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Autorka si dokázala poměrně umně nalezla oblast, resp. problematiku (ev. se 

nechala inspirovat kontextem institucionálních a normativních proměn práva), jejíž 

hlubší zpracování či alespoň vzbuzení či prohloubení diskuze, je podle mého názoru 

značně potřebné, zejména či také pro současnou právní praxi. Současný stav jejího 

poznání umožňuje i další možnosti rozpracování a zkoumání této velmi obtížné 

problematiky.  

Zvolené téma patří k vějíři možných témat obecné i odvětvové právní teorie.  

Jeho jistá specifičnost resp. subtilnost zřejmě vyvolala potřebu interdisciplinárního 

přístupu, logické vrácení ke kořenům, historickému vývoji a jisté deskripci ve změnách 

v nazírání na „veřejné a soukromé“ právo. Kladně hodnotím nalezení, zhodnocení a 

umné vypíchnutí některých otázek a jakousi kritiku obecně znějících pravd, které pod 

zorným úhlem magistry vitae až natolik pevné a ryzí nejsou. Evokují spíše stav jakési 

tekuté modernity. 

Kandidátka pak prolíná historické, státovědní a právně filozofické poznatky. 

Daří se jí s pomocí opory odborného písemnictví - s použitím potřebné míry nadsázky 

a nutného zjednodušení (např. autoři Valentin Urfus, Michal Skřejpek) z oblasti antiky, 

přes feudalismus (např. Balík Stanislav, Krsková Alexandra), k „rannému kapitalismu“ 

(Pražák Jiří, Weyr František, Pošvář Jaroslav aj.) až české současnosti (Gerloch Aleš a 

mnozí další, jež není možné kvantitativně ani bez společenských lapsů vyjmenovat). 

Tady práce přechází k řešení žhavé současnosti. Objevují se zde i autoři a tituly málo 

očekávatelné (např. komentářová a učebnicová literatura). 

Autorka dokáže přecházet či postupovat od právně teoretických i filozofických 

přístupů, přes odvětvovou teorii k právně praktickým otázkám. Přes deskripci, 

nastolování někdy až specificky kasuistické otázek vyvozuje a poukazuje na deduktivní 

závěry, jež by mohly sloužit až ke zlepšení systému právního řádu, či alespoň řešení 

některých poměrně palčivých otázek např. problematika příslušnosti soudů - (civilní 

versus správní větev). To je podle mého hodně sympatický rys. Dobrá teorie je nejlepší 

pomocnicí praxe neb rovnou nejlepší praxí. Autorka předkládá na první pohled 

relativně okrajové téma, což širší pohled, hlubší zamyšlení a jeho zpracování vyvrací. 

Soudím, že to svědčí o nadhledu a dobré orientaci autorky ve zvoleném tématu. 



Předložená kvantitativně rozlehlá disertační práce se systematicky člení kromě 

úvodu a závěru na osm kapitol.  

První kapitola disertační práce nazvaná „Tradice: společenský kontext práva“ se věnuje 

úvahám o smyslu právního řádu a potřebě jeho poznávání ve společenských 

souvislostech, z nichž vypichuje především ideologický kontext v souvislosti 

s (optimálním) regulativním působením právních předpisů. Naznačuje, že právo a jeho 

historická geneze podléhá společenským změnám, byť je současně poměrně často také 

využíváno jako prostředek pro jejich směrování a změn. Naznačuje, že i vývoj právních 

institutů včetně pociťování či používání „veřejné a soukromé právo“ podléhá rozložení 

sil – státoprávnímu uspořádání (formě státu) a postavení právní subjektů v něm- 

(vztahy obyvatelstva k státní moci a mezi sebou, učlenění státu). Kategorizuje vývoj 

společnosti na starověk, středověk, novověk a současnost. Není patrné, zda uvědoměle 

navazuje na některé myšlenky střídání společenskoekonomických formací - nic 

nenamítám - K. Marx byl „velký němec“ v oblasti sociologické nebo práce se přiklání 

k recentním trendům ekonomizace práva či obojí. V čtenáři to ovšem může vzbudit 

rozpaky.  Je ze společenského kontextu rozhodující působení na právní řád, principy, 

zásady a instituty= ideje a ideologie nebo přec jen materie?  

Podobně partie o společenské diferenciaci začíná obdobím právního 

partikularizmu a popisem společenské diferenciace tehdejší společnosti (subčásti léno 

a dělené vlastnictví, poddanství a nevolnictví, struktura společnosti). Je otazné nakolik 

jde o šťastné expozé, když popsané uspořádání pro problematiku veřejného a 

soukromého práva až tak mnoho neznamená. Pokud měla tato partie za úkol mj. sloužit 

mj. jako preambule práce, pak svůj cíl splnila až na antické období. 

