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Úvod
Počátkem roku 2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
jeden z nejkontroverznějších právních předpisů novodobých právních dějin České
republiky, pro nějž se mezi odbornou i laickou veřejností vžilo označení „nový občanský
zákoník“, ve zkratce „NOZ“. Dlouho očekávaný a hojně diskutovaný zákon je výsledkem
mnohaletého úsilí o rekodifikaci hmotného soukromého práva a představuje rozsahem
svého zaměření základní kámen celého systému právní úpravy soukromoprávních vztahů
v českém právním řádu.
Cílem této práce je zdokumentovat charakteristické rysy právního jazyka použitého
v novém občanském zákoníku a poukázat na jeho určitá specifika, a to prostřednictvím
jazykové analýzy zaměřené na jednotlivé jazykové roviny (textovou, syntaktickou,
lexikální, morfologickou, hláskovou), včetně struktury textu a grafických prostředků.
Ve své podstatě se práce skládá ze dvou základních částí – teoretické a praktické,
i když tak není výslovně rozdělena. Teoreticky jsou pojaty první dvě kapitoly, praktické
zaměření lze nalézt v kapitole třetí.
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětem zkoumání je text právního předpisu
(zákona), je pro uvedení do problematiky a pochopení výstavby jazyka právních předpisů
do první kapitoly zařazen exkurs zabývající se pojmy „právní norma“ a „právní předpis“.
Obrazem kvality právního předpisu je jeho srozumitelnost, která je dána zejména jeho
jazykem a vnitřní strukturou. Následuje proto obecná charakteristika právního jazyka, resp.
jazyka právních předpisů, a vymezení základních atributů vnitřního členění právních
přepisů. Jazyk právních předpisů je popsán jednak z pohledu právně teoretického, jednak
z pohledu lingvistického, neboť přístup obou těchto vědních disciplín je pro jazykové
vyjádření právních norem v právních předpisech významný.
V druhé kapitole je ve stručnosti objasněno zařazení nového občanského zákoníku
v právním systému České republiky a popsán legislativní proces a okolnosti jeho vzniku.
Stěžejní část práce je věnována vlastní lingvistické analýze nového občanského
zákoníku a vyzdvižení charakteristik v něm užitého právního jazyka. Důraz je kladen na
syntaktické prostředky, pojmosloví (zmíněny jsou právní pojmy mající podobu archaismů
a neologismů), na členění textu a jeho srozumitelnost.
Předmětem práce není zkoumání ani hodnocení koncepce nové právní úpravy,
sémiologických posunů významů slov, ani interpretace předmětného textu, neboť jde
o problematiku značně složitou, a to jak z hlediska odborného (nejedná se výhradně
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o záležitost lingvistickou, nýbrž výrazně zasahující do oblasti právní teorie a aplikace
práva, navíc s historickým kontextem), tak kvantitativního, výrazně přesahující rámec této
práce.
Z hlediska metodologie práce jsou v teoretické části shromážděny a uspořádány
údaje a výňatky z odborné literatury a statí, a to jak z oblasti lingvistiky (se zaměřením na
problematiku

právního

jazyka,

právní

komunikace,

stylistiku

odborných

a administrativních textů), tak z oblasti právní teorie (pro potřeby pochopení tvorby práva,
legislativní techniky a užití právního jazyka). Čerpáno bylo zejména z publikací předního
českého lingvisty zaměřujícího se na problematiku jazyka právní komunikace Jana
Kořenského a právně teoretických prací Viktora Knappa, Aleše Gerlocha a Pavla
Holländera. Jako studijní materiál byla využita rovněž důvodová zpráva k novému
občanskému zákoníku a Legislativní pravidla vlády.
V praktické části bylo postupováno metodou recepce určitých jazykových jevů,
jejich analýzy a konfrontace s obecně teoretickými východisky. Při práci byl použit
oficiální text nového občanského zákoníku ze Sbírky zákonů a pro účely vyhledávání
a lokalizace slov a částí textu také jeho elektronická verze dostupná z webových stránek
Ministerstva vnitra ČR převedená do podoby dokumentu Word. Pro analýzu textu nebyl
vytvořen žádný zvláštní nástroj (frekvenční slovník či obdobná pomůcka), s ohledem na
rozsah zkoumaného materiálu tak nejde a nemůže jít o vyčerpávající rozbor všech
jazykových jevů ani jednotlivých jazykových jevů v celém objemu textu předmětného
zákona. Ověření existence právních pojmů užitých v novém občanském zákoníku a jejich
výskytu v jiných právních předpisech bylo prováděno v právním informačním systému
CODEXIS® (softwarová aplikace).
Na literaturu a další prameny je odkazováno formou číslovaných poznámek pod
čarou. Odkazy na jednotlivá konkrétní ustanovení nového občanského zákoníku, která jsou
v textu práce citována, jsou uváděna bez uvedení slov „nového občanského zákoníku“
nebo zkratky „NOZ“, neboť je zřejmé, že vždy jde o citaci právě tohoto zákona. Pro
označení analyzovaného textu jsou používány výrazy „nový občanský zákoník“, „zákon“,
„text“ a zkratka „NOZ“, a to zcela rovnocenně. Seznam použitých zkratek je zařazen za
úvod práce, před vlastní odborný text. V závěru práce je kromě seznamu literatury a zdrojů
uveden rovněž souhrn právních předpisů, s nimiž bylo okrajově pracováno (jde zejména
o zvláštní právní předpisy ve vztahu k novému občanskému zákoníku, v nichž se vyskytují
legální definice právních pojmů obsažených bez další specifikace v novém občanském
zákoníku).
7

Seznam zkratek
ABGB – Das Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch
aj. – a jiné
atd. – a tak dále
cit. – citováno
ČSFR – Česká a Slovenská federativní republika
ČR – Česká republika
LPV – Legislativní pravidla vlády
med. – medicína
např. – například
NOZ – nový občanský zákoník
odst. – odstavec
písm. – písmeno
resp. – respektive
Sb. – Sbírka zákonů
SSJČ – Spisovný slovník jazyka českého
tj. – to jest
tzn. – to znamená
tzv. – tak zvaný
výp. tech. – výpočetní technika
z fr. – z francouzštiny
z it. – z italštiny
z lat. – z latiny
z lat. zákl. – z latinského základu
z řec. – z řečtiny
z řec. zákl. – z řeckého základu
zjm. – zejména
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1.

Jazyk právních předpisů jakožto právní jazyk v užším slova smyslu
Právní řád každého státu tvoří uspořádaný soubor právních norem, které se na jeho

území uplatňují. Základem právního řádu České republiky, jakožto kontinentálního typu
právní kultury, která je založena na psaném právu, jsou právní normy obsažené v právních
předpisech1,2. Ačkoliv v obecné mluvě bývají pojmy „právní norma“ a „právní předpis“
zaměňovány a chápány jako rovnocenné, nejedná se o synonyma.
Právní teorie charakterizuje právní normu jako obecně závazné pravidlo chování,
jehož dodržování je vynutitelné státem3. Lingvistický pohled podává např. Peška4, který
uvádí, že normou „(…) nazýváme příkaz, a to rázu všeobecného a apriorního. Jest to tedy
slovní projev vůle, aby kterákoli osoba (zásada všeobecnosti), která se v budoucnosti
(zásada apriornosti) octne v jisté situaci (u níž, jak právní terminologie praví, bude
splněna jistá skutková podstata), vykonala to, co je určeno zákonem, nebo zanechala
jistého v zákoně vytčeného jednání; tento příkaz je zpravidla doprovázen pohrůžkou, že
osoba, která se mu dobrovolně nepodrobí, buď bude donucena k přikázanému jednání (…),
nebo nezanechá-li toho jednání, bude potrestána (…)“.
K tomu, aby se určité pravidlo regulující vztahy ve společnosti stalo právní
normou, musí naplnit základní formální a materiální znaky, které právní normu definují.
Formální znaky jsou splněny v okamžiku, kdy je právní norma schválena a vydána k tomu
oprávněným subjektem a řádně publikována (dána ve známost). Mezi materiální znaky
právní normy patří zejména její obecnost (nesmí řešit pouze určitý konkrétní případ a musí
dopadat na relativně neuzavřený, avšak druhově určený, okruh adresátů), regulativnost
(stanoví, co má být, a to formou příkazu, zákazu nebo dovolení), právní závaznost (určuje
dovolená nebo zakázaná pravidla chování, která jsou její adresáti povinni zachovávat, a to
bez ohledu na jejich vůli) a vynutitelnost státní mocí (která nastupuje v případě, že se
adresáti právní normy podle ní nechovají)5.
Právní předpis je pak písemným vyjádřením právních norem, „hmotným médiem,
jímž je komunikována nehmotná právní norma svým recipientům“6. Nelze se domnívat, že
by právní norma (jako určitá představa povinného chování) byla bez výjimky v každém
1

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 5. upravené vydání, Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. IBSN 978-80-7380-233-2.
s. 76.
2
DVOŘÁK, Jan a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první: Obecná část. Praha: Wolters Kluwer
ČR, 2013. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 112.
3
BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK, Jiří, GERLOCH, Aleš. Teorie práva. Praha: ASPI Publishing, 2001. s. 76.
ISBN 80-86395-74-X.
4
PEŠKA, Zdeněk. Jazyk zákonodárcův. Slovo a slovesnost. 1939, roč. 5, č. 1. ISSN 0037-7031. s. 32.
5
KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 1995. ISBN 80-7179-028-1. s. 148–153.
6
Tamtéž, s. 131.
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případě zcela totožná se svým slovním vyjádřením v právním předpise. Vždy však musí
být s textem právního předpisu v souladu, i když její pojetí ve společenském vědomí může
být širší7. Je pak na schopnostech a „umění“ tvůrce právního předpisu, aby právní předpis
formuloval tak, aby vyjadřoval skutečně zamýšlené.
Pokud jde o kvantitativní vztah právní normy a právního předpisu, je běžné, že
jeden právní předpis obsahuje více právních norem, a naopak, že jedna právní norma je
vyjádřena ve více právních předpisech (např. odloučení sankce od hypotézy a dispozice8
a její uvedení v jiném právním předpise, nebo rozvedení hypotézy a dispozice hierarchicky
v právních předpisech různé právní síly)9.
Právo tvoří ucelený systém a je nutné, aby jednotlivé právní předpisy do tohoto
systému zapadly a respektovaly jej. Proto jsou zejména právními teoretiky na jejich tvorbu
kladeny mnohé požadavky s cílem dosáhnout vnitřně nerozporného, hodnotově
koherentního právního řádu, který bude současně pokud možno přehledný, určitý a bez
problémů interpretovatelný10.
Technické a některé další požadavky na právní předpisy stanovují Legislativní
pravidla vlády11. Legislativní pravidla vlády samotná nemají charakter právního předpisu,
jsou interním předpisem vlády závazným pouze pro tvorbu a projednávání právních
předpisů v gesci vlády, tzn. vládních návrhů zákonů, nařízení vlády a podzákonných
právních předpisů ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy. Obecně jsou však
považována za vodítko při přípravě jakýchkoliv návrhů zákonů (i nevládních) a je podle
nich postupováno i v těch případech, kdy navrhovatelem zákona není vláda12.
Ve skutečnosti, že právní předpisy jazykově vyjadřují obsah právních norem, je
nutno spatřovat jejich dvojí funkci: jednak funkci nositele právní normy (v právním
předpise je obsaženo pravidlo chování), jednak funkci informativní (právní předpis
informuje adresáty právních norem o tom, jak se mají chovat, a o následcích chování mimo
právní normu). S normativní a informativní funkcí právních předpisů souvisí požadavek na
7

BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK, Jiří, GERLOCH, Aleš, c. d., s. 77.
Struktura právní normy bývá označována za trichotomickou (trojčlennou: hypotéza → dispozice →
sankce), avšak ve skutečnosti má podobu tetrachomickou (čtyřčlennou), vyjadřovanou takto: hypotéza →
dispozice, porušení dispozice → sankce, neboť sankce nenastupuje vždy, nýbrž pouze v případě nedodržení
dispozice. V hypotéze bývá vyjádřena obecnost právní normy, v dispozici její regulativnost a v sankci
vynutitelnost. K tomu srov. např. GERLOCH, Aleš, c. d., s. 36–37.
9
KNAPP, Viktor, c. d., s. 131–132.
10
GERLOCH, Aleš a kol. Teorie a praxe tvorby práva. 1. vydání. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2008. ISBN
978-80-7357-362-1. s. 148–149.
11
Vláda České republiky. Legislativní pravidla vlády: Úplné znění; schválena usnesením vlády České
republiky č. 188 ze dne 19. března 1998, poslední změna schválena dne 15. prosince 2014; dále cit. jako
Legislativní pravidla vlády.
12
GERLOCH, Aleš a kol., c. d., s. 194.
8
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jejich srozumitelnost, danou jednak jazykovým vyjádřením obsahu právní normy, jednak
formálním utříděním (členěním) právního předpisu. Tato premisa je jako jeden ze
základních principů tvorby právních předpisů vyjádřena rovněž v Legislativních pravidlech
vlády, a to ve formě apelu na to, aby právní předpis byl „koncipován přehledně
a formulován jednoznačně, srozumitelně, jazykově a stylisticky bezvadně“13. Jedná se
o značně strohé vyjádření požadavku na jazykovou kvalitu normativních textů (snad
s výjimkou „přehlednosti“, která je v Legislativních pravidlech vlády rozvedena
a podrobněji upravena prostřednictvím poměrně striktních zásad vnitřní struktury právních
předpisů, včetně označování jednotlivých úseků a používání názvů14), které sice ponechává
tvůrcům právních předpisů formulační volnost, svou neurčitostí však způsobuje mnohdy
nemalé problémy, jež se projeví až ve fázi aplikace a interpretace právních předpisů.
Srozumitelnost právního předpisu odráží vztah mezi tvůrcem právního předpisu
a adresátem právní normy15, neboť indikuje, zda konečný recipient právní normy ji chápe
stejně jako její tvůrce. Na oba atributy srozumitelnosti (jazyk právního předpisu i vnitřní
členění právního předpisu) je kladen velký důraz, jelikož reflektují kvalitu právního
předpisu.

