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Zvolené téma práce je po teoretické stránce zajímavé a po praktické stránce důležité. Bohužel, 

ekonomická analýza se v tuzemské jurisprudenci dosud neprosadila v míře, jakou by si tento 

přístup zasloužil. Zejména zde chybí odborné monografie, které by aplikovaly metody LaE na 

konkrétní odvětví nebo instituty českého práva. A proto velmi vítám dizertační práci Martina 

Sztefka, která se zabývá ekonomickou analýzou deliktního práva. 

Práci lze formálně rozdělit na dvě části, obecně-teoretickou (kap. 1-3) a aplikační část (kap. 4-

8), nicméně obecně-teoretické úvahy pronikají také do konkrétních aplikací, což je správné. 

Celková struktura je promyšlená, ale není dobře vyvážená. Do očí bijící nevyváženost vytváří 

zejména 6. kapitola, která je svým rozsahem výrazně nadproporční. Tento dojem navíc posiluje 

skutečnost, že téma této hypertrofované kapitoly (odpovědnost za pomocníka) rozhodně není 

centrálním pilířem deliktního práva. Někdo může mít dokonce pochybnost, zda si toto relativně 

marginální téma v kontextu této práce vůbec zaslouží samostatnou kapitolu. Zároveň neplatí, 

že by ekonomická analýza v 6. kapitole byla zajímavější nebo sofistikovanější než ve zbytku 

práce. Spíše je to naopak. 

Autor má vcelku jasné teoretické východisko, explicitně se hlásí k rakouské ekonomické škole. 

To je samozřejmě legitimní a možná i vítaný přístup. Rakouská škola je sice menšinový, ale 

svým způsobem obdivuhodný směr současného ekonomického myšlení. Bohužel, autor si 

přitom osvojil sektářskou dogmatičnost, která je pro rakouskou školu typická. To se projevuje 

už ve způsobu, jakým prezentuje své základní teze. Např. nekriticky akceptuje metodologický 

individualismus, ze kterého odvozuje, že „pouze jednotlivci jednají“. (s. 31) A contrario, že 

kolektivy jako takové jednat nemohou. Jenomže autor přitom spokojeně ignoruje aktuální stav 

poznání v této věci. Např. Ch. List a P. Pettit velmi přesvědčivě a logicky rigorózně zdůvodnili, 

že nejen jednotlivci, ale také kolektivy mohou být aktéry.1 Netvrdím, že tato teoretická otázka 

je definitivně rozhodnutá. Moje námitka je, že autor slepě přejímá silně kontroverzní názor. 

Místo aby pečlivě zjišťoval, promýšlel a diskutoval všechny dostupné argumenty, sebevědomě 

formuluje kategorický soud: „Mám však za to, že pozice metodologického individualismu je 

nezbytným základem jakékoliv smysluplné teorie … .“ (s. 32)  

Autor se následně hlásí k metodologickému subjektivismu, ze kterého odvozuje subjektivní 

pojetí užitku a potažmo nákladů. (s. 32) Zároveň tvrdí, že přímé a konkrétní interpersonální 

porovnávání užitku je nemožné, což používá jako argument proti Kaldor-Hicksově kritériu 

ekonomické efektivnosti: „Druhým problematickým aspektem kompenzačního kritéria je skryté 

                                                             
1 List Ch., Pettit P. Group Agency: The Possibility, Design, and Status of Corporate Agents. Oxford 2011. 



meziosobní porovnávání změn užitků jednotlivců. Abychom totiž mohli spolehlivě uzavřít, že 

určité opatření bude efektivní ve smyslu Kaldor-Hicksova kritéria efektivnosti, musíme mít 

určitý způsob posouzení, zda výhody získané takovým opatřením budou dostatečné k tomu, aby 

mohly vyrovnat vzniklé ztráty. To však předpokládá, že budeme schopni výhody a ztráty 

různých osob vzájemně porovnávat.“ (s. 38) Jenomže sám autor předpokládá možnost 

interpersonálního porovnávání užitků, resp. nákladů, ve svých vlastních úvahách o deliktním 

právu. Např. v kontextu své analýzy motivačních důsledků režimu objektivní odpovědnosti 

autor píše: „Budou-li totiž v případě objektivní odpovědnosti náklady spojené s preventivními 

opatřeními nižší než očekávané náklady škodní události, pak potenciální škůdce přijme tato 

opatření, budou-li však vyšší, pak pro něj bude efektivnější taková opatření nepřijmout a spíše 

nahradit vzniklou škodu.“ (s. 75) Tato úvaha předpokládá, že potenciální škůdce dokáže 

porovnat své vlastní náklady na preventivní opatření s očekávanou újmou poškozeného, kterou 

by poškozenému případně musel kompenzovat. To je nepochybně příklad interpersonálního 

porovnávání. Přitom se rozhodně nejedná o triviální porovnání typu: „Osoba A preferuje X, 

zatímco osoba B je vůči X zcela indiferentní.“ (s. 36) Moje námitka tedy je, že z autorova textu 

není jasné, jaká interpersonální porovnávání jsou možná a jaká nikoli. Dokud tuto věc 

nevyjasní, bude jeho přístup vypadat jako arbitrárně selektivní.  