Až poté následuje kapitola, poněkud překvapivě, jinak obvyklejšího „návratu“ k 

římskoprávní tradici soukromého práva, resp. kategoriím ius privatum a ius publicum, 

čili ad fontes. Oceňuji analytické schopnosti autorky včetně nalezení a poukaz na reálie, 

které považuje za významné a jistě nejen pro čtenáře zajímavé. Ukazuje se, že 

v římských písemných památkách, římském právu či jurisprudenci lze konec konců 

nalézt „vše“, resp. římského práva lze odvodit snad cokoli. Toho si zřejmě bylo vědomo 

velmi mnoho právníků a badatelů od nepaměti. 

Je to dané jak praktickým nikoli prakticistním přístupem Římanů k právu, na 

oko „nezájmem“ o systematickou právní teorii. Ta se postupně, když se mohla evolučně 

vyvíjet staletí, vytvořila jakoby samovolně. Způsob zpracování - suma (ne)přesně 

citovaných výroků slavných právníků klasické římské jurisprudence, jejich pozdější 

revize či „modernizace“ a kazuistické, výrokové ukotvení Iustiniánskými následníky, 

zřejmě relativizuje jak dobu vzniku, tak ev. i původní smysl a funkce řady institutů. To 

ani v případě zkoumané problematiky neznamená, že by se nezrodila či nebyla jaksi 

známa, zaznamenána v římském právu. Pokud se jedná o písemné prameny nemůže 

být na překážku, že jsou kupříkladu známé z děl neprávníka T. Cicera, jenž z hlediska 

tématu dokonce lišil prameny veřejného a soukromého práva. To mohu např. s lehce 

spekulativním nádechem vyložit, jako že byly natolik zakořeněné, že je Populus 

Romanus ev. před Serviem Tuliem minimálně patriciové běžně znali a operovali s nimi. 

Následné pojmové a faktické nuance, třeba v době císařské, na tomto faktu těžko co 

mění.  



Zda a nakolik došlo později k deformaci Ulpiánova vymezení veřejného a 

soukromého práva dle kritéria zájmu v Digestech, rozpaky týkající se přesnosti smyslu 

překladu, ev. revize, jakoby zamlčování v novověku, a „moderní“ pochyby a zda byl 

tento výrok míněn směrem k právnímu řádu nebo studiu práv jsou relevantní, zajímavé 

a to nejen badatelsky. Tyto rozpaky nedokázaly vykořenit kategorii zájmu ze hry o 

hledání kritéria pro tento fenomén. 

Obdobně uhadování co vlastně je otázkou záležitostí římského státu a co 

prospěchu jednotlivce (ve smyslu Ulpiánovy jak přesně zachované?! teze) po uplynutí 

tisíciletí či její řešení a zejména příklon k dříve vysloveným tezím, je spíše otázkou 

naturelu autora. Tak trochu se jedná o následné interpretace, ve kterých interpretátor 

chápe smysl textu lépe či adekvátněji, než jeho tvůrce. 

Římská pragmatičnost, možné prolínání vztahů římské společnosti a státu, 

formální neoddělení předpisů veřejné moci a majetku od pravidel, která by i v dnešním 

pojetí náležela do soukromoprávní oblasti svědčí dle mého soudu spíše o vývoji, 

odlišných nuancích a postupných změnách v nazírání, než možné negaci takového 

pohledu.  

Třetí a čtvrtá kapitola se zabývá recepcí římského práva v důsledku idejí o 

obnovu římské říše, praktickou recepcí přes mos galicus a italicus. Nelze než souhlasit, 

že rozlišování veřejného a soukromého v dané době nebylo smysluplné. Jeho 

akademické základy jsou patrně až v období humanismu a zejména reformace. Ius 

publicum se znovuobjevuje jako možnost odvěké snahy o limitaci moci panovníků, bez 

ohledu na to, že z druhé strany měla tradice římského práva posloužit opačně, 

k centralizaci moci a vytvoření německého impéria.  Pravděpodobně k myšlence 

dualismu práva se zde objevují nové podněty k vyčlenění a kladení důrazu na soukromé 

právo a nastolení idejí o nedotknutelnosti ius privatum. 

Další část práce se zabývá ideovými východisky novodobého práva tj. 

racionalismem, s jeho odlišným přístupem k podstatě a funkcím práva, zejména 

odklonu od soustředění na staré dosud až nedotknutelné zdroje, k racionálně 

tvořenému právu cestou kodifikací. Společenské změny měla usnadnit idea 

přirozeného práva, teorie společenské smlouvy, kterou měla být legitimizována státní 

moc. Práce zde zachycuje racionalistické působení přirozeného práva v německé vědě, 

včetně kodexového vyústění. Bylo založeno na všeobecné závaznosti, plynoucího z jeho 

založení či snahy založit na principu rovnosti a svobody.   