1.1

Jazyk právních předpisů pohledem právní teorie
Právní teorií bývá jazyk právních předpisů označován za jazyk zákonodárce16 nebo

jazyk zákonný, legislativní17 a chápán jako jedna z kategorií právního jazyka (vedle jazyka
soudního, správního a dalšího rozhodování, jazyka právního zastupování a jazyka právní
vědy18,19). Právní jazyk (v širším slova smyslu, nebo také právnický jazyk, jak jej označuje
Holländer20) je pojímán jako součást spisovného jazyka a svým charakterem je jazykem
odborným, používaným v právu a vyjadřujícím právní myšlení. Specifika jazyka právních
předpisů jsou dána zejména jeho funkčností (zprostředkovává právní normy)
a abstraktností (musí postihnout druhově a typově určené společenské jevy). „Právní jazyk
plní jednak funkci jazykového vyjádření právních norem a jednak funkci informační –

13

Čl. 2 odst. 2) písm. d) Legislativních pravidel vlády.
Hlava I a Hlava II. Části sedmé Legislativních pravidel vlády.
15
KNAPP, Viktor, c. d., s. 126.
16
GERLOCH, Aleš, c. d., s. 99.
17
KNAPP, Viktor, c. d., s. 120.
18
GERLOCH, Aleš, KNAPP Viktor. Logika v právním myšlení. 3. aktualizované vydání. Praha: Eurolex
Bohemia, 2000. ISBN 80-86432-02-5. s. 19.
19
GERLOCH, Aleš, c. d., s. 99.
20
HOLLÄNDER, Pavel. Filozofie práva. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2006. ISBN 80-86898-96-2. s. 215.
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prostřednictvím právního jazyka sděluje zákonodárce adresátům právních norem druhy
povinnostního, resp. dovoleného chování“21.
Jazyk právních předpisů musí ctít a vystihnout normativní charakter právní normy,
kterou formuluje a zprostředkovává. Právní normy bývají proto v právních předpisech
často vyjádřeny tzv. větami, resp. souvětími, jimiž jsou adresátům právních norem
sdělovány příkazy, zákazy a dovolení určitého chování. Jedná se podmínková souvětí,
v nichž jedna část je tzv. deskriptivní (popisná, podmiňující) a druhá část je tzv.
preskriptivní (regulativní, podmíněná)22. Normativnost vět, jimiž je formulována právní
norma, však spočívá v jejich významu, nikoliv v jejich gramatické formě23. V právních
předpisech jsou tak typicky používány oznamovací věty, nikoliv věty rozkazovací, což
vyjadřují rovněž Legislativní pravidla vlády („v textu právního předpisu se používá
oznamovacího způsobu přítomného času, zpravidla jednotného čísla“24), a normativnost
implikují výrazy typu „je povinen“, „je nutno“, „je oprávněn“.
Oproti běžně užívanému spisovnému jazyku se jazyk právních předpisů vyznačuje
nedostatkem emocionálnosti a zvýšenou přesností, což se projevuje zejména ve specifické
terminologii, stylistické střídmosti a vnitřním uspořádání. Pro právní předpisy je typický
zvláštní slovník – slovní zásoba, která obsahuje slova a víceslovné výrazy v zásadě trojího
typu: výrazy výlučně právní, výrazy tvořící součást obecného základu spisovného jazyka
a mající zároveň svůj právní význam, a výrazy pomocné (nemají vlastní právní význam,
jde zejména o slovesa, spojky, číslovky, přídavná jména)25.
Výrazy výlučně právními jsou výrazy, jež nemají jiný než právní význam, netvoří
přirozenou součást běžného spisovného jazyka. Pokud jsou přejímány do hovorového
jazyka nebo používány v jiných vědních oborech či odborné literatuře, zachovávají si svůj
právní význam. Výrazy, které tvoří součást obecného základu spisovného jazyka, ale
současně mají právní význam, si buď svůj význam ponechávají (význam v obecném
jazyce i význam právní je stejný), nebo jej mění (právní význam je ostřejší nebo posunutý).
Obě tyto skupiny právních výrazů jsou označovány za právní názvy (právní
termíny, právní pojmy)26, které v souhrnu tvoří právní terminologii27. Právní pojem je pak

21

HOLLÄNDER, Pavel, c. d., s. 215.
KNAPP, Viktor, c. d., s. 118.
23
GERLOCH, Aleš, KNAPP, Viktor, c. d., s. 107.
24
Čl. 40 odst. 5) Legislativních pravidel vlády.
25
GERLOCH, Aleš, KNAPP, Viktor, c..d., s. 20.
26
Pro účely této práce je dále používán výraz „právní pojem“, popř. „právní termín“.
27
GERLOCH, Aleš, KNAPP, Viktor, c. d., s. 20.
22
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chápán jako „právní význam určitého výrazu“28. K porozumění právního (odborného)
názvosloví (zejména výlučně právních výrazů) je většinou třeba určitého stupně odborného
vzdělání nebo přinejmenším orientace v oboru práva či daného právního odvětví.
Základními požadavky na jazyk právních předpisů jsou jednoznačnost a přesnost,
konstantnost, ostrost a srozumitelnost právních pojmů29, a to v rámci celého systému
práva, nikoliv pouze izolovaně uvnitř jednotlivých právních odvětví či dokonce pouze
uvnitř jednotlivých právních předpisů. Jednotlivá ustanovení právních předpisů tak musejí
být vzájemně provázána jak mezi sebou, tak s ostatními právními předpisy, a nesmějí mezi
nimi být vzájemné rozpory.
Jednoznačnost znamená, že každý výraz má mít pouze jeden význam a každý
význam má být vyjádřen pouze jediným výrazem. Vyloučeno je tak používání synonym
a homonym, u polysémů je nutno jednotlivé významy odlišit (zpravidla kontextem).
Právní terminologie by měla být konstantní a ustálená, nezávislá na politických či
společenských změnách, což však neznamená, že musí být historicky neměnná. Vzhledem
ke skutečnosti, že právní předpisy formulují společenská pravidla chování a v mnoha
případech se stávají běžnou součástí života, dochází časem k prolínání právní terminologie
s běžným (neprávním) jazykem a jejich vzájemnému ovlivňování.
Ostrostí právních pojmů se rozumí požadavek, aby byly užity pokud možno výrazy
s přesně vymezeným významem, nevyvolávajícím pochybnost, a eliminovány pojmy vágní
(neurčité) a neostré. Tohoto aspektu je dosahováno buď tradičním a ustáleným používáním
určitých pojmů v legislativní praxi, nebo do jisté míry uměle za pomoci legálních definic
a taxativních (popř. demonstrativních) výčtů přímo v textu právních předpisů, a to tak, aby
právní předpisy musely být co nejméně interpretovány (vykládány). Jednou ze základních
zásad normotvorby je „vytvořit takový právní předpis, aby jej bylo třeba co nejméně
interpretovat“30, neboť právě cestou interpretace je odstraňována nebo minimálně
zmenšována neostrost právních pojmů31.
Legální (zákonné) definice jsou právně závaznými definicemi uvedenými přímo
v textu právního předpisu (resp. zákona), jejichž význam tkví v tom, že napomáhají
zpřesňovat významy výrazů použitých v právních předpisech a uplatňovaných v právu32.
Není žádoucí, aby prostřednictvím legálních definic byly definovány veškeré právní
28

GERLOCH, Aleš, KNAPP, Viktor, c. d., s. 172.
Tamtéž, s. 172.
30
Tamtéž, s. 173.
31
Tamtéž, s. 173.
32
Tamtéž, s. 174–175.
29
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pojmy, vždy je třeba zvážit využití tohoto prostředku, neboť přemíra definic v právním
předpise může způsobit jeho nepružnost a nepřehlednost. Je vhodné, aby legální definice
byly používány „tam, kde je zájem na zcela přesném, normativním fixování významu
použitého výrazu“33, nikoliv v těch případech, kdy je význam výrazu jasný např.
z hovorového jazyka a není třeba jej měnit nebo posouvat. Za zvláštní druh legálních
definic bývají označovány tzv. explikace (vysvětlení, výklad pojmů)34, obsažené rovněž
přímo v právních předpisech (resp. zákonech).
V právním jazyce se však vyskytují určité pojmy, které nelze precizně obsahově
vymezit ani pomocí legálních definic či jiných prostředků. Jejich význam zůstává neostrý,
čímž je dán poměrně velký prostor pro jejich interpretaci a aplikaci. Knapp 35 požadavek
pojmové ostrosti chápe jako požadavek „optimální ostrosti“ výrazu, neboť „právo podle
okolností vyžaduje úplnou ostrost výrazů nebo jistou jejich neostrost“. Jako příklad lze
uvést právní pojmy dobré mravy, veřejná zeleň, veřejný pořádek. Právní teorie je nazývá
neurčitými (vágními) právními pojmy36 a vzhledem ke svému charakteru jsou
předmětem nejenom teoretických úvah, ale i soudní judikatury. Nejvyšší správní soud
neurčité právní pojmy vymezil tak, že „zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze zcela
přesně právně definovat. Jejich obsah, rozsah a aplikace se může v závislosti na
konkrétních okolnostech měnit. Zákonodárce tímto způsobem vytváří příslušným orgánům
prostor k tomu, aby zhodnotily, zda konkrétní situace pod neurčitý právní pojem spadá, či
nikoliv.“37 Právě soudy v soukromoprávní oblasti práva a správní orgány v oblasti práva
veřejného mají z pozice aplikátora právních norem možnost svým rozhodováním naplňovat
význam neurčitých právních pojmů.
Právní předpisy se nevyhnou ani použití slov a sousloví, která mají sama o sobě
neurčitý, nejednoznačný obsah (např. rozumně, přiměřeně, důvodně, poctivě, pečlivé
uvážení). V hovorovém jazyce jsou běžně používána a je jim přikládán určitý význam,
avšak z pohledu normotvorby a právního jazyka jde o pojmy abstraktní (neurčité). Jejich
právní obsah není nikde jednoznačně vyjádřen a je do velké míry subjektivní, což může
způsobovat značné problémy při interpretaci, interpretační možnosti jsou totiž opět široké.
Je vždy na zvážení normotvůrce, do jaké míry jejich použití připustí, neboť si musí být
33

GERLOCH, Aleš, KNAPP, Viktor, c. d., s. 175.
Tamtéž, s. 178 a 181.
35
KNAPP, Viktor. Interpretace v právu. Stát a právo. Praha: Academia, 1989, č. 27. ISBN 80-200-0151-4.
s. 8.
36
SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2013. ISBN
978-80-7478-002-8. s. 153–155.
37
Usnesení Nejvyššího správního soudu zn. 8 As 37/2011-154 ze dne 22. 4. 2014.
34
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vědom, že takovéto neurčité výrazy do značné míry ohrožují jednoznačnost textu právního
předpisu a zejména právní jistotu při jeho uplatnění, jelikož ve spojení s dalšími výrazy
pak přispívají k jejich neurčitosti.
Z hlediska stylistického (podle právních teoretiků) jazyk právních předpisů „není
jazykem ušlechtilým, ale jazykem účelovým“38, prost slohových ozdob a jazykové
živelnosti. Na rozdíl od krásné literatury či sdělovacích prostředků nejsou právní předpisy
předmětem „každodenní masové četby“39 ze strany veřejnosti, nýbrž především pracovním
nástrojem osob a institucí působících v jednotlivých právních odvětvích. Adresát právní
normy obsažené v právním předpise se s jeho obsahem ve většině případů seznámí až
v okamžiku, kdy je vůči němu právní norma aplikována. Ve vyspělé společnosti jsou
v zásadě všechny lidské činnosti normovány, podřízeny určitému právnímu režimu, aniž
by si to jednotlivci při řešení konkrétních situací uvědomovali. Příkladem může být volba
jména dítěte při jeho narození, skládání maturitní zkoušky nebo nástup do zaměstnání. Ve
většině případů se každý chová přirozeně v souladu se zažitými pravidly a málokdo se
předem seznámí s příslušnými právními předpisy dopadajícími na uvedené záležitosti.

1.2

Jazyk právních předpisů pohledem lingvistiky
Lingvistika považuje právní jazyk za „specifický funkční jazyk v rámci češtiny jako

národního jazyka, jenž předpokládá existenci příslušných funkčních řečí uskutečňujících se
v daných oblastech společenské činnosti“40 a dodává, že „(…) je třeba pod tímto termínem
rozumět svébytný jazyk, jsoucí jakousi projekcí logických pravidel operování s právními
pojmy jakožto dlouhodobě a kontinuálně se vytvořivší nomenklaturou definovanou na
východiscích římského práva ve smyslu kontinentální tradice a právní tradice ostrovní,
anglosaské. Přirozeně, že třetí a velmi podstatnou složkou je tu příslušný národní jazyk –
v našem případě čeština“41. Funkčnost právního jazyka zmiňuje také Tomášek42, podle
něhož je právní jazyk z obsahového hlediska znakovým systémem, přičemž za jednotlivé
znaky pokládá jednotlivá slova (právní termíny), slovní spojení (ustálené obraty, jazykové
šablony) nebo celé věty.

38

KNAPP, Viktor, c. d., s. 122.
Tamtéž, s. 118.
40
KOŘENSKÝ, Jan. Jazyk právní komunikace. In DANEŠ, František a kol.: Český jazyk na přelomu
tisíciletí. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0617-6. s. 84.
41
Tamtéž, s. 84.
42
TOMÁŠEK, Michal. Překlad v právní praxi. 2. vydání. Praha: Linde, 2003. ISBN 80-7201-427-7. s. 25–
28.
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Kořenský43 pracuje převážně s pojmem „právní komunikace“, jíž rozumí „široký
komplex vztahů (interakcí) mezi subjekty normotvůrce, autora textu právního předpisu,
subjekty aplikace a subjekty, jejichž společenské jednání v dimenzích daných sémantickou
stránkou právní normy je společensky regulováno“. Rozlišuje mezi normotvůrcem ve
smyslu subjektu, který je nadán pravomocí normotvorby (tj. toho, kdo fakticky svou
činností právní předpisy schvaluje a vydává), a autorem textu právního předpisu (tedy
toho, kdo text právního předpisu sepíše, vytvoří), což samozřejmě v praxi nebývají
subjekty identické, i když mnohdy mezi nimi (zejména v laických kruzích) není činěn
rozdíl. Kvalita právního předpisu vždy záleží na odbornosti a profesní připravenosti obou
těchto složek normotvorby a je věcí legislativních principů, aby v zájmu dodržení
normotvorného záměru a cíle mezi nimi fungovala i v průběhu schvalovacího procesu
spolupráce a participace na konečném znění právního předpisu. Normotvůrce nebývá
v mnohých případech odborníkem v oblasti práva, právního myšlení a právní teorie a jeho
zásahy do koncepce právního předpisu v průběhu legislativního procesu mohou mít
dalekosáhlé důsledky, které se projeví až v dalších fázích života právní normy – při její
praktické aplikaci.
Důraz klade Kořenský na adresáta právní normy (subjekt, jehož jednání je právní
normou regulováno) a jeho schopnost právní normu pochopit a správně aplikovat, přičemž
si je vědom faktu, že je nereálné se domnívat, že by bezvýhradně existoval přímý vztah
mezi normotvůrcem a adresátem právní normy. Téměř vždy musí nastoupit další subjekt,
který osobě, jejíž jednání právní norma reguluje, právní normu zprostředkuje - interpretuje
(vysvětlí a „přeloží“ do běžně užívaného jazyka) nebo ji vůči němu aplikuje (uplatní).
Rovněž tito „interpreti“ a „aplikátoři“ jsou recipienty právního předpisu. Pohybují se
v interpretačním prostoru vytvořeném normotvůrcem a do značné míry ovlivňují
sémiotický pohyb právní normy při jejím praktickém využití. Stávají se tak nositelem
cílového působení právní normy, neboť v rámci hranic a limitů daných textem právního
předpisu svým působením právo dotvářejí. Normotvůrce může textací právního předpisu
ovlivnit rozsah jeho interpretačního prostoru, je pak otázkou kvality právního předpisu, zda
vytvoří právě takové hranice interpretačních možností, které zamýšlel. Jak uvádí Kořenský
„schopnost anticipovat sémiotický pohyb normy v podmínkách interpretací a především