Autorovo vymezení pojmu nákladů je – důsledně vzato – správné, nicméně pro čtenáře, který 

je zvyklý na standardní ekonomickou terminologii, může být trochu matoucí: „Náklady obecně 

tvoří neodmyslitelnou součást lidského rozhodování, neboť lidé poměřují náklady a přínosy 

různých alternativ využití vzácných statků a k tomu použitých prostředků. V podstatě můžeme 

říct, že každé jednání a rozhodnutí nutně implikuje existenci nákladů, protože jednaní spočívá 

ve volbě a preferování určitého cíle před jiným, méně preferovaným způsobem jednání, přičemž 

náklady tak představují hodnotu přisuzovanou té alternativě, která je na preferenční škále 

hodnocena méně, a proto musí být její realizace odložena. Náklady spojené s určitým jednáním 

tedy můžeme vyjádřit jako hodnotu uspokojení cíle, které se jednající vzdal tím, že obětoval 

realizaci méně hodnocené příležitosti. Náklady nejsou tedy ničím jiným než náklady 

obětovaných příležitostí.“ (s. 30). Autor má samozřejmě pravdu, že každé jednání je zatíženo 

náklady obětovaných příležitostí. Jiná věc pak je, zda bychom měli obecný pojem nákladů 

redukovat na náklady obětovaných příležitostí, což autor nakonec udělal v poslední větě. 

Standardní ekonomická terminologie pojmově rozlišuje dva druhy nákladů, totiž explicitní 

náklady samotného jednání a náklady obětovaných příležitostí. Hlavní motivací této rozlišující 

terminologie je snaha, abychom neomezovali svoji pozornost pouze na ty náklady, které jsou 

zjevné. Tedy abychom si zachovali jasné vědomí rozdílu mezi pouhými „účetními“ náklady a 

celkovými ekonomickým náklady. Důsledně vzato je ale pravda, že také explicitní náklady lze 

chápat jako obětování příležitostí. Např. zaplacená cena zboží je pro mě nákladem v tom 

smyslu, že si za tyto peníze už nemůžu koupit něco jiného. V tomto smyslu je pak náklad ceny 

zboží pro mě tak vysoký, jak si cením nejhodnotnější alternativy využití těch peněz (the second 

best). Autor se o této věci mohl rozepsat trochu víc.   

Některým důležitým teoretickým problémům ohledně deliktního práva se autor věnuje pouze 

zběžně a docela povrchně. Např. nesmírně zajímavý spor mezi zastánci ekonomické teorie na 

jedné straně a zastánci teorie korektivní spravedlnosti na straně druhé autor odbyl poznámkou, 

že tyto dva přístupy ve skutečnosti nejsou konkurenční, ale komplementární. (s. 56) Mám to 

chápat tak, že pánové Posner, Landes, Shavell, Kaplow, Coleman, Weinrib, Ripstein … už 

několik desetiletí vedou nesmyslný pseudospor o povaze deliktního práva? Tento názor může 



být plauzibilní, mně osobně docela konvenuje, ale vyžaduje mnohem důkladnější argumentaci, 

možná v rozsahu samostatné dizertační práce.  

Nebudu zde rozebírat jednotlivé autorovy analýzy ohledně deliktního práva. Pro tento úkol 

jsou odborníci na civilní právo mnohem lépe vybavení než já. Nicméně, oceňuji srozumitelný, 

přehledný, analytický, ale zároveň čtivý styl psaní této práce. Také oceňuji, že práce vychází 

z bohaté základny relevantní, zejména zahraniční literatury. Autor velmi dobře pochopil účel 

ekonomické analýzy práva, když píše: „Ekonomická analýza práva je analytickým přístupem, 

jehož smyslem je dát právním pojmům přesnější obsah. Právní argumentace by pak měla brát 

v úvahu tyto ekonomické souvislosti, a nespoléhat se tak na obecné fráze a prázdná hesla.“ (s. 

155) Předložená dizertační práce tuto aspiraci v zásadě splňuje. Nicméně, občas i v této práci 

narazíme na něco, co lze označit jako prázdná rétorika právního názoru. Pouze pro ilustraci 

uvedu jeden příklad takové prázdné rétoriky, totiž prezentování názoru jako by to byl argument. 

Autor cituje P. Bezoušku, který tvrdí, že § 2914 OZ bychom měli vztahovat pouze na takové 

protiprávní jednání pomocníků, které je činěno v zájmu principála. Na to autor reaguje slovy: 

„Domnívám se, že toto kritérium je příliš úzké, a nepokryje tak případy protiprávního jednání 

pomocníků, ke kterým může běžně docházet, avšak které nejsou činěny v zájmu principála.“ (s. 

118-119). Všimněme si, že citovaná věta není argumentem proti Bezouškově tezi, ale jen 

tvrzením opačné teze, resp. vyjádřením nesouhlasu. Autor pak pokračuje slovy: „Nehledě na 

to, že … “, což má nejspíš avizovat, že následně ještě přidá další argument. Chápu to jako 

rétorickou figuru, která vytváří falešný dojem, že nějaký argument už byl předložen, ačkoli 

autor zatím pouze vyjádřil svůj názor, který teprve má být zdůvodněný. 

 

Prosím, aby komise při obhajobě vnímala mé námitky jako marginální drobnosti, které nijak 

nezpochybňují kvalitu předložené práce. Obecně hodnotím práci velmi pozitivně. Doufám, že 

bude vydána knižně, protože může být velkým přínosem pro tuzemskou právní vědu i praxi. 

 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 
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