K jádru k vytýčené problematiky /„Pojmy soukromého a veřejného práva v novodobém 

právu“/ cílí kapitola č.6. Za východiska novodobého práva považuje státní moc jako 

zákonodárce, vtělení konstruktu subjektivních práv do objektivního práva a 

hodnotovou zaměřenost na racionální iusnaturalismus zejména v liberálních 

zaměřeních. Až později se ukázalo, že není možné dosáhnout formální rovnosti 

v právních vztazích, bez omezení svobody ekonomicky dominujících subjektů. Je zde 

zajímavé sledovat vývoj původního pojímání veřejného práva jak státního, proti 

soukromému představovanému jako všeobjímajícího jev. 

Práce usiluje o popis vývoje soukromého práva od tzv. pruského modelu, přes 

vymezování AGBG, k německé pandektistice. Za hlavní okolnost vzniku správního 

práva a správního soudnictví, patrně jako podstatnou složku práva veřejného, pak 



považuje ideje právního státu a z něj plynoucí základní znaky právního státu. Je to sic 

z jedné strany pochopitelné ale na tomto místě by čtenář očekával nějaký model vývoje 

práva veřejného.  

Není to z jiného pohledu tacitní příklon k stanovisku, že stát rovná se právní řád? 

Předposlední kapitola popisuje dualismy soukromého a veřejného práva dle 

kritérií obecného předmětového odvětví, patrně předmětu úpravy a pozitivního práva, 

dále dualismem z pohledu přirozenoprávního konceptu, procesního práva, politicko-

právního a konečně absolutního dualismu soukromého a veřejného práva. Tato klíčová 

část pokračuje kritikou, kterou vznáší ryzí nauka právní na vtažení tohoto dříve 

nástroje mocenského boje do právní vědy.  

Nato následují jako subčásti spíš nesystematicky, známá klasifikační kritéria pro 

rozlišování soukromého a veřejného práva uspořádané v pořadí teorie subordinační 

čili mocenská, organická (přiřazení), zájmová a konečně kategorizace dle metody 

právní regulace.  

Naplnění cíle – potvrdit nebo vyvrátit dualismus práva, kandidátka explicitně 

nevyslovuje. Činí patrně závěr, že ani jedno z představených kritérií není dostatečně 

pregnantní pro vymezení odlišností veřejného a soukromého práva.  

Závěrečná kapitola je zaměřena na význam dualismu soukromého a veřejného 

práva. Jedná se o pasáž dotýkající se současného stav těchto otázek mj. v návaznosti na 

vývoj právní praxe. Její zařazení a poukazy na příslušnost věcí občansko-právním 

senátům anebo specializovanému správnímu soudnictví ukazuje, že bez nabídky a 

teoretické opory, budou trvat pochybnosti a nebude dobré justiční praxe. 

 

Přes vědomí, že se jedná i o kvalifikační práci vytýkám kandidátce malou 

autorskou odvahu, po cca sto stranách barokního textu dojít k poznání, že věc je 

nejasná, pro čtenáře i s ohledem na předchozí řádky nevyznívá dost uspokojivě.           

Dovolím si pragmatické řešení. Není až tak podstatné, zda dělení práva na soukromé a 

veřejné je dáno tradicí výuky práva,/třebas už od římských dob/ neb z jiných  příčin.  

Pokud nebudeme brát v úvahu stanoviska typu – funguje to, tak proč se tím 

zabývat, nabízím z hlediska funkcionálního teze:  

Minimálně k vyprovokování diskuze vyslovuji proto názor, že nejvíce odpovídá 

potřebám teorie a praxe kategorizace veřejného a soukromého dle metody právní 

regulace. Fakt, že existují „smíšené vztahy“, ev. bývají vřazovány do soukromého práva 

duální vztahy, může vést či vede k názoru např.  o trialismus objektivního práva. Lze to 

vyložit  též, že se jedná spíš o zásadní  a převažující dualismus, když je možno cíleně 

ponechat poslední řešení v konkrétním případě až na judikatuře.  

Závěrem - nejen tato práce svědčí o potřebě rozlišení veřejné a soukromoprávní 

oblasti, resp. práva. 

 

Přes drobné připomínky vesměs diskusního charakteru, tuto dobrou práci doporučuji 

k ústní obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce.  

                             

                                                                                                          Jaromír Harvánek 