43

KOŘENSKÝ, Jan. Tvorba právních předpisů a komunikativní problémy jejich uplatňování. Slovo
a slovesnost. 1995, roč. 56, č. 4. ISSN 0037-7031. s. 267.
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aplikací je nejvýznamnější kvalitou toho, kdo vytváří text právního předpisu“44.
Na úlohu zprostředkovatelů právních norem upozorňuje také Peška45, když uvádí,
že „(…) zákonodárce zpravidla nepočítá s tím, že by tekst zákona čtlo veškeré občanstvo.
(…) Tekst samého zákona je znám pouze určitému okruhu osob, t. j. obyčejně specialistům
v určité otázce části úřednictva, pověřeného jeho prováděním. Ti opět zprostředkují znalost
obsahu norem dalším a dalším (…). Znalost právních předpisů se stává pouze přibližnou
a vzniká jisté mlhavé právní vědomí bez jasně vymezeného obsahu.“ Jde sice o názor
z doby před téměř osmdesáti lety, nic však neztratil na své aktuálnosti. Snad jen
s dovětkem, že v současné „moderní“ době další důležitou roli zprostředkovatelů sehrávají
média, neboť to, co v nich zazní nebo je otištěno, podle názoru většiny populace „přece
musí být pravda“.
Ve vztahu k právnímu pojmosloví upozorňuje Kořenský46 na vhodnost provedení –
již ve fázi přípravy právního předpisu – analýzy právních pojmů použitých v návrhu
právního předpisu a jejich významů, a to nejenom v kontextu daného (připravovaného)
právního předpisu, ale také v kontextu jiných právních předpisů, resp. celým právním
řádem. Myšlenka sleduje ověření nezbytnosti zavádění nových právních pojmů a zajištění
jednotnosti právní terminologie.
Slovní zásoba právního jazyka je založena na slovní zásobě jazyka spisovného
a lingvistika ji pojímá obdobně jako právní teorie – rozlišuje obecnou slovní zásobu
(pojmy běžného jazyka – např. stůl, židle, dům) a právní termíny, které mají základ v běžné
slovní zásobě (pojmy s právním významem, jejichž význam a obsah je obecně známý –
např. soudce, zákon) nebo ve specializované slovní zásobě, k jejímuž pochopení je třeba již
určité odbornosti47. Je zřejmé, že uvedené skupiny výrazů nelze striktně oddělit, neboť se
vzájemně prolínají, jejich hranice jsou neostré a pohyblivé. Termínem se rozumí
„lexikální jednotka sloužící odbornému vyjadřování s přesným, zpravidla pojmovým
významem, ve svém oboru jednoznačná, ustálená a normalizovaná bez vedlejších příznaků
citových“48. Charakteristickými rysy termínů a současně požadavky na jejich tvorbu jsou
tak zejména jednoznačnost, přesnost, ustálenost, nosnost a neexpresivnost49. V rámci
44

KOŘENSKÝ, Jan. Tvorba právních předpisů a komunikativní problémy jejich uplatňování. Slovo
a slovesnost. 1995, roč. 56, č. 4. c. d., s. 272.
45
PEŠKA, Zdeněk, c. d., s. 34.
46
KOŘENSKÝ, Jan, CVRČEK František, NOVÁK, František. Juristická a lingvistická analýza právních
textů: (právněinformatický přístup). 1. vydání. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0730-X. s. 159–160.
47
TOMÁŠEK, Michal, c. d., s. 43–44.
48
HAUSER, Přemysl. Nauka o slovní zásobě. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.
s. 35.
49
HAUSER, Přemysl, c. d., s. 32–35.
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konkrétního oboru jsou buď přesně definovány, nebo fixovány konvencí50, plní funkci
nominální (pojmenovací) a kognitivní (vymezovací) (jejich smyslem je nejenom
„pojmenovat“, nýbrž také přesně vymezit obsah pojmenovávaného51). Na rozdíl od
neterminologických pojmenování je k pochopení významu termínů zapotřebí určitého
vzdělání nebo alespoň zkušenosti v oboru52.
Právní termíny mohou být jednoslovné i víceslovné. Jednoslovné právní termíny se
tvoří obdobně jako jiné lexikální jednotky (kompozicí, derivací, konverzí)53, víceslovné
pak např. přidáváním přívlastků a spojováním slov v sousloví, a to v mnoha případech za
použití jednoslovných termínů (např. jednoslovný právní termín služebnost je základem
pro víceslovné termíny vykupitelná služebnost a služebnost inženýrské sítě). Víceslovné
výrazy nemusí být – vzhledem k použitým členům – vždy motivačně průhledné, popř. je
spojení určitých slov v jeden právní termín přinejmenším zvláštní (mají malou míru
kolokability), neboť použitá slova nezapadají do očekávaného významu54.
Kromě právních termínů rozeznává Tomášek55 v právním jazyce další ustálené
slovní vazby – slovní spojení56 (výrazy neterminologické povahy, většinou pevné spojení
verba se substantivem, jimiž se nepojmenovávají právní skutečnosti, nýbrž se jimi pouze
popisuje) a jazykové šablony (ustálená lexikální a syntaktická vyjádření). Za jazykové
šablony označuje víceslovné, často polovětné až větné ustálené konstrukce, které vstupují
do právního projevu jako ústrojné a konstrukčně hotové57. Vznikají kombinací složek
odborné slovní zásoby a jednotek běžné slovní zásoby. Podle strukturálního hlediska
rozlišuje šablony lexikální (charakteristická spojení slov), větné (standardní útvary, které
mají podobu věty nebo ustálené části věty) a konstrukční (větné útvary, které utvářejí
určitou rámcovou strukturu, v níž je konstantní jádro šablony, ostatní prvky se mění)58.

50

ČECHOVÁ, Marie a kol. Současná stylistika. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN
978-80-7106-961-4. s. 218.
51
POŠTOLKOVÁ, Běla, ROUDNÝ, Miroslav, TENOR Antonín. O české terminologii. 1. vydání. Praha:
Academia, 1983. s. 73.
52
ČECHOVÁ, Marie a kol., c. d., s. 219.
53
HAUSER, Přemysl, c. d., s. 36–37.
54
HLADIŠ, František. Česká právní terminologie jako výrazný a stabilizující prvek právního jazyka. In Acta
Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Iuridica 3. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,
2001. ISBN 80-244-0340-4. s. 79.
55
TOMÁŠEK, Michal, c. d., s. 51–54.
56
Pro účely této práce nejsou slovní spojení v tomto Tomáškově pojetí předmětem bližšího zkoumání.
57
TOMÁŠEK, Michal, c. d., s. 53.
58
Tamtéž, s. 54.
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Z hlediska stylistického označuje Kořenský59 právní jazyk za zvláštní složku stylu
administrativního, a to zejména z toho důvodu, že právní komunikaci neomezuje pouze na
texty právních předpisů, nýbrž považuje za její významnou součást i jazyk mluvený.
Jelínek60 používá pro označení administrativního stylu pojmenování „administrativněprávní styl“, neboť administrativní texty k dosažení svých komunikačních cílů (jimiž je
regulace chování občanů a vztahů mezi nimi) hojně využívají právnického vyjadřování.
Obdobně jako Kořenský zdůrazňuje význam adresátů administrativně-právních textů
a jejich schopnost textům porozumět i v situaci, kdy nedisponují zvláštními odbornými
znalostmi. Tomášek61 označuje právní jazyk za právní styl a považuje jej za součást
odborného stylu národního jazyka s ustálenou mluvnickou stavbou a slovní zásobou. Pod
odborný styl řadí právní texty, resp. konkrétně texty legislativní, i Brádková62.
Jak je zřejmé, nepanuje mezi lingvisty shoda v tom, zda právní jazyk spadá do
kategorie funkčního stylu odborného nebo administrativního, a to zejména proto, že mezi
oběma styly existují značná průniková pásma. Právě jazyk právních předpisů (legislativní
jazyk) se nachází na pomezí obou, neboť používání odborné terminologie a naplňování
funkce informativní (sdělné) naznačuje jeho zařazení ke stylu odbornému, naopak
sledování funkce regulativní a prakticky sdělné odpovídá stylu administrativnímu63.

59

KOŘENSKÝ, Jan. Jazyk právní komunikace. In DANEŠ, František a kol.: Český jazyk na přelomu
tisíciletí. c. d., s. 85.
60
JELÍNEK, Milan. Styl administrativně-právní. In Jazyk a jeho užívání: sborník k životnímu jubileu
profesora Oldřicha Uličného. Praha: Filosofická fakulta UK, 1996. s. 241–242.
61
TOMÁŠEK, Michal, c. d., s. 27.
62
BRÁDKOVÁ, Hana. Cizost a jinakost v jazyce legislativy. In Jinakost, cizost v jazyce a v literatuře. Ústí
nad Labem, 1998. ISBN 80-7044-240-9. s. 82.
63
ČECHOVÁ, Marie a kol., c. d., s. 335–336.
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2.

Nový občanský zákoník jako součást právního řádu České
republiky
Nový občanský zákoník je relativně novým právním předpisem České republiky

síly zákona, obecně závazným normativním právním aktem, který je výsledkem
zákonodárného procesu64.
Přináší celou řadu změn jak v chápání pojetí soukromého práva vůbec, tak
v normativní úpravě jednotlivých právních institutů, a proto nepochybně znamená v mnoha
ohledech odklon od stávající právní praxe. Je samozřejmé, že z tohoto pohledu je a bude
nová koncepce předmětem zkoumání zejména právních disciplín. Zákon samotný však
není nezajímavý ani z pohledu lingvistického. Vzhledem ke své povaze a určení (nejenom
odborné, ale především široké občanské veřejnosti) bude mít postupem doby nepochybně
vliv a dopad i na běžně užívaný jazyk jako takový.

2.1

Okolnosti potřeby, přípravy a přijetí nového občanského zákoníku
Potřeba nové právní úpravy občanskoprávních vztahů vyvstala v návaznosti na

změnu společenských, politických a hospodářských poměrů po listopadových událostech
roku 1989. Z časových důvodů, neboť nové právní uspořádání bylo nutno řešit okamžitě,
se přistoupilo pouze k dílčí novelizaci tehdy platného občanského zákoníku z roku 1964.
Současně byla na počátku 90. let (ještě za existence Československa) při Úřadu vlády
ČSFR ustavena společná česko-slovenská odborná komise, která započala práce na návrhu
paragrafového znění občanského zákoníku. Po rozdělení federace a vzniku dvou
samostatných států však práce na tomto projektu v České republice ustaly65. V roce 1995
byl pod záštitou Ministerstva spravedlnosti ČR vytvořen návrh koncepce nového
občanského zákoníku (skupinou pod vedením profesora Františka Zoulíka), který byl
publikován v odborném tisku, avšak nikdy nebyl doveden do takového stadia, aby mohl
být předložen k projednávání66.
Konkrétnější podoby se rekodifikační snahy dočkaly až po několika letech.
Přípravné práce na znění nového občanského zákoníku (od zpracování věcného záměru
zákona po návrh předložený ke schválení zákonodárnému sboru) byly značně náročné (jak
odborně, tak časově) a probíhaly více než jedenáct let. Byly započaty na základě
64

GERLOCH, Aleš, c. d. s. 70.
Důvodová zpráva [online]. 3. února 2012. s. 10; dále cit. jako Důvodová zpráva k novému občanskému
zákoníku.
66
Tamtéž, s. 10.
65
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rozhodnutí tehdejšího ministra spravedlnosti JUDr. Otakara Motejla z ledna 2000,
přípravou návrhu zákona byli pověřeni prof. JUDr. Karel Eliáš a doc. JUDr. Michaela
Zuklínová, CSc.67; v dubnu 2001 byl vládou České republiky schválen věcný záměr
zákona68. V květnu 2005 představilo Ministerstvo spravedlnosti ČR veřejnosti první verzi
návrhu nového občanského zákoníku a zahájilo k němu veřejnou diskusi. V květnu 2007
(po dvouletém období odborných konferencí a diskusí pod záštitou Ministerstva
spravedlnosti ČR, za účasti mimo jiné Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,
Právnické fakulty Palackého univerzity v Olomouci a Ústavu státu a práva Akademie věd
ČR) byla představena druhá verze návrhu zákona, která byla po dopracování počátkem
června 2008 předána do připomínkového řízení69.
V listopadu 2008 si Ministerstvo spravedlnosti ČR nechalo u Ústavu pro jazyk
český Akademie věd České republiky vypracovat jazykový posudek návrhu občanského
zákoníku70. Jazykový posudek je – zejména s ohledem na rozsah posuzované materie –
značně stručný (v zásadě jedna stránka textu) a velice povšechný. Obecně se v něm
konstatuje, že „je možno posuzovaný text návrhu nového občanského zákoníku celkově
hodnotit v zásadě pozitivně“ s tím, že „základním rysem uvedeného textu je obecně dobrá
srozumitelnost

i

pro

„běžného“

občana

bez

speciálního

právního

vzdělání“

a „z formálního hlediska je text napsán kultivovaně, zejména je v něm uspokojivě dodržena
současná pravopisná norma“. Výjimkou z těchto obecných pozitivních konstatování jsou
poznatky shrnuté ve čtyřech bodech, které poukazují na „relativně časté užití
předminulého času slovesného (plusquamperfekta)“, „nejasné používání interpunkční
čárky se spojkou nebo“, „nedůslednosti při přejímání a následných více či méně volných
úpravách textu jiného právního předpisu, kdy je nutno vzít v úvahu gramatický dosah
změn“ a ne zcela srozumitelně formulovaný text v některých ustanoveních. Co se týče užití
některých výrazových prostředků a pojmů, které jsou z hlediska dnešního českého jazyka
již zastaralé, se uvádí, že „může takovéto znovuzavádění termínů hrát v odborném právním
jazyce pozitivní roli, a to zejména proto, že je možno předpokládat, že diskontinuita jejich
užívání (a tedy jejich zastarání v jazyce) byla způsobena více či méně uměle za doby
totality“71.
67

DVOŘÁK, Jan a kol., c. d., s. 94.
Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, c. d., s. 10.
69
Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Legislativní proces: Časové mezníky přípravy nového
občanského zákoníku. obcanskyzakonik.justice.cz [online]. 2013-2015. Dostupné z:
http://obcanskyzakonik.justice.cz/home/zakony-a-stanoviska/legislativni-proces.
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Po další revizi byl návrh zákona na konci roku 2010 rozeslán do druhého
(meziresortního) připomínkového řízení, v rámci něhož se měly možnost vyjádřit nejenom
povinné připomínkové subjekty, nýbrž i další resortní organizace, územní i profesní
samosprávy, neziskové organizace a odborná i laická veřejnost. V rámci připomínkového
řízení bylo k návrhu zákona podáno cca 2500 připomínek, z nichž 1300 bylo označeno
připomínkovými místy za zásadní72.
Vláda České republiky schválila návrh nového občanského zákoníku v květnu
2011, následně byl postoupen Parlamentu České republiky (dne 25. května 2011).
Projednávání návrhu zákona na půdě zákonodárného sboru nebylo zdaleka tak časově
náročné, jak by se vzhledem k jeho charakteru a důležitosti dalo očekávat. Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR byl schválen ve znění pozměňovacích návrhů dne 9. listopadu
2011 (tedy po necelých šesti měsících); Senát Parlamentu ČR návrh zákona projednal,
avšak nepřijal k němu žádné usnesení. Prezident republiky nový občanský zákoník
podepsal dne 20. února 201273. Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 22. března 2012
v částce 33 pod číslem 89/2012 Sb.74
Účinnosti nabyl až po devatenácti měsících od svého vyhlášení, a to dnem 1. ledna
2014. Z důvodu značné rozsáhlosti a do jisté míry „novosti“ v pojetí některých právních
institutů tak byla zákonodárcem ponechána poměrně dlouhá legisvakanční lhůta75 pro
seznámení se s novým předpisem (nejenom ze strany veřejnosti, nýbrž také osob a orgánů,
které jej budou v praxi uplatňovat) a pro vydání doprovodné legislativy.
Ještě před tím, než nový zákon vstoupil v účinnost, probíhaly mnohé debaty o jeho
dopadech76 a objevily se snahy o odložení jeho účinnosti minimálně o jeden rok. Dne 31.
října 2012 předložila skupina poslanců Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh změny
zákona spočívající ve změně jeho účinnosti (navrhována byla účinnost od 1. ledna 2015).
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Tento návrh však nenašel dostatečnou podporu a byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu
ČR dne 8. února 2013 zamítnut77.

