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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Vztah soukromého a veřejného práva lze považovat za tradiční právní téma, zároveň však jde 

o téma, které je vždy aktuální, a to proto, že se tento vztah neustále vyvíjí. Za zásadní impulzy pro 
tento vývoj lze v podmínkách ČR považovat jednak existenci správního soudnictví, jednak nové 
vymezení vztahu soukromého a veřejného práva, které přinesl občanský zákoník. Právě proto je 
určitě namístě znovu promyslet obsah těchto pojmů, tj. především kritéria, podle kterých lze 
soukromé a veřejné právo odlišit a zároveň si i položit otázku, k jakému účelu toto rozlišení slouží 
a zdali to je či není legitimní. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Odvětví právního řádu se obvykle člení na právo soukromé, nebo veřejné. Předpokladem 

zpracování tohoto tématu je tak schopnost abstrakce a zobecnění problematiky, která je obsažena 
prakticky v celém právním řádu. Zvolené téma je tak nepochybně náročné jak z hlediska 
teoretických znalostí a schopnosti abstraktního uvažování, tak pokud jde o aplikaci na platnou 
právní úpravu. 

 
3. Formální a systematické členění práce 
 

Práce se kromě úvodu a závěru člení do osmi kapitol. První až šestá kapitola v zásadě 
pojednává o genezi rozlišení soukromého a veřejného práva od antických kořenů až po novověk. 
Sedmá a osmá kapitola se pak zabývají pojmovým vymezením soukromého a veřejného práva 
jakož i významem tohoto odlišení v recentním právu. Výklad je srozumitelný a kultivovaný 
doprovázený adekvátním poznámkovým aparátem. 

Domnívám se, že dizertantka při zpracování tématu postupovala korektně, citovala v ČR 
relevantní publikované názory a zároveň se pokusila přijít s vlastním přístupem ke strukturování 
problému a odlišení soukromého a veřejného práva. V tom lze spatřovat nepochybný přínos 
předložené disertační práce.  
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4. Vyjádření k práci 
 
Účelem první kapitoly je vysvětlení, proč dělení práva na soukromé a veřejné souvisí se 

společenským kontextem, v jakém k tomuto dělení dochází. To dizertantka vhodně demonstruje 
na středověkém pojetí práva, kde s ohledem na apriorní nerovnost osob, koncepci děleného 
vlastnictví, poddanství a nevolnictví, nelze o soukromé sféře osoby v dnešním pojetí vůbec 
uvažovat – proto by také toto dělení v období středověku nedávalo příliš smysl. 

Ve druhé kapitole dizertantka vypočítává a analyzuje citáty pocházející z římského práva, 
které se věnují rozlišení soukromého a veřejného práva. Dochází k závěru, že rozlišování mezi 
soukromým a veřejným právem v klasickém římském právu zdaleka nehrálo takovou roli, jakou 
tomuto rozlišování připisujeme dnes. Podle názoru dizertantky, který považuji za správný, se 
mnohem spíše jednalo o rozdělení učební látky, význam tohoto rozlišování tak byl v římském 
právu prakticky zanedbatelný či marginální (str. 33). 

Třetí kapitola je věnována recepci římského práva a jednotlivým etapám, jak k této recepci 
docházelo. Dizertantka se nejprve zabývá politickými motivy této recepce, které spočívaly ve 
snaze o obnovení římského impéria v podobě Svaté říše římské. Těžiště recepce římského práva 
je však současnosti primárně spatřováno v recepci práva soukromého. Proto také dizertantka 
rozebírá školu glosátorů a komentátorů, jež obě náležejí k tzv. „mos itallicus“ a projevují se v tom, 
že pracují s iustiniánskými kodifikacemi scholastickou metodou. Právě tím se odlišují od druhé 
školy vycházející z právního humanismu a historicko-kritické metody, jež je souborně označována 
jako „mos gallicus“.  

