
jednotlivých kategorií a návrh systému pro odstínění občanů od správy státu mohou být námětem
pro další výzkum.

Klíčová slova (3): srozumitelnost práva, tvorba práva, publikace práva
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The law is the same for all but ignorance of law is no excuse.
Abstract:
This work discusses the comprehensibility and accessibility of law by the general public.
Its goal is to analyse the barriers that make it difficult for the public to understand law.
The instability and bad quality of statutes are identified as the key issues of law-making.
The main reason for both of these problems is the motivation of politicians to present themselves
as active legislators and gain publicity.
The law publication is currently undergoing a transformation in the Czech Republic. This
is due to the implementation of the e-Collection and e-Legislation. A great improvement will be
achieved by the publication of consolidated texts. A personalized dissemination of legal
information could be one of the future steps.
The application of law by the Czech judiciary is of a very high standard but suffers from
long proceedings.
I confronted the theoretical conclusions with available research. I also tested selected
government solutions. The Czech Republic is investing in digitalization, but the results are still
unsatisfactory due to the poor quality of the services.
In the last part of my work I suggested a solution based on the parallel between legal
systems and software applications. My proposition is to divide law into three categories based on
the number of their addressees.
Category I - the law which is addressed to all citizens. The strictest rules and principles of
law-making should apply to this category. A layman should be able to follow the law in Category
I easily, without help.
Category II - the law that has a limited number of addressees, such as professionals in a
certain field. These addressees must actively seek out the relevant law themselves, possibly with
the help of lawyers.
Category III - the law regulating the relationship between the government and the citizens.
For this category, the state should set up a special system to shield its citizens from ever-changing
administrative law.
The thesis contains only a basic outline of the proposed solution. A detailed division of law
into the categories and a proposal of a system protecting the citizens from changes in
administrative law can be the subject of a further research.
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