2.2

Začlenění nového občanského zákoníku do systému práva
Z pohledu právní teorie je občanský zákoník považován za ústřední předpis

občanského (civilního) hmotného práva, jakožto obecného soukromého práva, jehož
předmět tvoří „osobní, rodinná a majetková práva a povinnosti subjektivní povahy, které
se vztahují na všechny osoby soukromého – občanského práva a na všechny
soukromoprávní – občanskoprávní záležitosti“78. Je tak základem soukromoprávní úpravy,
která se dotýká „běžného“ života každého člověka. Zjednodušeně lze říci, že soukromé
právo zahrnuje práva a povinnosti vznikající ze vzájemného styku osob sobě rovných
a z jejich vůle (na rozdíl od práva veřejného, které se týká organizace státu a uplatňování
veřejné moci).
Cílem nové právní úpravy bylo vytvořit občanský zákoník jako obecný kodex
občanského hmotného práva79, tj. v zásadě upravit stěžejní část soukromoprávních vztahů
v jednom právním předpise. Ve skutečnosti tak nejde o pouhé nahrazení bývalého
občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) novým zákonem, jak by se na první pohled
(ze shodného názvu obou zákonů) mohlo zdát. Nový občanský zákoník v sobě integruje
problematiku např. rodinně-právních vztahů (do 31.12.2013 upraveno v samostatném
zákoně

o

rodině80),

nájmu

nebytových

prostor

(do

31.12.2013

upraveno

81

v samostatném zákoně o nájmu a podnájmu nebytových prostor ), vlastnictví bytů (do
31.12.2013 upraveno samostatném zákoně o vlastnictví bytů82) a další.
Odborná literatura nový občanský zákoník charakterizuje „jako kodex standardního
středoevropského typu, jehož základním východiskem pro úpravu osobních, rodinných
a majetkových práv a povinností subjektivní povahy všech osob občanského práva a všech
občanskoprávních záležitostí je svobodný člověk s jeho přirozenými právy a možností žít
soukromý život podle svého“83.
77
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Za kodex (zákoník) se v právní teorii označuje zákon, jehož význam spočívá
v koncentraci a systematickém uspořádání právní úpravy určitého uceleného právního
odvětví na jednom místě84. Označení „zákoník“ se v případě kodexů uvádí v názvu zákona,
i když Ústava85 zákoník jako zvláštní typ zákona nerozlišuje (rozeznává pouze zákony a
ústavní zákony). Takováto jednotná a pokud možno úplná právní úprava relativně
uceleného právního odvětví obsažená v kodexu se nazývá kodifikací86. Základním
smyslem kodifikace je zejména dosažení přehlednosti, vnitřní jednotnosti a vyváženosti
právní úpravy. Pod pojmem rekodifikace je pak chápána jakási reforma již kodifikovaného
práva, což je mimo jiné případ nového občanského zákoníku.
Rekodifikace soukromého práva, k níž došlo v roce 2012, je do značné míry
revoluční, a to zejména ve svém rozsahu. Zahrnuje nejenom vydání nového občanského
zákoníku, ale i dalších navazujících a souvisejících právních předpisů, mezi jinými např.
zákona o obchodních korporacích87 (upravuje záležitosti obchodních společností
a družstev), zákona o mezinárodním právu soukromém88 (upravuje soukromoprávní
poměry s mezinárodním prvkem, včetně pravomocí soudů a právní pomoc ve styku
s cizinou), zákona o katastru nemovitostí89 (upravuje správu katastru nemovitostí jakožto
evidence nemovitých věcí) a civilních procesních předpisů90.

2.3

Ideová východiska nové soukromoprávní úpravy
Již v době příprav se nový zákon stal předmětem mnoha diskusí a kritických

hodnocení, a to z řad jak odborníků v oblasti právní teorie, tak soudců, advokátů, notářů
a dalších osob, jimž přísluší praktická aplikace práva. Obavy z nové právní úpravy se
týkaly mimo jiné značné rozsáhlosti a složitosti textu a jeho jazykové stránky91.
Základním zdrojem inspirace pro tvorbu nového občanského zákoníku byl totiž
vládní návrh občanského zákoníku bývalého Československa z roku 193792 (který nebyl
jako zákon přijat kvůli událostem následujícím po podpisu Mnichovské dohody) a Obecný
84

BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK, Jiří, GERLOCH, Aleš, c. d., s. 40.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
86
KNAPP, Viktor, c. d., s. 112.
87
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve
znění pozdějších předpisů.
88
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů.
89
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
90
Úprava zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a vydání nového zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních.
91
DVOŘÁK, Jan a kol., c. d., s. 98.
92
Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník, sněmovní tisk č. 844 [online]. 1937. Dostupný
z: http://www.psp.cz/eknih/1935ns/ps/tisky/t0844_01.htm.
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občanský zákonník rakouský z roku 181193 (v právních kruzích známý jako ABGB)94.
Autoři nového občanského zákoníku nepopírají, že vycházeli z jazykově zastaralých
předloh. Podle jejich názoru vládní návrh občanského zákoníku z roku 1937 „poslouží jako
dobrý vzor ostrým a srozumitelným vyjádřením normativních konstrukcí, důsledným
užíváním českého právnického pojmosloví a vůbec respektem k dobré češtině“95, přičemž
má být respektováno, že „řeč zákona má být prostá, nehledaná a jasná, že se má vyhýbat
strojenosti a vytváření umělé patiny a že zákon, a v prvé řadě zákoník občanský, není určen
pro právníky a filology, ale pro občanstvo“96. Jedním z jejich hlavních argumentů při
přípravě zákona byla nezbytnost odklonu od socialistického pojetí soukromého práva,
které představoval občanský zákoník z roku 196497. Z tohoto důvodu se vrátili „ke klasické
(tradiční) české právní terminologii, od níž se občanské zákoníky z r. 1950 a 1964
postupně odvrátily zavedením jednak některých slovakismů při unifikaci českého
a slovenského práva (např. „právní úkon“, „výpůjčka“, „neopomenutelný dědic“), jednak
právnických neologismů podmíněných totalitní ideologií nebo na tuto ideologii se
odvolávajících (např. „účastník“ místo „osoba“, „způsobilost k právním úkonům“ místo
„svéprávnost“, „návrh na uzavření smlouvy“ místo „nabídka“, „smlouva o sdružení“
místo „společenská smlouva“ apod.)“98.
Jak tvůrci nového občanského zákoníku deklarovali99, jejich snahou bylo
respektovat skutečnost, že „mnohá věc vypadá dobře v knize, ale bídně v zákoně“, tedy
nesměšovat zákon s učebnicí. Pokusili se o stručné vyjadřování, nechtěli upravovat
„vzácně se vyskytující případy“ ani případy, „ohledně jejichž řešení u rozumně uvažujícího
člověka žádná pochybnost vzniknout nemůže“.
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Císařský patent č. 946/1811 Sb.z.s., Obecný občanský zákonník rakouský.
Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, c. d., s. 17.
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ELIÁŠ, Karel, ZUKLÍNOVÁ, Michaela. Principy a východiska nového kodexu soukromého práva. 1.
vydání. Praha: Linde, 2001. ISBN 80-7201-303-0., s. 118.
96
Tamtéž, s. 118.
97
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
98
Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, c. d., s. 24.
99
ELIÁŠ, Karel, ZUKLÍNOVÁ, Michaela, c. d., s. 118–119.
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3.

Lingvistická analýza nového občanského zákoníku

3.1

Textová rovina
Nový občanský zákoník je poměrně obsáhlým psaným jazykovým projevem, jehož

kompozice odpovídá povaze legislativního textu a požadavkům na přehlednost a přesnost
právních předpisů. Hlavním tématem společným celému textu je právní úprava
soukromého práva100, obsahově je text členěn na ucelené úseky podle jednotlivých součástí
soukromoprávní úpravy. Výstavba textu je významně formalizována, což se projevuje
zejména v jeho horizontálním členění.
3.1.1 Horizontální členění textu
Horizontální členění textu je značně propracované, graficky nápadné a striktně
dodržované v celém textu zákona101, odráží jeho obsahovou strukturu.
Z hlediska vnitřního uspořádání je zákon rozdělen na pět částí (Obecná část,
Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva, Ustanovení
společná, přechodná a závěrečná), každá z částí je vnitřně členěna na hlavy. Některé hlavy
se dále člení na díly, některé díly na oddíly, některé oddíly na pododdíly. Hloubka
strukturace není jednotná, odvíjí se od složitosti a objemu informací v jednotlivých
strukturních složkách102.
Zákon jako celek je uspořádán v základním textovém schématu začátek – střed –
konec. Začátkem textu je nadpis zákona a formalizovaná úvodní slova Parlament se usnesl
na tomto zákoně České republiky:103, středem vlastní normativní text a koncem podpisy
pod normativním textem zákona. Nadpis zákona104 tvoří jeho číselné označení (89),
označení druhu právního předpisu (zákon), datum jeho schválení (ze dne 3. února 2012)

100

Takto není téma v textu NOZ nikde explicitně vyjádřeno, ačkoliv by bylo možno očekávat, že se tak stane
v některém z úvodních ustanovení; lze je dovodit ze související literatury – důvodové zprávy, komentářových
znění NOZ, učebních textů. Do úvodu NOZ je sice do Části první zařazena Hlava I nazvaná Předmět úpravy
a její základní zásady, v níž je charakterizováno soukromé právo a základní zásady jeho úpravy a ochrany,
nikoliv však výslovně vymezen obsah nového občanského zákoníku.
101
Popis a hodnocení uspořádání textu NOZ v této práci vychází z oficiálního textu zákona otištěného ve
Sbírce zákonů. V případě jiných neoficiálních podob textu zákona (např. v popularizovaných příručkách,
komentovaných vydáních zákona či učebnicích) se zejména popis horizontálního členění textu může lišit.
102
Např.: Hlava I v Části třetí není dále členěna, skládá se pouze ze třech paragrafů, Hlava I v Části páté také
není dále členěna, skládá se z třinácti paragrafů; naproti tomu Hlava I v Části čtvrté se člení na osm dílů,
z nichž se většina dále dělí na oddíly a ty na pododdíly. Díl 3 Hlavy II v Části čtvrté obsahuje pouze jeden
paragraf; naproti tomu Díl 5 Hlavy II v Části třetí se skládá ze čtyř oddílů, z nichž tři jsou dále členěny na
celkem dvacet pododdílů.
103
Čl. 36 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel vlády.
104
Čl. 30 a 31 Legislativních pravidel vlády.
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a název (občanský zákoník). Název zákona má stručný a popisný charakter. Číselné
označení zákona neobsahuje údaj o roku jeho vydání (uvedena je pouze číslovka 89). Při
citaci zákona je však nutno uvádět i rok vydání, naopak se nepoužívá celé datum vydání
(citace NOZ: zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník105). V závěru zákona jsou uvedena
příjmení předsedkyně Poslanecké sněmovny, prezidenta republiky a předsedy vlády,
jakožto ústavních činitelů podepisujících zákony106 (bez uvedení jednotlivých funkcí107).
Příjmení jsou doplněna zkratkou v. r. potvrzující autenticitu textu.
V rámci vlastního normativního textu zákona tvoří začátek Část první (Obecná
část), střed Část druhá (Rodinné právo), Část třetí (Absolutní majetková práva) a Část
čtvrtá (Relativní majetková práva) a konec Část pátá (Ustanovení společná, přechodná
a závěrečná). Uvnitř jednotlivých strukturních složek textu je patrné členění na začátek
a střed; konec není většinou slovně vyjádřen, lze jej dovodit ze struktury textu a existence
počátku nové strukturní složky. Začátek je v rámci strukturních složek ve většině případů
dobře rozeznatelný díky použití názvů Všeobecná ustanovení nebo Všeobecné
ustanovení108, názvu Obecná ustanovení109 a názvu Základní ustanovení110. Pokud je konec
výrazově formulován, děje se tak za použití názvů Společná ustanovení nebo Společné
ustanovení111 a názvu Závěrečná ustanovení112.
Nejmenší jednotkou normativního textu zákona je paragraf. Nový občanský
zákoník obsahuje celkem 3081 paragrafů, některé z paragrafů jsou vnitřně členěny na
odstavce, některé z odstavců na pododstavce a několik pododstavců na body. Naprostá
většina paragrafů má pouze jeden nebo dva odstavce. Celkem 245 paragrafů je členěno na
tři odstavce, 20 paragrafů je členěno na čtyři odstavce a pouze 5 paragrafů má pět
105

Čl. 62 odst. 1 Legislativních pravidel vlády.
Čl. 51 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
107
Na rozdíl od vyhlášek ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů, nebo nařízení vlády, kde se
uvádí funkce – např. „ministr“, „ministryně“.
108
V textu NOZ použito 10x označení Všeobecná ustanovení (názvy hlavy, dílů, oddílů), 1x označení
Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku (název oddílu), 1x označení Všeobecná ustanovení
o závazcích (název hlavy) a 2x označení Všeobecné ustanovení (rubrika paragrafu a název dílu).
109
V textu NOZ použito 39x označení Obecná ustanovení (názvy dílů, oddílů, pododdílů, skupinové
rubriky), 1x označení Obecná ustanovení o služebnostech (název pododdílu) a 1x označení Obecná
ustanovení o pojištění osob (název pododdílu).
110
V textu NOZ použito 46x označení Základní ustanovení (rubriky prvního paragrafu nebo skupinové
rubriky v některých dílech, oddílech a pododdílech v Části čtvrté).
111
V textu NOZ použito 8x označení Společná ustanovení (1x název pododdílu, v ostatních případech
skupinové rubriky), 1x označení Společná ustanovení pro osvojení zletilého (skupinová rubrika), 1x označení
Společná ustanovení o výživném (skupinová rubrika, 1x označení Společná ustanovení o převodu
vlastnického práva (skupinová rubrika), 1x označení Společná ustanovení o přepravě osob a věcí (název
pododdílu, 3x označení Společné ustanovení (1x rubrika paragrafu, 1x skupinová rubrika, 1x název
pododdílu) a 1x označení Společné ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží nebo služby
(rubrika paragrafu).
112
Označení dílu v Části páté.
106
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odstavců. Více než pět odstavců se v zákoně v rámci jednoho paragrafu nevyskytuje.
Mimo jiné s touto formou kompozice souvisí vysoký počet paragrafů zákona, který
v právním řádu České republiky nemá obdoby (a to ani historicky). V rámci celého textu
NOZ (s výjimkou § 3080) je na pododstavce členěno 146 paragrafů nebo odstavců a na
body jsou členěny pouze 3 pododstavce113.
V některých případech je struktura paragrafů bez zjevného důvodu nejednotná,
ačkoliv textace je obdobná. Příkladem mohou být § 168 odst. 1 a § 171. V obou případech
je obsahem textu výčet způsobů zrušení právnické osoby – v § 168 odst. 1 řešeno prostým
vnitřně nestrukturovaným textem, v § 171 za pomoci pododstavců:
-

§ 168 odst. 1: Právnická osoba se zrušuje právním jednáním, uplynutím doby,
rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo dosažením účelu, pro který byla ustavena,
a z dalších důvodů stanovených zákonem.

-

§ 171: S likvidací se právnická osoba zrušuje
a) uplynutím doby, na kterou byla založena,
b) dosažením účelu, pro který byla založena,
c) dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení právnické osoby,
jinak dnem jeho účinnosti, nebo
d) dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se
v rozhodnutí den pozdější.

Obdobně je tomu v § 123 odst. 1, § 218 a § 314 odst. 1. Ve všech případech je obsahem
textu výčet náležitostí dokumentů právnické osoby – v § 123 odst. 1 řešeno prostým
vnitřně nestrukturovaným textem, v § 218 a § 314 odst. 1 za pomoci pododstavců, ačkoliv
např. ve vnitřně členěném § 314 odst. 1 je vyjmenováno méně „položek“, než
v nečleněném § 123 odst. 1:
-

§ 123 odst. 1: Zakladatelské právní jednání určí alespoň název, sídlo právnické osoby,
předmět činnosti, jaký má právnická osoba statutární orgán a jak se vytváří, nestanovíli to zákon přímo. Určí též, kdo jsou první členové statutárního orgánu.

-

§ 218: Zakladatelé založí spolek, shodnou-li se na obsahu stanov; stanovy obsahují
alespoň
a) název a sídlo spolku,
b) účel spolku,
c) práva a povinnosti členů vůči spolku, popřípadě určení způsobu, jak jim
budou práva a povinnosti vznikat,

113

Písm. b) v § 1166 odst. 1, písm. f) v § 1208 a písm. g) v § 1208.
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d) určení statutárního orgánu.
-

§ 314 odst. 1: Statut nadace upraví alespoň
a) způsob jednání orgánů nadace a
b) podmínky pro poskytování nadačních příspěvků, případně též okruh osob,
kterým je lze poskytovat.