Ve čtvrté kapitole je vysvětleno, jak souvisel politický vývoj Svaté říše římské národa 
německého s postupnou emancipací práva veřejného jako samostatné právní oblasti. Justiniánovy 
kodifikace totiž vycházely krom jiného z toho, že římský císař je suverénním normotvůrcem. Tato 
konstrukce však narážela na podstatně slabší postavení císaře svaté říše. K oslabování moci císaře 
přispívalo mimo jiné právě pojetí veřejného práva jako zvláštní právní oblasti, jejímž pramenem 
jsou především říšské obyčeje a zvyklosti omezující moc císaře. Souhlasím proto se závěrem 
dizertantky, která považuje zvláštní charakter německého státního zřízení za jeden z klíčových 
faktorů, z něhož vzešlo  rozlišování veřejného a soukromého práva (str. 59).  

Ambicí páté kapitoly je osvětlit ideová východiska novodobého práva. Konkrétně se jedná 
především o racionalistické přirozené právo, se kterým je pak nerozlučně spojena i idea kodifikace. 
Podle dizertantky lze přitom vysledovat dva směry osvícenského přirozeno-právního myšlení, 
které lze podle přibližného geografického rozložení pracovně označit jako „východní a západní“ 
(str 63). Představitelé východního směru působili především v soustátí Svaté říše římské národa 
německého, zatímco západní větev můžeme lokalizovat v Anglii, Nizozemsku, Francii a na 
severoamerickém kontinentě. Struktura kapitoly však tomuto členění zcela neodpovídá: např. 
pojednání o Immanuelu Kantovi, který s ohledem na místo svého působení (Královec) musí podle 
dizertantky nepochybně náležet k východnímu myšlenkovému směru, je zařazena až na samotném 
konci kapitoly, kde se však již pojednává o „západních“ směrech. Zároveň se domnívám, že 
Všeobecný občanský zákoník z roku 1811 byl velmi výrazně inspirován Kantovými myšlenkami, 



 

3 
 

 

což přesvědčivě dokládá Ernst Swoboda.1 Z toho důvodu by v této kapitole bylo podstatně 
vhodnější předřadit pojednání o Kantovi pojednání o ABGB. Za nepřesné považuji také tvrzení 
dizertantky, podle kterého ABGB „při úpravě právních vztahů jednotlivce nepřihlížel k jeho 

postavení ve společnosti, ale vnímal je bez ohledu na jeho reálný status jednoduše jako subjekt 

soukromoprávních vztahů“.(str. 73) Je totiž třeba vzít kriticky na vědomí, že ABGB neznal pouze 
vrozená, nýbrž i nabytá práva, která jsou upravena v jeho § 18, jenž stanoví: „Každý je za 

podmínek, stanovených v zákonech, způsobilým nabývati práv.“ Na základě tohoto ustanovení pak 
bylo možné při nabývání diferencovat, a to i na základě privilegií vyplývajících z jiných předpisů. 
Obecně se domnívám, že „pracovní“ dělení osvícenských směrů na východní a západní není 
vhodné. Za vhodnější bych považoval přidržet se tradičního dělení na přístup kontinentálního a 
angloamerického práva, které by mělo také vyústit v odpověď na otázku, do jaké míry právě tato 
ideová východiska ovlivnila přístup toho či onoho systému k dělení práva na soukromé a veřejné. 
Respektuji však, že otázka klasifikace a rozdělení probírané látky je věcí vkusu a individuálního 
přístupu dizertantky. 