Příkladem nestrukturovaného výčtového textu je i § 120 odst. 1:
-

Do veřejného rejstříku se o právnické osobě zapíše alespoň den jejího vzniku, den
jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku, jakož i její název,
adresa sídla a předmět činnosti, jméno a adresa bydliště nebo sídla každého člena
statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán právnickou osobu
zastupuje, a údajů o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.

Výjimku z hlediska vnitřního členění paragrafů představuje § 3080 (derogační ustanovení),
který není členěn na odstavce ani pododstavce, nýbrž přímo na body (body 1. až 238.). Je
uvozen slovy Zrušuje se:, za nimiž následují jednotlivé body, v nichž text začíná velkým
písmenem a končí tečkou:
-

Zrušuje se:
1.

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

2.

Zákon č. 131/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
a upravují některé další majetkové vztahy.

(…)
238. Vyhláška č. 50/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 440/2001 Sb.,
o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění.

3.1.2 Vertikální členění textu
Přestože je vertikální členění textu zákona vyjádřeno za použití výrazných
grafických prostředků, pomocí vnitřních odkazů a jednotné terminologie, nemusí být,
zejména z důvodu složité několikastupňové hierarchizace a vnitřní provázanosti textu,
osobě bez dalších znalostí práva a právnického vzdělání zcela zřejmé.
Text je hierarchicky vystavěn metodou od obecného ke zvláštnímu a od
jednoduššího ke složitějšímu114, a to jak v rámci zákona jako celku, tak i v rámci jeho
jednotlivých strukturních složek. Charakter obecného má vždy začátek textu, ve většině
případů také jeho konec. V rámci celého zákona je obecnou Část první (Obecná část)

114

Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, c. d., s. 22.
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a Část pátá (Ustanovení společná, přechodná a závěrečná). V rámci strukturních složek
mají obecnou povahu ustanovení většinou označená jako Všeobecná ustanovení nebo
Všeobecné ustanovení, Obecná ustanovení, Základní ustanovení, Společná ustanovení
nebo Společné ustanovení a Závěrečná ustanovení. Obecné je obsahově nadřazeno
ostatním součástem textu zařazeným do téže strukturní složky. Jako příklad takovéto
vertikální linie lze uvést Oddíl 4 Dílu 2 Hlavy II v Části čtvrté. Oddíl je nazván Pacht
a dělí se na tři pododdíly (Obecná ustanovení, Zemědělský pacht, Pacht závodu). První
pododdíl obsahuje obecnou úpravu společnou pro všechny druhy pachtovního poměru,
ostatní dva pododdíly se týkají specifických záležitostí. Úvodní paragrafy v Pododdílu 1
a Pododdílu 2 jsou nazvány Základní ustanovení a koncipovány jako obecná ustanovení
každého z těchto pododdílů.
Skutečnost, že hierarchizace zákona směřuje postupně k úpravě zvláštních
záležitostí, nelze směšovat s naprostou konkretizací. Jednotlivá ustanovení si vždy
zachovávají určitou míru obecnosti, i když v některých případech je její hranice téměř
překročena (např. v § 1014 jsou řešeny důsledky vletu roje včel do cizího obsazeného úlu,
v § 1070 je upravena otázka vlastnického práva k nově vzniklému ostrovu).
Žádná strukturní složka, přestože má konec, který ve většině případů netvoří
přechod do další (textově navazující nebo jiné) strukturní složky, není absolutně uzavřenou
textovou jednotkou. Text zákona je provázán na mnoha úrovních a v mnoha směrech.
Orientaci v komplikované struktuře textu zákona napomáhá technické členění
textu a jeho grafická úprava. Jako grafické textové orientátory pro rozdělení textu jsou
použity názvy, číslování a symboly, verzálky a proložení písma.
Nadpis zákona je centrován na střed stránky, pro zvýraznění je každá z jeho
součástí zaznamenána na samostatném řádku; slovo „zákon“ je psáno verzálkami a tučně,
číselné označení a název je psán tučně, číselné označení navíc větší velikostí písma:

89
ZÁKON
ze dne 3. února 2012
občanský zákoník
Název zákona je uveden s malým počátečním písmenem, za nadpisem zákona není
uvedena tečka.
Každý z údajů o osobách podepisujících zákon v závěru textu je uveden na
samostatném řádku a centrován na střed stránky, příjmení osob jsou psána tučně:
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Němcová v. r.
Klaus v. r.
Nečas v. r.
Všechny části, hlavy, díly, oddíly a pododdíly mají své slovní a číselné označení
v tomto grafickém provedení:
- slovní a číselné označení částí: ČÁST PRVNÍ, ČÁST DRUHÁ, ČÁST
TŘETÍ, ČÁST ČTVRTÁ, ČÁST PÁTÁ;
- slovní a číselné označení hlav: HLAVA I, HLAVA II, HLAVA III atd.;
- slovní a číselné označení dílů: Díl 1, Díl 2, Díl 3 atd.;
- slovní a číselné označení oddílů: Od d íl 1 , O dd íl 2 , Od dí l 3 atd.;
- slovní a číselné označení pododdílů: P od o d d í l 1 , P o d o d dí l 2 , P o d od d í l 3
atd.
Číslování hlav v rámci částí, dílů v rámci hlav, oddílů v rámci dílů a pododdílů
v rámci oddílů probíhá v souvislém pořadí uvnitř každé strukturní složky, nikoliv průběžně
v celém textu zákona. Všechny části, hlavy, díly, oddíly a pododdíly mají svůj nadpis,
jehož grafické provedení (s výjimkou proložení písma) je shodné se slovním a číselným
označením té které strukturní složky. Nadpisy jsou uváděny s velkým počátečním
písmenem, bez tečky za textem nadpisu. Jejich slovní vyjádření navozuje obsah
následujícího textu a napomáhá „čtivosti“ textu. Zda všechny názvy odpovídají obsahu
textu, který uvozují, nebylo zkoumáno115.
Každý paragraf se označuje paragrafovou značkou (§) a arabským číslem bez tečky,
číslování paragrafů probíhá v souvislém pořadí v průběhu celého textu zákona. Pokud se
paragrafy člení na odstavce, označují se odstavce na začátku arabským číslem bez tečky
v kulatých závorkách [(1), (2) atd.] a číslují se v souvislém pořadí v rámci paragrafu.
Obsahuje-li paragraf pouze jeden odstavec, není takovýto odstavec číslován. Pokud jsou
paragrafy nečleněné na odstavce116 nebo jednotlivé odstavce členěny na pododstavce,

115

Pouze namátkou lze uvést název Oddílu 2 Dílu 5 Hlavy II v Části třetí - Věcná břemena. Tento oddíl je
dále členěn na sedm pododdílů nazvaných Obecná ustanovení o služebnostech, Nabytí služebnosti, Právní
poměry ze služebnosti, Některé pozemkové služebnosti, Užívací právo, Zánik služebnosti, Reálná břemena.
V textu celého Oddílu 2 se ani jednou nevyskytuje výraz věcné břemeno, není definováno, zda některý
z výrazů služebnost, užívací právo a reálné břemeno je synonymní k výrazu věcné břemeno či zda v případě
výrazu věcné břemeno jde o hyperonymum. Je nutné doplnit, že právní pojem věcné břemeno je v textu
zákona (v jiných jeho částech) běžně používán.
116
Např. § 1814, § 1836, § 1837, § 1840.
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označují se pododstavce na začátku malými písmeny117 s kulatou závorkou (poloviční
závorkou) [a), b) atd.], písmena jsou uváděna v abecedním pořadí v rámci odstavce. Pro
označení pododstavců nejsou použita písmena s diakritikou ani písmeno ch)118. Text
jednotlivých pododstavců začíná malým písmenem a končí čárkou, text předposledního
odstavce je v některých případech ukončen spojkou (a, nebo). Pokud jsou pododstavce
členěny na body, označují se body na začátku arabskými čísly s tečkou (1., 2. atd.) a číslují
se v souvislém pořadí v rámci pododstavce. Text jednotlivých bodů začíná malým
písmenem a končí čárkou.
Některé paragrafy jsou opatřeny nadpisy – rubrikami119. V novém občanském
zákoníku se vyskytují rubriky dvojího typu: rubriky uvedené pod paragrafovou značkou
a číselným označením paragrafu120, které se vztahují k tomuto jednomu konkrétnímu
paragrafu, a skupinové rubriky uvedené nad paragrafovou značkou a číselným označením
paragrafu121, které se vztahují k bezprostředně následující skupině dvou či více
paragrafů122. Všechny rubriky jsou psány tučně malými písmeny s velkým počátečním
písmenem, bez tečky na konci. Četnost výskytu rubrik (ať již „jednoparagrafových“ či
skupinových) je poměrně značný, což lze přisuzovat snaze o srozumitelnost a přehlednost
textu, neboť rubriky mají odrážet obsah textu daného paragrafu nebo skupiny paragrafů123.
Na jednotlivých stránkách je text zákona řazen do dvou sloupců, v nichž jsou slovní
a číselná označení a názvy jednotlivých strukturních složek (částí, hlav, dílů, oddílů,
pododdílů) centrovány na střed sloupce, stejně tak jsou centrovány na střed sloupce
rubriky, paragrafové značky a čísla paragrafů.
Strukturu textu zdůrazňuje navíc řádkování textu. Mezi strukturní složky textu, ale
i mezi paragrafy a jednotlivé odstavce, pododstavce a body v rámci paragrafu jsou vsazeny
prázdné řádky (popř. použito rozšířené řádkování). Na jednu stranu je tak text výrazně
členěný, na stranu druhou je však poměrně rozsáhlý (ve Sbírce zákonů zaujímá 339 stran).
Pro úplnost se poznamenává, že v záhlaví každé stránky textu zákona ve Sbírce zákonů je
uvedeno při vnějším okraji stránky číslo strany Sbírky zákonů (Strana …), uprostřed text
(Sbírka zákonů č. 89/ 2012) a při vnitřním okraji stránky označení a číslo částky Sbírky
zákonů (Částka 33).
117

Označení této strukturní složky jako „pododstavec“ vychází z Legislativních pravidel vlády, ačkoliv
s ohledem na její značení písmeny abecedy se běžně používá označení „písmeno“.
118
Např. § 310, § 1208, § 1811 odst. 2, § 1814, § 1820 odst. 1, § 1837.
119
KNAPP, Viktor, c. d., s. 128.
120
Např. rubrika pod § 14, pod § 29 a pod § 37.
121
Např. rubrika nad § 31, nad § 45 a nad § 49.
122
Čl. 30 odst. 6 Legislativních pravidel vlády.
123
Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, c. d., s. 22.
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V textu zákona se vyskytuje pouze jedna poznámka pod čarou (připojena za text
§ 3015), která odkazuje na právní předpisy stojící mimo text nového občanského zákoníku.
Odkaz na poznámku pod čarou je umístěn za posledním slovem uvedeného paragrafu (před
interpunkčním znaménkem), za použití číslovky 1 opatřené poloviční kulatou závorkou ve
formě horního indexu písma. Text poznámky pod čarou je proveden menší velikostí písma.
Text zákona neobsahuje žádnou přílohu, tabulku, obrázek, a to ani státní znak124.
Velký státní znak je uveden v záhlaví na titulním listu částky Sbírky zákonů, v níž byl
zákon vyhlášen. Ačkoliv jde o zákoník a obsahem i právním dosahem významný právní
předpis, není do zákona zařazena preambule125.

3.1.3 Koherence textu a intertextovost
Text zákona je zřetelně obsahově a výrazově koherentní. Tvoří jednotný celek,
který však vzhledem ke svému charakteru (jde o právní předpis) zároveň vykazuje typické
znaky intertextovosti.
Soudržnost textu zajišťují zejména tradiční konektory, jakými jsou spojky,
spojovací výrazy a další prostředky koherence typické pro odborný a administrativní styl,
které představují vnitřní odkazy, jednotná terminologie, deiktická zájmena a opakování
slov a částí textu.
Vnitřní odkazy se uplatňují jak uvnitř jednoho paragrafu jako konektor126
bezprostřední textové návaznosti, např.:
-

v § 202 odst. 3 se odkazuje na odstavce 1 a 2 téhož paragrafu: O věřiteli, jemuž byla
likvidační podstata nabídnuta podle odstavce 1 nebo 2 a do dvou měsíců se (…),

tak v rámci celého zákona jako prostředek distančního navazování textu, např.:
-

v § 1547 odst. 1 se odkazuje na tři jiné paragrafy: Pořídil-li zůstavitel podle § 1543,
1544 nebo 1545, vyžaduje se, aby (…),

a to bez ohledu na vzdálenost textových vyjádření, např.:
-

§ 2863 odkazuje na § 2777 odst. 3: Pojistitel má právo škodnou událost za pojištěného
projednávat, jakmile mu byla oznámena. Pojistitel má právo vyžadovat od poškozeného
údaje uvedené v § 2777 odst. 3.

124

Na rozdíl např. od rozsudků soudů.
KNAPP, Viktor, c. d., s. 127.
126
Právní teorie označuje takovéto konektory jako právní normy odkazovací nebo blanketové, srov. např.
KNAPP, Viktor, c. d., s. 160.
125
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Vedle tohoto způsobu odkazování je použita také obecnější metoda pomocí slovního
vyjádření, např.:
-

Nadace nakládá s nadační jistinou s péčí, jakou tento zákon stanoví pro správu cizího
majetku. Vyžaduje-li se podle ustanovení o prosté správě cizího majetku k určitému
právnímu jednání souhlas beneficienta, vyžaduje se k takovému právnímu jednání
předchozí souhlas osoby určené v nadační listině; není-li tato osoba určena, vyžaduje
se předchozí souhlas dozorčí rady. (§ 340);

-

Podnikatel může po spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů stanovených tímto
zákonem. (§ 1831 odst. 2).

Významná je spojitost lexikální za pomoci terminologie (právních názvů)
používaných důsledně jednotně v celém textu zákona, a to anaforicky i kataforicky. Např.
legální definice právního pojmu korporace je obsažena v § 210, tento termín se objevuje
jak v předřazeném ustanovení:
-

Prohlášení za nezvěstného se může stát na návrh osoby, která na tom má právní
zájem, zejména manžela nebo jiné blízké osoby, spoluvlastníka, zaměstnavatele nebo
korporace, na níž má tento člověk účast. (§ 66 odst. 2),

tak v textu následujícím:
-

Ke smlouvě, kterou korporace přijímá do zástavy vlastní podíl, se nepřihlíží. (§ 1321).

Obdobně legální definice právního pojmu pacht je obsažena v § 2332, tento termín je však
použit již v § 456:
-

Prokura zaniká i převodem nebo pachtem obchodního závodu nebo pobočky, pro které
byla udělena. Smrtí podnikatele prokura nezaniká, ledaže bylo ujednáno něco jiného.

Hojně jsou v textu zastoupena deiktická zájmena, zejména ukazovací a neurčitá,
např. v následujících větných spojeních:
-

Právní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti (…). Kdo se
veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odbornému výkonu jako příslušník
určitého povolání nebo stavu, dává tím najevo, že (…). (§ 16);

-

Veřejné rejstříky právnických osob jsou přístupné každému; každý do nich může
nahlížet a pořizovat si z nich výpisy, opisy nebo kopie. (§ 120 odst. 2);

-

Změní-li účel nadace soud, může současně rozhodnout i bez návrhu, v jakém rozsahu
a po jakou dobu bude nadace používat výnosy z nadační jistiny (...). Tento rozsah
a dobu stanoví vždy, kdy to vyžaduje spravedlivý zájem osob určených vzhledem
k původnímu účelu nadace za příjemce nadačních příspěvků. Změní-li soud účel
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nadace z veřejně prospěšného na dobročinný a nerozhodne-li o tomto rozsahu a době,
platí, že (...). (§ 326);
-

Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za
podmínek předem stanovených. (§ 402);

-

Centrální depozitář zruší evidenci zaknihovaného cenného papíru ke dni (…). Majitel
účtu zákazníků zruší evidenci zaknihovaných cenných papírů k témuž dni jako
centrální depozitář. (§ 538 odst. 1 a 3);

-

Zkrocené zvíře, které vlastník nestíhá a které se ani samo k vlastníkovi v přiměřené
době nevrátí, ač mu v tom nikdo nebrání, se stává zvířetem bez pána a smí si je
přivlastnit na soukromém pozemku jeho vlastník, na veřejném statku pak kdokoli.
(§ 1047 odst. 1);

-

Při odkazu jednotlivé věci náleží odkazovníku ode dne (…). Od téhož dne postihují
odkazovníka i závady na odkázané věci, jakož i její zhoršení nebo zkáza vzniklé ze
skutečností, za které nikdo neodpovídá. (§ 1625).

Textové koherence je dosahováno rovněž častým opakování slov nebo částí textu.
Např. slova stanoví-li a nestanoví-li jsou použita v textu 36x, slova obsahuje-li a obsahujíli 10x, slovo neobsahuje-li 7x, slovo byl-li 136x, spojení slov má se za to, že 147x, spojení
slov platí, že 57x, spojení slov společně a nerozdílně 57x, spojení slov každý, kdo 14x,
spojení slov obvyklá cena 21x, spojení slov použijí se přiměřeně a použije se přiměřeně
46x, spojení slov k opačnému ujednání se nepřihlíží 8x. Výrazné je opakování spojek
a spojovacích výrazů (spojovací výraz -li se v textu vyskytuje 4206x, spojovací výraz jakož
i 121x, spojky avšak 19x, třebaže 15x, ač 31x, ledaže 209x a byť 14x).
Intertextovost je jedním z typických znaků jazyka právních předpisů, neboť
zajišťuje koherentnost a jednotu celého systému právního řádu. Přesah NOZ do a z jiných
textů právních předpisů je dán zejména používanou terminologií, vnějšími odkazy
a shodným formálním uspořádáním textů právních předpisů.
Nový občanský zákoník obsahuje právní názvy definované v jiných právních
předpisech, aniž by je jakkoliv blíže vymezoval nebo odkazoval na jejich zdroj.
V některých případech jde o pojmy známé i běžnému uživateli jazyka (např. termíny
starosta obce, pracovní neschopnost, mzda, povinná školní docházka, živnostenské
podnikání atd.), v jiných případech je již nutná určitá znalost právní terminologie v širším
rozsahu (např. termíny insolvenční správce, komoditní burza, ochranná známka, účetní
závěrka, úpadek atd.). Obdobně jsou právní termíny definované v NOZ běžně používány
jinými právními předpisy i dalšími složkami právního jazyka (např. služebnost, korporace,

35

spolek atd.) a pronikají i do jazyka hovorového (např. nemovitá věc, kupní smlouva,
pronajímatel, manželství atd.).
Provázanost nového občanského zákoníku s jinými právními předpisy se projevuje
jednak formulací některých ustanovení (zejména úvodní obecná ustanovení § 1 až § 11),
která jsou formulačně koncipována tak, že mají přesah do celého právního řádu127, jednak
výslovnými odkazy vně zákon. Vnější odkazy jsou v NOZ pojaty ve značně obecné
rovině, s výjimkou poznámky pod čarou vážící se k § 3015, přechodných ustanovení
(v Hlavě II Části páté) a derogačního ustanovení (§ 3080) se v textu nevyskytuje žádná
konkrétní citace právního předpisu, na nějž je odkazováno. Odkazy lze nalézt např. v:
-

§ 958 odst. 3: Soud může svěřit dítě do pěstounské péče i na přechodnou dobu.
Podrobnosti stanoví jiný zákon.

-

§ 2760: Pojistitel sdělí před uzavřením smlouvy zájemci o pojištění údaje, jejichž
rozsah a způsob předání stanoví jiný zákon upravující pojišťovnictví. To platí
i o skutečnostech, k jejichž změně dojde za trvání pojištění.

-

§ 2669: Platební účet upravuje jiný zákon. Jiný zákon rovněž upravuje převody
peněžních prostředků na účtu, který není platebním účtem, jestliže se jedná o platební
transakci podle jiného zákona.

-

§ 21: Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. Jiný právní
předpis stanoví, jak stát právně jedná.

-

§ 122: Právnickou osobu lze ustavit zakladatelským právním jednáním, zákonem,
rozhodnutím orgánu veřejné moci, popřípadě jiným způsobem, který stanoví jiný
právní předpis.

V těchto případech je širší znalost právního řádu pro pochopení textu NOZ a jeho
provázanosti s jinými právními předpisy nutná.

127

DVOŘÁK, Jan a kol., c. d., s. 57.
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3.2

Syntaktická rovina
Syntaktická stránka textu koresponduje se složitostí výpovědí, které jsou v zákoně

obsaženy a které sledují zejména přesné a úplné vyjádření myšlenkového obsahu, v daném
případě právních norem. Text zákona tvoří syntakticky různě uspořádané větné celky, od
vět jednoduchých o několika málo větných členech, až po složitá několikanásobně
rozvětvená souvětí, jejichž větná skladba je značně komplikovaná. V textu se odráží
trichotomická, resp. tetrachomická struktura právních norem. Prostředky pro jejich
vyjádření jsou zejména kondicionální souvětí, hierarchizace a návaznost textu a vztahů
mezi jednotlivými právními pojmy. Přestože obsahem zákona je jazykové vyjádření
právních norem, tedy sdělení příkazů, zákazů a dovolení určitého chování, nejsou užívány
věty rozkazovací, nýbrž výhradně oznamovací, a to popisné, bez expresivního zabarvení.
3.2.1 Jednoduché věty
V textu se objevují jednoduché věty jak bez podmětu, tak s podmětem, a to i velice
krátké, např.:
-

Člověk je nedotknutelný. (§ 91);

-

Odkazovník není dědicem. (§ 1477 odst. 2);

-

Dluh se plní vcelku. (§ 1930 odst. 1);

-

Osoba je fyzická, nebo právnická. (§ 18);

-

Smlouva vyžaduje písemnou formu. (§ 1170 odst. 3);

-

Splněním dluhu závazek zaniká. (§ 1908 odst. 1);

-

K zdánlivému právnímu jednání se nepřihlíží. (§ 554).

Takovéto krátké jednoduché věty působí v zákoně jasně a důrazně, což umocňuje
i skutečnost, že na mnoha místech jsou zařazeny do samostatných paragrafů nebo
samostatných odstavců. I přes svou skladební jednoduchost si však zachovávají charakter
odbornosti, neboť k jejich pochopení je třeba znalosti souvislostí a terminologické
souvztažnosti.
Většina jednoduchých vět je deagentních motivovaných snahou o naprostou
anonymizaci osobnosti tvůrce textu, přičemž prostředkem pro vyjádření deagentnosti je
buď zvratný tvar slovesný (slovní spojení vyžaduje se, považuje se, zakazuje se apod.),
např.:
-

K platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu. (§ 33 odst. 1);

-

Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku věku. (§ 30 odst. 1);
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-

Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu. (§ 555 odst. 1);

-

Pacht závodu se považuje za převod činnosti zaměstnavatele. (§ 2349 odst. 2);

-

Dědické podíly se vypočtou stejně jako povinný díl. (§ 1662);

-

Nekalá soutěž se zakazuje. (§ 2976),

nebo opisné pasivum, např.:
-

Člen opatrovnické rady je volen na dobu neurčitou. (§ 477 odst. 1);

-

Toto právo je omezeno stejným právem každého dalšího spoluvlastníka. (1117 odst.
1);

-

Při dražbě je smlouva uzavřena příklepem. (1771 odst. 1);

-

Do soutěže nelze zahrnout nabídku předloženou po lhůtě stanovené v podmínkách
soutěže. (§ 1775 odst. 2).

Ve většině případů se jednoduché věty (byť s několikanásobnými větnými členy)
nejeví být výkladově složitými, určité obtíže při vnímání textu může způsobit více rozvití
několika větných členů současně (zejména pomocí atributů) v rámci jedné věty, např.:
-

Obecná ustanovení o vzniku, změně a zániku práv a povinností ze závazků v části
čtvrté tohoto zákona se použijí přiměřeně i na vznik, změnu a zánik jiných soukromých
práv a povinností. (§ 11);

-

V případě práva na život a důstojnost, jméno, zdraví, vážnost, čest, soukromí nebo
obdobného osobního práva se promlčují jen práva na odčinění újmy způsobené na
těchto právech. (§ 612).

3.2.2 Souvětí
V daleko větší míře než věty jednoduché se však v textu vyskytují souvětí, a to
i značně dlouhá a složitá díky používání rozvitých větných členů v jednotlivých větách
uvnitř souvětí, vícenásobnému vkládání vedlejších vět vztažných, několikerému větvení
a řetězení vedlejších vět a používání dalších syntaktických prostředků směřujících
k zachycení úplnosti a přesnosti výpovědi.
Stejně jako ve větách jednoduchých lze i v jednotlivých větách souvětí nalézt jak
věty bezpodmětné, tak s podmětem, ve většině případů deagentní, vyznačující se použitím
zvratného tvaru slovesného nebo opisného pasiva. Typické je užití jednočlenných hlavních
vět s větnou konstrukcí má se za to, že … (použito 147x) a platí, že … (použito 57x), které
jsou právní terminologií označovány za právní domněnky, a hlavních vět s výrazy
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považuje se za … (použito 94x) a hledí se na … (použito 35x), které jsou chápány jako
právní fikce128.
Naprostá většina souvětí je hypotaktických s vedlejšími větami podmínkovými,
připojenými k větě hlavní spojovacím výrazem -li (použit 4206x) a spojkami pokud
(použita 478x) a jestliže (použita 50x). Vedlejší podmínková věta je mnohdy předřazena
větě hlavní (souvětí začínají slovy Lze-li …, Zřídí-li …, Nabyl-li … atd.). Často se
vyskytují rovněž vedlejší věty vztažné, podmětné, předmětné a přípustkové. V mnoha
případech tak stojí na pozici spojovacího výrazu vztažná zájmena (kdo, co, který, jaký aj.)
nebo vztažná příslovce (kde, kdy aj.). Poměr mezi větami hlavními v parataktických
souvětích je nejčastěji slučovací, vylučovací a odporovací, ostatní typy poměrů se
vyskytují v menším množství.
Spíše ojediněle jde v textu o souvětí „jednoduchá“ o jedné větě hlavní a jedné
větě vedlejší (popř. o více větách vedlejších spojených souřadně), např.:
-

Nalezne-li nějakou věc několik osob zároveň, jsou oprávněny i zavázány společně
a nerozdílně. (§ 1062);

-

Právo na zvláštní odměnu zaniká, není-li uplatněno do jednoho roku od ukončení
obchodního zastoupení. (§ 2516);

-

Právo vypovědět nájem má i ten, kdo spravuje pozůstalost. (§ 2283 odst. 2);

-

Bylo-li ujednáno výhradní obchodní zastoupení a používá-li zastoupený jiného
obchodního zástupce, může dotčený obchodní zástupce vypovědět obchodní zastoupení
bez výpovědní doby. (§ 2513 odst. 1).

I jednoduchá souvětí se stávají (zejména z pohledu srozumitelnosti) komplikovanějšími
díky několikanásobným větným členům, např.:
-

Zvláště se přihlédne k údajům, které reklama obsahuje ohledně
a) dostupnosti, povahy, provedení, složení, výrobního postupu, data výroby
nebo poskytnutí, způsobilosti k určenému účelu, použitelnosti, množství,
zeměpisného či obchodního původu, jakož i podrobnějšího vytčení a dalších
znaků zboží nebo služeb včetně předpokládaných výsledků použití nebo
výsledků a podstatných znaků provedených zkoušek či prověrek,
b) ceny nebo způsobu jejího určení,
c)
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d) povahy, vlastností a práv zadavatele reklamy, jako jsou zejména jeho
totožnost, majetek, odborná způsobilost, jeho práva duševního vlastnictví
nebo jeho vyznamenání a pocty. (§ 2777 odst. 2).

Mnohem více jsou zastoupena souvětí složitější. Složitost větných celků nelze
spatřovat ani tak v počtu vět a jejich délce (četná souvětí se skládají z deseti a více vět),
jako spíše v syntaktické konstrukci. Proto i poměrně dlouhá souvětí nepůsobí
komplikovaně, obzvlášť pokud je pro srozumitelnost text rozčleněn do odstavců, např.:
-

Neprokáže-li v řízení o vyživovací povinnosti rodiče k dítěti nebo o vyživovací
povinnosti jiného předka k nezletilému dítěti, které nenabylo plné svéprávnosti, osoba
výživou povinná soudu řádně své příjmy předložením všech listin a dalších podkladů
pro zhodnocení majetkových poměrů a neumožní soudu zjistit ani další skutečnosti
potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním údajů chráněných podle jiného právního
předpisu, platí, že průměrný měsíční příjem této osoby činí pětadvacetinásobek částky
životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu. (§ 916);

-

Má-li jednotka vzniknout nástavbou, přístavbou nebo stavební úpravou domu
a nejsou-li v domě jednotky dosud vymezeny, ujednají strany ve smlouvě i vymezení
jednotek v domě a vlastník nebo osoba k tomu oprávněná z jiného věcného práva
převede na zájemce o nabytí nové jednotky spoluvlastnický podíl k nemovité věci ve
velikosti odpovídající velikosti jeho spoluvlastnického podílu jako vlastníka jednotky
na společných částech. (§ 1172 odst. 1);

-

Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který
a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,
c)

byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé
povaze nebo

d) vede trvale nezřízený život. (§ 1646 odst. 1).