Cílem šesté kapitoly je vysvětlit, jak se pojmy soukromého a veřejného práva projevují 
v novodobém právu. Dizertantce lze přisvědčit, že cesta k novodobému pojmu soukromého práva 
vedla přes kodifikace. Stejně tak jí lze přisvědčit, že jakkoliv se v prvních dvou kodifikacích, o 
kterých pojednává, tj. v bavorském Maxmiliánově kodexu z roku 1756, jakož i ve Všeobecném 
zemském právu pro pruské státy (ALR) již projevuje racionalistická snaha o  uspořádání a 
systematizaci právní materie, svým charakterem jsou tyto kodexy stále ještě zakořeněné v 
předchozím feudálním uspořádání společnosti. Jinak je tomu v první skutečně novodobé 
kodifikaci soukromého práva na teritoriu původní Svaté říše římské, kterou je Všeobecný 
občanský zákoník z roku 1811 (ABGB). Je pravdou, že tento zákoník vychází ze zásady rovnosti 
a dispoziční autonomie, přitom je však třeba zdůraznit, že i tyto soukromoprávní vztahy mohou 
být výrazným způsobem ovlivněny speciální právní úpravou. V těchto souvislostech již 
dizertantka správně poukazuje na nerovnost při výkonu závislé práce plynoucí např. z čeledních 
řádů.  

Podle dizertantky se německá právní věda, ve které – jak známo až do roku 1900 chyběla 
kodifikace soukromého práva, dostala jiným směrem ke stejnému výsledku. Dizertantka přitom 
popisuje peripetie vývoje Německého práva, jež jsou spjaté s historicko-právní školou. V této 
souvislosti by dizertantka po mém soudu měla subtilněji rozlišovat mezi romanistickou větví 
historicko-právní školy, jejímž hlavním představitelem byl F.C. Savigny, a větví germanistickou, 
kterou v návaznosti Georga Besslera rozvinul zejména Otto von Gierke. Jestliže dizertantka 
v souvislosti s Gierkeho učením mluví o opuštění metodologické izolace, čímž má na mysli 
striktní oddělování soukromého a veřejného práva, lze jí přisvědčit. V této souvislosti by však stálo 
za to více rozvést Gierkeho koncepci individuálního a sociálního práva2, která po mém soudu 
představuje právě  jistou alternativu členění práva na soukromé a veřejné. Zejména pokud jde o 
sociální právo, tj. právo sociálních svazů lze uvažovat o tom, že má svůj výrazný veřejnoprávní 
aspekt.  

                                                           

1  Swoboda, E.: Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch im Lichte der Lehren Kants. Graz 1926. 
2 Gierke, O.: Genossenschaftstheorie und die deutsche Rechtsprechung. Berlin 1887, str. 9. 
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Sedmá kapitola se z obsahového hlediska věnuje pojmovému vymezení soukromého a 
veřejného práva. Dizertantka však tvrdí, že právě na tomto vymezení neexistuje v doktríně shoda, 
neboť se termínů soukromého a veřejného práva používá v různých situacích k označení pojmově 
odlišných případů. Proto také přistupuje k vymezení soukromého práva z různých hledisek, tj., 
např. z hlediska dualismu obecného předmětového odvětví, dualismu založeného na konceptu 
přirozeného stavu a dualismu v procesním právu. V páté subkapitole nazvané „Absolutní 
dualismus vymezený subjekty práva“ pak dizertantka popisuje směr, který usiloval o naprostou 
autonomii veřejného práva ve vztahu k právu soukromém, tak jak o to ve své legendární učebnici 
správního práva požadoval Otto Mayer. (str. 141) Dizertantce lze přisvědčit v tom, že „se takové 

striktní dělení soukromého a veřejného práva neprosadilo a víceméně zůstalo u modelu, kdy 

soukromé právo představuje právo obecné a veřejné právo má vůči němu postavení práva 

zvláštního.“(str. 142) Stejně tak se ale neprosadilo ani úplné odstranění dualismu veřejného a 
soukromého práva tak, jak to požadovala ryzí nauka právní. Dizertantka však správně podotýká, 
že Weyr z dynamického hlediska právního řádu rozlišoval mezi tzv. autonomní a heteronomní, 
resp. autokratickou a demokratickou tvorbou práva. Takovýto dualismus je přitom vlastní 
každému právnímu řádu a proto by byl i z normativního hlediska přípustný (str.103).  