Komplikovaná jsou naopak souvětí skládající se z několika paratakticky
a hypotakticky spojených vět, s několikastupňovou závislostí a větami přerušenými
vložením další věty nebo vět, např.:
-

Bylo-li zasaženo do integrity člověka, který byl ve stavu, kdy nemohl posoudit, co se
s ním děje, a nedal-li sám k zákroku souhlas, musí mu být, jakmile to jeho stav dovolí,
vysvětleno způsobem, kterému bude schopen porozumět, jaký zákrok byl na něm
proveden, a musí být poučen o jeho možných následcích i o riziku neprovedení
zákroku. (§ 103);
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-

Žije-li s jedním z manželů společné dítě manželů, vůči kterému mají oba vyživovací
povinnost, popřípadě nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a které je
svěřeno do péče manželů nebo jednoho z nich, a druhý manžel opustí rodinnou
domácnost, aniž k tomu má důvod zvláštního zřetele hodný, a odmítá se vrátit, je tento
manžel povinen přispívat i na náklady rodinné domácnosti. (§ 691 odst. 2);

-

Zaniklo-li manželství smrtí manžela, který měl k domu nebo bytu, v němž se nacházela
rodinná domácnost manželů, výhradní právo umožňující v domě nebo bytě bydlet,
a bylo-li to jiné právo než závazkové, zatímco druhý manžel měl v domě nebo bytě
právo bydlení, zanikne tomuto manželu právo bydlení, pokud výhradní právo
zemřelého manžela přešlo na jinou osobu než na pozůstalého manžela. (§ 767 odst. 1);

-

Je-li to přiměřené poměrům pozůstalého manžela, především proto, že pečuje
o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, o něž manželé pečovali, nebo
o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti, jehož rodičem je zemřelý manžel,
anebo o dítě nezaopatřené, které s pozůstalým manželem žije, může soud na návrh
pozůstalého manžela založit v jeho prospěch právo odpovídající věcnému břemenu
bydlení podle okolností případu, nejdéle však do doby, než takové dítě nabude trvale
schopnost samo se živit, a za úplatu srovnatelnou s nájemným v místě obvyklým; toto
právo nezanikne, nabude-li dítě schopnost samo se živit jen na přechodnou dobu.
(§ 767 odst. 2);

-

Zaniklo-li manželství rozvodem, a manželé měli k domu nebo bytu, v němž se
nacházela jejich rodinná domácnost, stejné, nebo společné právo, a nedohodnou-li se,
kdo bude v domě nebo bytě dále bydlet, zruší soud na návrh jednoho z nich podle
okolností případu dosavadní právo toho z rozvedených manželů, na kterém lze
spravedlivě žádat, aby dům nebo byt opustil, a popřípadě zároveň rozhodne o způsobu
náhrady za ztrátu práva; přitom přihlédne zejména k tomu, kterému z rozvedených
manželů byla svěřena péče o nezletilé dítě, které nenabylo plné svéprávnosti a o které
manželé pečovali, jakož i ke stanovisku pronajímatele, půjčitele nebo jiné osoby
v obdobném postavení. (§ 768 odst. 1);

-

Vyhradí-li si věřitel dříve, než se jeho pohledávka stane vykonatelnou, právo dovolat
se neúčinnosti právního jednání tím, že výhradu prostřednictvím notáře, exekutora
nebo soudu oznámí tomu, vůči komu se neúčinnosti právního jednání může dovolat,
pak věřiteli lhůta k dovolání se neúčinnosti právního jednání neběží, dokud se
pohledávka vykonatelnou nestane. (§ 593);

-

Smísí-li se movité věci několika vlastníků tak, že obnovení předešlého stavu sice není
možné, ale celek lze bez porušení podstaty rozdělit na díly, ponechává se každému na
vůli, zda si oddělí poměrnou část toho, co vzniklo smísením, anebo zda bude
požadovat náhradu toho, co pozbyl. (§ 1078 odst. 1);
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-

Podplácením ve smyslu tohoto zákona je jednání, jímž
a) soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo jiného orgánu jiného
soutěžitele nebo je v pracovním poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo
nepřímo nabídne, slíbí či poskytne jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby
jejím nekalým postupem docílil na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo
jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži,
anebo
b) osoba uvedená v písmenu a) přímo či nepřímo žádá, dá si slíbit nebo přijme
za stejným účelem jakýkoliv prospěch. (§ 2983).

3.2.3 Spojky nebo a anebo
Spojky nebo a anebo jsou v zákoně použity jak ve významu slučovacím, tak ve
významu vylučovacím (spojka nebo použita 2739x, spojka anebo 186x). Jak uvádí
důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku129, byli tvůrci zákona vedeni snahou
psát je bez čárky tam, kde vystupují ve slučovacím poměru, a tam, kde mají význam
vylučovací, uvádět před nimi čárku.
Ve slučovacím poměru (disjunkce slabá) tak bude skutková podstata právní normy
naplněna, nastane-li jedna či druhá (popř. další) možnost či nastanou-li obě (popř. všechny)
zároveň, např.:
-

Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. (§ 1476);

-

Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému
užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo
poskytnout poměrnou část výnosu z věci. (§ 2332 odst. 1);

-

Odkaz pohledávky, kterou má zůstavitel za odkazovníkem, zavazuje obtíženou osobu
k tomu, aby vydala odkazovníku kvitanci anebo vrátila dlužní úpis. (§ 1614);

-

To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zvláštního zřetele hodné.
(§ 2272 odst. 2).

Ve vylučovacím poměru (disjunkce silná) může nastat právě jen jedna, anebo
právě jen druhá varianta (popř. právě jen jedna z několika variant), např.:
-

Osoba je fyzická, nebo právnická. (§ 18);

-

Byl-li člověk prohlášen za mrtvého, nevylučuje to důkaz, že zemřel dříve nebo později,
anebo že je ještě naživu. (§ 76 odst. 1).
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Nikoliv ojedinělé je hromadění spojek nebo a anebo v rámci jedné věty nebo
souvětí, např.:
-

Po dobu, po niž nájemce nemohl věc řádně užívat vůbec nebo jen se značnými
obtížemi, má nájemce právo na prominutí nájemného, anebo na slevu z nájemného
nebo snížení nájemného; své právo musí nájemce uplatnit u pronajímatele do konce
ujednané doby nájmu, jinak zanikne. (§ 2318 odst. 2);

-

Není-li dopravní prostředek způsobilý k provozu podle odstavce 2, nájemce má právo
odmítnout dopravní prostředek převzít, a zjistí-li nezpůsobilost dodatečně, má právo
jej vrátit a žádat odstranění vady nebo odevzdání jiného dopravního prostředku,
anebo zrušení smlouvy. (§ 2322 odst. 3);

-

Dovětkem může zůstavitel nařídit odkaz, stanovit odkazovníku nebo dědici podmínku,
nebo doložit čas anebo uložit odkazovníku nebo dědici příkaz. (§ 1498).

V takovýchto případech může být interpretace jednotlivých ustanovení zákona poměrně
obtížná, stejně jako posouzení, zda jsou striktně dodržena pravidla kodifikace spisovné
češtiny o psaní čárky před uvedenými spojkami, neboť závisí na úmyslu autora textu a na
tom, zda tento svůj úmysl vyjádřil přesně.
Obdobný závěr lze učinit i ve vztahu k vyjadřování více variant pomocí
pododstavců nebo bodů, pokud je v nich užito spojky nebo. Jednotlivé možnosti
(pododstavce nebo body) jsou od sebe odděleny čárkou, spojka nebo je umístěna mezi
dvěma posledními možnostmi a před ní je napsána čárka130, např.:
-

Smlouva vyžaduje písemnou formu,
a) poskytuje-li se licence výhradní, nebo
b) má-li být licence zapsána do příslušného veřejného seznamu. (§ 2358 odst.
2).

-

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící
věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c)

na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy. (§ 2106 odst. 1).
-

Ustanovení tohoto pododdílu se nepoužijí na smlouvu
a) jejímž předmětem je poskytování sociálních služeb, sociálního bydlení, péče
o děti a podpora osob, které se trvale nebo dočasně nacházejí v nouzové
situaci,
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Čl. 42 Legislativních pravidel vlády.
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b) jejímž předmětem je poskytování zdravotní péče,
(...)
i) uzavřenou při použití prodejních automatů nebo automatizovaných
obchodních prostor, nebo
j)

uzavřenou s poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických
komunikací prostřednictvím telefonního automatu za účelem jeho používání
nebo uzavřenou za účelem jediného spojení spotřebitele telefonem, faxem
nebo internetem. (§ 1840).

Takovýto způsob vyjádření alternativ je sice v souladu s Legislativními pravidly
vlády, je však otázkou, zda odpovídá rovněž pravidlům syntaktickým, neboť z tohoto
pohledu jde o výčty ve vylučovacím poměru.
3.2.4 Interpunkční znaménka
Výpovědi jsou v textu omezovány a rozdělovány tečkami, čárkami, středníky
a dvojtečkami, jako další členící znaménka jsou použity uvozovky, závorky, lomítka
a spojovníky; otazníky, vykřičníky, tři tečky ani pomlčky se v textu nevyskytují.
Tečkami jsou ukončovány jednotlivé výpovědi (věty jednoduché a souvětí).
V souladu s kodifikací spisovné češtiny je tečka umístěna v řadových číslovkách (v textu,
v označení bodů ustanovení členěných na body a v kalendářních datech, např. 3. února
2012 – datum vydání zákona, 1. ledna 2014 – datum účinnosti zákona, k 31. lednu, od
1. října do 30. září atd.) a ve zkratkách (Sb. – zkratka pojmu Sbírka zákonů v číselném
označení zákonů, z. s. – zkratka pojmu zapsaný spolek, z. ú. – zkratka pojmu zapsaný
ústav, v. r. – u podpisů zákona). V nadpisech (v názvu zákona, v názvech jednotlivých
strukturních složek zákona ani v rubrikách) nejsou tečky psány.
Čárky oddělují jednotlivé věty v souvětích, složky několikanásobných větných
členů a výrazy, které jsou do vět vloženy nebo k nim volně připojeny.
Hojně je použit středník (713x), typický znak psaného textu a specifický členící
signál. Ve větných útvarech vymezuje souvislé celky (jednoduché věty nebo souvětí)
a odděluje je od předchozí výpovědi; důrazněji než čárka, avšak méně důrazně než tečka.
Akcentována je tak souvislost s textem, který středníku předchází. Věta nebo souvětí za
středníkem takovýto text většinou doplňuje, vysvětluje nebo blíže rozvádí.
Ve většině případů se v rámci jednoho větného souboru vyskytuje pouze jeden
středník, ojediněle je jich ale i více, např.:
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-

Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního smyslu
slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však
nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu. (§ 2 odst. 2);

-

Nemá-li prohlášení formu veřejné listiny, musí být učiněno soukromou listinou
opatřenou datem a potvrzenou dvěma svědky; svědek o sobě uvede v potvrzení údaje,
podle nichž ho lze zjistit. (§ 39 odst. 1);

-

Člověk je oprávněn rozhodnout, jaký má mít pohřeb. Nezanechá-li o tom výslovné
rozhodnutí, rozhodne o jeho pohřbu manžel zemřelého, a není-li ho, děti zemřelého;
není-li jich, pak rozhodnou rodiče a není-li jich, sourozenci zemřelého; nežijí-li, pak
rozhodnou jejich děti a není-li ani jich, pak kterákoli z osob blízkých; není-li žádná
z těchto osob, pak rozhodne obec, na jejímž území člověk zemřel. (§ 114 odst. 1);

-

Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto
zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede
údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku
uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. (§ 435 odst. 1).

Jako členící signál ve výčtech na konci pododstavců či bodů se středník
nevyskytuje.
V rámci celého textu není použití středníku jednotné. V některých výpovědích je
umístěn jako členící signál středník, avšak v jiných, formulovaných obdobně, jsou věta či
souvětí ukončeny tečkou a následuje věta nová, např.:
-

Nezdaří-li se v přiměřené době celou likvidační podstatu zpeněžit, vyrovná likvidátor
z částečného výtěžku přednostně náklady a pohledávky z první a pak z druhé skupiny,
je-li to možné; tím není dotčen § 201 odst. 2. (§ 202 odst. 1);

-

Má-li

být

zasaženo

do

integrity

člověka

neschopného

úsudku

způsobem

zanechávajícím trvalé, neodvratitelné a vážné následky nebo způsobem spojeným
s vážným nebezpečím pro jeho život nebo zdraví, lze zákrok provést jen s přivolením
soudu. Tím není dotčeno ustanovení § 99. (§ 101);
-

Plnila-li strana, aniž tu byl platný závazek, má právo na vrácení toho, co plnila.
Plnily-li obě strany, může každá ze stran požadovat, aby jí druhá strana vydala, co
získala; právo druhé strany namítnout vzájemné plnění tím není dotčeno. (§ 2993)

-

Nálezci, který nález neoznámí, přisvojí si jej nebo jinak poruší své povinnosti, nenáleží
úhrada a nálezné, ani nemůže nález užívat nebo nabýt k němu vlastnické právo podle
ustanovení tohoto zákona o nálezu. Tím není dotčena jeho povinnost nahradit škodu.
(§ 1061).
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Dvojtečky jsou použity pouze ve čtyřech případech: za uvozovací větou zákona
(Parlament se usnesl na tomto zákoně) a ve třech případech výčtů uvnitř paragrafů (§ 742,
§ 2522 a § 3080). Ve výčtu v § 742 mají vyjmenovávané položky větný charakter,
jednotlivé věty jsou psány s počátečním malým písmenem a ukončeny čárkami, za
posledním výčtem tečkou. Položky ve výčtu v § 2522 jsou nevětného charakteru, psány
s počátečním malým písmenem a ukončeny čárkami, za posledním výčtem tečkou.
V derogačním ustanovení (§ 3080) nemají položky ve výčtu sice větný charakter
(vyjmenovávají se zrušované právní předpisy), jednotlivé body výčtu jsou však psány
s velkým počátečním písmenem a každý bod je ukončen tečkou131. U dalších výčtů
v zákoně není dvojtečka uvedena, neboť výčty jsou plynulou součástí vět (např. § 2205,
§ 2529 odst. 2 atd.).
Uvozovky slouží výhradně jako prostředek pro vyznačení a přesnou citaci určitého
výrazu, a to v případech:
a) zavedení legislativních zkratek v zákoně, uvedených slovy „dále jen“, např.:
-

Fyzická osoba, která je členem orgánu právnické osoby a která je do funkce volena,
jmenována či jinak povolána (dále jen „člen voleného orgánu"), musí být plně
svéprávná. (§ 152 odst. 2);

-

Každý, komu je svěřena správa majetku, který mu nepatří, ve prospěch někoho jiného
(dále jen „beneficient"), je správcem cizího majetku. (§ 1400 odst. 1).

b) určení přesných názvů určitých právnických osob, např.:
-

Po dobu likvidace užívá právnická osoba svůj název s dodatkem „v likvidaci". (§ 187
odst. 2);

-

Název spolku musí obsahovat slova „spolek" nebo „zapsaný spolek", postačí však
zkratka „z. s.". (§ 216);

-

Název nadace obsahuje slovo „nadace". (§ 308 odst. 1);

-

Je-li ujednáno, že nadace bude spravovat přidružený fond pod zvláštním označením,
musí označení obsahovat slova „přidružený fond". (§ 350).

c) grafickému zvýraznění určitých pojmů v textu, např.:
-

Ke vzniku zástavního práva k cennému papíru na řad je potřebný i zástavní rubopis
obsahující doložku „k zastavení" nebo jiná slova stejného významu a označení
zástavního věřitele. (§ 1328 odst. 2);

-

Označení svěřenského fondu musí vyjadřovat jeho účel a obsahovat slova „svěřenský
fond". (§ 1450 odst. 2);

131

Čl. 52 Legislativních pravidel vlády.
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-

Do veřejného seznamu nebo do jiné evidence se svěřenský správce zapíše jako vlastník
majetku ve svěřenském fondu s poznámkou „svěřenský správce". (§ 1456);

-

Klamavost působí i údaj všeobecně vžitý v hospodářském styku k označení druhu nebo
jakosti, je-li k němu připojen dodatek způsobilý klamat, zejména s použitím výrazu
„pravý", „skutečný" nebo „původní". (§ 2978 odst. 2);

-

Při posouzení klamavosti se přihlédne rovněž k dodatkům, zejména k použití výrazů
jako „druh", „typ", „způsob", jakož i k výpustkám, zkratkám a celkové vnější úpravě.
(§ 2979 odst. 2).