V další subkapitole se dizertantka zabývá rozborem teorií, na základě nichž se obvykle 
rozlišuje soukromé a veřejné právo, přičemž tvrdí, že praktický aspekt tohoto dělení spočívá 
především v určení pravomoci správních a obecných soudů. Právě k tomu měla podle dizertantky 
sloužit především teorie subordinační a teorie organická. Domnívám se, že organická teorie a její 
obsahové vymezení – jakkoliv je ve vší prezentované stručnosti v zásadě správné – by vyžadovalo 
větší pozornost zejména v tom smyslu, že subordinační teorie je po mém soudu  především  
spojena s policejním státem, který přikazuje a zakazuje, zatímco organická teorie je již svázána se 
sociálním právním státem, který kromě toho že přikazuje a zakazuje, také určité plnění na základě 
nárokového statusu jednotlivý občanům poskytuje. Právě v tom spočívá významný rozdíl 
organické teorie od teorie subordinační. Rozdíl tak nelze spatřovat pouze v tom, že v případě 
organické teorie je na jedné straně právního vztahu nositel veřejné moci, nýbrž jde také o charakter 
právního vztahu. V této souvislosti by tak možná stálo za to, více komparovat jak organickou, tak 
subordinační teorii na straně jedné s recentně používaným kritériem pro odlišení soukromého a 
veřejného práva, tj. metodou právní regulace, kterou dizertantka rozebírá v  poslední části této 
kapitoly. Je také pravdou, že zájmová teorie byla v současnosti překonána. V tomto smyslu je i 
pochopitelný návrh dizertantky, aby tato teorie nebyla uváděna jako teorie způsobilá odlišit právo 
soukromé od veřejného. Přestože má dizertantka z recentního pohledu pravdu, nelze přehlížet, že 
tato teorie stála u zrodu soukromého a veřejného práva v právu římském. Proto je zřejmě na místě 
tuto teorii i nadále zmiňovat s dodatkem, že je překonána - což ostatně sama dizertantka činí.  

Osmá kapitola se zabývá významem dualismu soukromého a veřejného práva. Nejprve si 
klade otázku, zdali má dualismus soukromého a veřejného práva význam jako garance hodnot a 
dochází k závěru, že náš recentní právní řád výslovnou reflexi dualismu soukromého a veřejného 
práva pro prosazení hodnot na nichž je založen, nepotřebuje. (str. 162) S tím souhlasím. 

Ve druhé subkapitole se dizertantka zabývá funkcí dualismu soukromého a veřejného práva 
ve správním soudnictví. Dochází přitom k závěru, že „ideová východiska koncepce správního 

soudnictví stojícího mimo sféru justice už v současné době nejsou aktuální“. (str. 165) S ohledem 



 

5 
 

 

na to dizertantka kritizuje „zvláštní, až neurotický purismus vycházející z vypjatého rozlišování 

soukromého a veřejného práva“(str. 166). Podle jejího názoru by proto bylo vhodné kriticky 
zhodnotit, zda náš model správního soudnictví, založený na úzkostlivé diferenciaci 

soukromoprávních a veřejnoprávních vztahů prospívá těm, k jejichž ochraně je zřízen. (str. 167).  
Ve třetí subkapitole se potom zabývá dualismem soukromého a veřejného práva v novém 

občanském zákoníku. Zásadní význam má z tohoto hlediska § 1 odst. 1 kde je mimo jiné 
stanoveno, že „uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného“. 
Podle názoru dizertantky bylo účelem tohoto ustanovení především řešení problému neplatnosti 
podle starého občanského zákoníku, kdy rozpor se zákonem – a tedy i veřejnoprávním zákonem – 
způsoboval absolutní neplatnost právního jednání. V okamžiku, kdy nová právní úprava považuje 
za neplatné podle § 580 pouze takové jednání, „které odporuje zákonu, pokud to smysl a účel 

zákona vyžaduje“, je podle dizertantky možné dostatečně diferencovat následky „protiprávního 
jednání“.  Z toho také plyne pochybnost dizeratantky, zdali je striktní oddělené uplatňování 
soukromého a veřejného práva tak, jak je v občanském zákoníku stanoveno, na místě. V této 
souvislosti je však po mém soudu třeba položit také otázku, zdali má oddělené uplatňování 
soukromého a veřejného práva význam pouze z hlediska neplatnosti právního jednání? Nemůže 
mít toto oddělení význam například i z hlediska odpovědnosti? Neříká se tím například i to, že 
spáchání trestného činu či přestupku nemusí automaticky znamenat vznik soukromoprávní 
odpovědnosti?  

V poslední čtvrté subkapitole si dizertantka klade otázku, zda s ohledem na změny 
v novodobém právu je vůbec možné oddělovat soukromoprávní a veřejnoprávní metodu regulace. 
Lze totiž přisvědčit tomu, že existuje jak trend privatizace veřejného práva a naopak dochází 
k publicizaci soukromého práva, což se typicky projevuje v ochraně spotřebitele. 

V samotném závěru pak dizertantka nejprve stručně leč výstižně rekapituluje závěry 
jednotlivých kapitol, přičemž dochází v zásadě k závěru, že pojem veřejného a soukromého práva 
je natolik mnohoznačný, že neumožňuje dostatečně odlišit co je a co není veřejné či soukromé 
právo, což je podle jejího názoru důvodem ke kritické revizi současného pojetí soukromého a 
veřejného práva. (str. 184) 
 
Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Práce splnila vyčené cíle.  
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Z práce je patrné, že dizertantka při jejím zpracování 
postupovat samostatně a předložila k diskuzi vlastní 
originální závěry. 

Logická stavba práce Struktura práce je logická a systematická. 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Se zdroji je pracováno korektně, v souladu se 
stanovenými požadavky. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Provedená analýza je adekvátní ve vztahu ke 
zvolenému tématu. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K formální úpravě nemám připomínek. 

Jazyková a stylistická úroveň K jazykové a stylistické úrovni nemám připomínek. 
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5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 

Jak již bylo uvedeno, dizertantka tvrdí, že v doktríně neexistuje shoda na obsahovém vymezení 
soukromého a veřejného práva, neboť se těchto termínů používá v různých situacích k označení 
pojmově odlišných případů. To je jistě pravda, zároveň se však domnívám, že je třeba rozlišovat 
mezi soukromým a veřejným právem v objektivním slova smyslu a soukromými a veřejnými 
subjektivními právy. Mezi těmito dvěma pohledy totiž existuje zásadní rozdíl: jestliže je v případě 
soukromého a veřejného práva, které je chápáno jako objektivní, možná poněkud neurčitá hranice, 
zdali určité odvětví má spíše veřejnoprávní či soukromoprávní charakter, zcela odlišná situace je, 
pokud se týče posouzení charakteru veřejného a soukromého subjektivního práva. Kladu proto 
otázku, zda by tento „dualismus“ neměl být tím prvním, od čeho se začne klasifikace odlišujících 
kritérií. 

Dizertantka dále uvádí, a že podle některých autorů v angloamerickém právním systému jsou 
pojmy soukromého a veřejného práva přítomné, což by mohlo implikovat, že se i 
v angloamerickém právním systému rozlišuje mezi soukromým a veřejný právem. Doporučuji 
proto, aby se dizertantka k tomuto rozlišování či jeho absenci v angloamerickém správním 
systému vyjádřila.  

Výše uvedené připomínky nijak nesnižují přínos předložené práce, která zejména spočívá 
v analýze kritérií, podle kterých lze soukromé a veřejné právo odlišit, jakož i v odpovědi na otázku 
k jakému účelu toto rozlišení slouží a v čem tedy spočívají slabiny takového dělení. Z těchto 
důvodů práci doporučuji k úspěšné obhajobě tak, jak je uvedeno níže.  
 
 
Doporučenípráce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 
 
 
V Praze dne 13. ledna 2020 
 
 
 

_________________________ 
 

Doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D. 
oponent 

 
 