Závorky se kromě případů technického použití (v rámci číslování odstavů
a pododstavců v textu) vyskytují u legislativních zkratek k oddělení části textu, v níž je
obsažena zavedená zkratka (viz výše), pro vysvětlení použitých výrazů, např. Pozemek
může být zatížen věcným právem jiné osoby (stavebníka) …, Licenční smlouvou poskytuje
poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) … a při
uvádění právních termínů, např. Příjmy z majetku dítěte, které rodiče nepoužijí k řádné
správě jeho majetku (zisk), použijí …, Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda,
kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají …,
Vlastník jednotky platí zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu (služby).
Spojovník (-) se objevuje ve spojovacím výrazu -li a ve složeném adjektivu
sociálně-právní132.
Lomítko (/) je technickým prostředkem užitým v číselném označení právních
předpisů v poznámce pod čarou u § 3015 a v derogačním ustanovení (§ 3080).
3.2.5 Syntaktická kondenzace a explicitnost vyjadřování
Pro jazyk zákona je charakteristická jednak kondenzace syntaktické struktury,
jakožto nástroj zhuštěného a úsporného vyjadřování, jednak snaha o explicitní vyjadřování
tak, aby text byl pokud možno jednoznačný a jednotně interpretovatelný. Na jedné straně
se tak objevují silně kondenzované větné celky, na straně druhé věty a úseky textu zatížené
nadměrným opakováním jednotlivých slov nebo částí vět.
Minimálně se vyskytují kondenzátory přechodníkové, které mají výrazně knižní
příznak. Zjištěny byly pouze v několika případech, např.:
-

Kdo jedná, dotýkaje se záležitosti nezvěstného, musí tak činit i s přihlédnutím k jeho
zájmům. (§ 67 odst. 1);

132

Jde o součást právních pojmů orgán sociálně-právní ochrany dětí a zařízení sociálně-právní ochrany dětí
a o součást názvu zákona č. 359/1999 Sb.
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-

Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím
kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. (§ 2249
odst. 3);

-

Bylo-li v důsledku nesprávně uvedených údajů podle odstavce 1 placeno vyšší
pojistné, upraví pojistitel jeho výši počínaje pojistným obdobím následujícím po
pojistném období, ve kterém se dozvěděl správné údaje. (§ 2834 odst. 2);

-

Kdo se však učinil neschopným splnit příkaz, věda, že jej tím zmaří, pozbude, co mu
bylo zůstaveno. (§ 1570);

-

Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do veřejného rejstříku,
nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.
(§ 121 odst. 1);

-

To platí i v případě, když věřitel právo neuplatnil, jsa dlužníkem nebo osobou dlužníku
blízkou lstivě uveden v omyl. (§ 650);

-

Dojde-li projev vůle změněn vlivem prostředků použitých tím, kdo jednal, anebo jiných
okolností nastavších během přepravy, posoudí se právní případ podle ustanovení
o omylu. (§ 571);

-

Práva dědice vyhradivšího si soupis. (rubrika nad § 1630);

-

Každý z dědiců, který uplatnil výhradu soupisu, hradí dluhy zůstavitele společně
a nerozdílně s ostatními dědici, věřitel však může po každém dědici vyhradivšímu si
soupis požadovat plnění jen do výše odpovídající jeho dědickému podílu. (§ 1707).

Naopak vysokou frekvenci mají kondenzátory adjektivní (např. upravující,
týkající se, odpovídající, přesahující, znemožňující, vyplývající, spočívající, osvědčující,
vylučující, působící, omezující, provozující, splatný, ujednaný, podepsaný, poskytovaný,
předpokládaný,
zapisovaný,

zakázaný,

spravovaný,

evidovaný,
stanovený,

posuzovaný,
pověřený,

vydaný,

uzavřený,

podaný,
uložený,

vyžadovaný,
fond

zřízený

k soukromému účelu, pojistí svěřený majetek, převedl zastavený podíl atd.), substantivní
(např. neposkytne-li právnická osoba zajištění podle rozhodnutí soudu, podle zjištění
orgánu, vzhledem k rozdělení jejich působnosti, bylo-li někomu něco dáno z uznání nebo
vzhledem k jeho zásluhám atd.) a adverbiální (např. použít přiměřeně, platit přiměřeně,
použít obdobně, oznámit neprodleně, sdělit neprodleně, jednat nedovoleně, nabýt
bezprostředně, nabýt odvozeně, účelově vázaný atd.). Deverbativní adjektiva jsou rovněž
často součástí termínů (např. registrované partnerství, nepřikázané jednatelství,
regulovaný trh, zástupčí oprávnění, nepominutelný dědic atd.).
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Funkci kondenzační mají také multiverbizovaná vyjádření (např. uplatnit námitky,
vznést námitky, vyslovit souhlas) a legislativní zkratky, o nichž je blíže pojednáno
v následující části této práce zabývající se lexikální rovinou jazyka.
Smyslem opakování slov nebo částí vět není estetický účinek, jako je tomu
například ve funkčním stylu uměleckém, je jím dosahováno přesnosti a také důrazu, např.:
-

Stát se v oblasti soukromého práva považuje za právnickou osobu. Jiný právní předpis
stanoví, jak stát právně jedná. (§ 21);

-

Darování věci, kterou dárce nemá, je platné, jen zaváže-li se dárce ve smlouvě věc
nabýt. (§ 2058 odst. 2);

-

Nebyl-li v době pojistné události obmyšlený určen, nebo nenabyl-li obmyšlený práva
na pojistné plnění, nabývá tohoto práva manžel pojištěného, a není-li ho, děti
pojištěného. (§ 2831 odst. 1);

-

Člověk je oprávněn rozhodnout, jaký má mít pohřeb. Nezanechá-li o tom výslovné
rozhodnutí, rozhodne o jeho pohřbu manžel zemřelého, a není-li ho, děti zemřelého;
není-li jich, pak rozhodnou rodiče a není-li jich, sourozenci zemřelého; nežijí-li, pak
rozhodnou jejich děti a není-li ani jich, pak kterákoli z osob blízkých; není-li žádná
z těchto osob, pak rozhodne obec, na jejímž území člověk zemřel. (§ 114 odst. 1);

-

Uplyne-li doba, na kterou byl svěřenský fond zřízen, je-li dosaženo účelu, pro který byl
svěřenský fond zřízen, nebo rozhodne-li tak soud, správa svěřenského fondu končí.
Byl-li svěřenský fond zřízen za soukromým účelem, končí jeho správa i v případě, že se
všichni obmyšlení vzdají práva na plnění ze svěřenského fondu. (§ 1471);

-

Dědic nebo odkazovník není způsobilý svědčit o tom, co se mu zůstavuje. Stejně není
způsobilá být svědkem osoba dědici nebo odkazovníkovi blízká, ani zaměstnanec
dědice nebo odkazovníka. (§ 1540 odst. 1);

-

Zaniklo-li manželství smrtí manžela a manželé měli společné nájemní právo k domu
nebo bytu, v němž se nacházela jejich rodinná domácnost, zůstane nájemcem bytu
pozůstalý manžel. Svědčilo-li manželům k domu nebo bytu společně jiné závazkové
právo, zůstane oprávněným pozůstalý manžel. (§ 766 odst. 1); Zaniklo-li manželství
smrtí manžela a nájemní právo k domu nebo bytu, v němž se nacházela rodinná
domácnost manželů, měl jen jeden z nich, použijí se ustanovení o nájmu bytu. (§ 766
odst. 2);

-

Zemře-li během řízení navrhovatel, může v řízení pokračovat další k návrhu
oprávněný. (§ 784 odst. 1); Zemře-li během řízení dítě, může do šesti měsíců od jeho
smrti podat návrh též potomek tohoto dítěte, má-li právní zájem na tomto určení.
(§ 784 odst. 2); Zemře-li během řízení domnělý otec, pokračuje řízení proti
opatrovníkovi, kterého k tomu jmenuje soud. (§ 784 odst. 3); Zemře-li během řízení
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muž, který tvrdil, že je otcem, a nepokračuje-li v řízení dítě nebo matka, soud řízení
zastaví. (§ 784 odst. 4);
-

O právní jednání nejde, chybí-li vůle jednající osoby. (§ 551); O právní jednání nejde,
nebyla-li zjevně projevena vážná vůle. (§ 552); O právní jednání nejde, nelze-li pro
neurčitost nebo nesrozumitelnost zjistit jeho obsah ani výkladem. (§ 553 odst. 1).

V některých případech je koncentrace opakujících se slov a slov odvozených tak
značná, že větný celek může působit až nesrozumitelně, např. § 1939 odst. 1: Poukázka
opravňuje poukazníka vybrat u poukázaného vlastním jménem plnění a poukázanému se
poukázkou přikazuje, aby poukazníkovi plnil na účet poukazatele. Přímé právo vznikne
poukazníkovi proti poukázanému jen tehdy, přijme-li poukázaný poukázku.
Nutnost explicitního vyjádření i za cenu zdánlivě nadbytečného opakování je
zřejmá např. z § 56 odst. 2: Soud vyvine potřebné úsilí, aby zjistil názor člověka, o jehož
svéprávnosti rozhoduje, a to i za použití takového způsobu dorozumívání, který si člověk
zvolí. Z takovéto formulace je jasné, že způsob dorozumívání si volí člověk, nikoliv soud;
pokud by bylo druhé slovo člověk vypuštěno, mohla by vzniknout pochybnost, zda
oprávněným k volbě způsobu dorozumívání je soud nebo člověk, popř. oba.
Opakování určitých větných konstrukcí přispívá rovněž ke koherentnosti textu; ne
vždy je však do důsledku dodržováno, jako např. při určení podoby názvů některých
právnických osob (spolku, nadace, nadačního fondu, ústavu a společenství vlastníků
jednotek). Ve třech případech je použito modální sloveso muset, jednou oznamovací
způsob verba finita a jednou atribut:
-

Název spolku musí obsahovat slova (…). (§ 216);

-

Název nadace obsahuje slovo (…). (§ 308 odst. 1);

-

Název nadačního fondu musí obsahovat slova (…). (§ 394 odst. 2);

-

Název ústavu musí obsahovat slova (…). (§ 404);

-

Stanovy společenství vlastníků jednotek obsahují alespoň a) název obsahující
slovo133 (…). (§ 1200 odst. 2).

Obdobně je tomu při určení okamžiku vzniku těchto právnických osob, i když zde
je větná šablona porušena pouze v jednom případě:
-

Spolek vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. (§ 226 odst. 1);

-

Nadace vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. (§ 315 odst. 1);

-

Nadační fond vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. (§ 397);
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V tomto případě je navíc slovo „slovo“ uvedeno v jednotném čísle, ačkoliv slova, která mají být v názvu
uvedena, jsou dvě („společenství vlastníků").
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-

Ústav vzniká zápisem do veřejného rejstříku. (§ 407);

-

Společenství vlastníků vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku. (§ 1204).

3.2.6 Zmnožení syntaktické pozice
V textu lze nalézt syntaktické vztahy koordinace a adordinace. Ve vztazích
koordinace jsou jednotlivé členy na sobě relativně nezávislé, typické jsou konstrukce
s několikanásobnými větnými členy, nejčastěji na pozici podmětu, předmětu nebo
přívlastku, např.:
-

Pořízení pro případ smrti jsou závěť, dědická smlouva nebo dovětek. (§ 1491);

-

Vznik, změnu nebo zánik práv lze vázat na splnění podmínky. (§ 548 odst. 1);

-

Nájemce oznámí pronajímateli poškození, ztrátu nebo zničení věci bez zbytečného
odkladu. (§ 2319 odst. 1);

-

Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání
bezdůvodného obohacení. (§ 2988);

-

Ustanovení částí první, třetí a čtvrté o manželství a o právech a povinnostech manželů
platí obdobně pro registrované partnerství a práva a povinnosti partnerů. (§ 3020).

Ve vztazích adordinace stojí často přístavek, který má v zákoně jak podobu
jednoduchou, tak i podobu větného členu, na němž je závislá další vedlejší věta. Plní
funkci
a) vysvětlovací, např.:
-

věci značné hodnoty, zejména peníze o vyšší částce, obec odevzdá (…);

-

dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem;

-

(…) nahradí uschovateli veškerou škodu, a to i nahodilou;

-

soud také může, a to i bez návrhu, uložit (…);

-

(…) nadační příspěvek z humanitárních důvodů, zejména z důvodů zdravotních;

-

(…) dalších členů rodiny, především dětí, které nenabyly plné svéprávnosti, (…);

-

(…) na návrh osoby, která na tom má právní zájem, zejména manžela nebo jiné blízké
osoby, spoluvlastníka, zaměstnavatele nebo korporace, na níž má tento člověk účast;

-

(…) zbavuje všech nebo některých povinností a práv stanovených v § 856, především
práva dát souhlas k osvojení;

-

(…) správa jmění značně obtížná, zejména pro rozsáhlost či rozmanitost majetkového
souboru, (…);

-

(…) ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od
smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů;
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b) výčtovou, např.:
-

(…) údaje o osobě, na niž se lze během zájezdu obrátit v nesnázích s žádostí o pomoc,
především jméno, adresu a číslo telefonu místního zástupce pořadatele a adresu
a telefonní číslo zastupitelského úřadu;

-

(…) nelze zkrátit práva postoupené strany z vedlejších doložek ve smlouvě, jako jsou
zejména ujednání o podmínce, záloze, závdavku, smluvní pokutě, odstoupení od
smlouvy a odstupném nebo o rozhodčí doložce;

-

(…) závisí na pohybech cen na finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako
jsou služby k devizovým hodnotám a investičním nástrojům.

3.2.7 Další syntaktické prvky typické pro jazyk nového občanského zákoníku
Pro jazyk zákona je příznačná vysoká koncentrace substantiv, a to mimo jiné na
pozici atributu, např.:
-

Při poskytnutí jistoty převodem práva není promlčení pohledávky důvodem pro zpětný
převod práva osobě, která jistotu poskytla. (§ 616);

-

Smrt člověka se prokazuje veřejnou listinou vystavenou po prohlédnutí těla mrtvého
stanoveným způsobem. (§ 26 odst. 1);

-

Na nabývání vlastnického práva k imobilizovanému cennému papíru podle § 2413
odst. 1 se použijí obdobně ustanovení o nabývání vlastnictví k zaknihovaným cenným
papírům. (§ 1104 odst. 3);

-

Obmyšlený svěřenského fondu zřízeného za soukromým účelem se práva podle
odstavce 1 může vzdát prohlášením učiněným ve formě veřejné listiny. (§ 1461 odst.
2);

-

(…) dnem dojití oznámení pronajímateli její nájem zaniká. (§ 2279 odst. 4).

Časté je užití počátečního instrumentálu, zejména v legálních definicích právních
pojmů a při vymezování vztahů mezi právními skutečnostmi, např.:
-

Zastupuje-li právnickou osobu člen jejího orgánu způsobem zapsaným do veřejného
rejstříku, nelze namítat, že právnická osoba nepřijala potřebné usnesení, že usnesení
bylo stiženo vadou, nebo že člen orgánu přijaté usnesení porušil. (§ 162);

-

Jménem právnické osoby je její název. (§ 132 odst. 1);

-

Přeměnou právnické osoby je fúze, rozdělení a změna právní formy. (§ 174 odst. 1);

-

Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele
umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by
soutěžitel jinak nedosáhl. (§ 2982);

-

Podplácením ve smyslu tohoto zákona je jednání, jímž (…). (§ 2983);
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-

Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím
nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. (§ 2005 odst. 1);

-

Účelem povinností a práv k dítěti je zajištění morálního a hmotného prospěchu dítěte.
(§ 855 odst. 2);

-

Účelem soupisu pozůstalosti je zjistit pozůstalostní jmění a určit čistou hodnotu
majetku v době smrti zůstavitele. (§ 1684 odst. 1).

Hojné je použití a hromadění zájmen, zejména neurčitých a ukazovacích (každý,
kdo, něco) na pozici podmětu.
-

Dal-li však někdo, aby zabránil protiprávnímu činu, něco tomu, kdo se chtěl činu
dopustit, může požadovat vrácení. (§ 2998);

-

Není-li podle zjištění soudu dítě schopno informace náležitě přijmout nebo není-li
schopno vytvořit si vlastní názor nebo není-li schopno tento názor sdělit, soud
informuje a vyslechne toho, kdo je schopen zájmy dítěte ochránit, s tím, že se musí
jednat o osobu, jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte; o dítěti starším dvanácti
let se má za to, že je schopno informaci přijmout, vytvořit si vlastní názor a tento
sdělit. (§ 867 odst. 2);

-

Obětuje-li se něčí věc v nouzi, aby se odvrátila větší škoda, dá každý, kdo z toho měl
užitek, poškozenému poměrnou náhradu. (§ 3014);

-

Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní případ
bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se
s jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ
rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé
vysvětlení důvodu této odchylky. (§ 13).

V souvislosti s tematicko-rematickým členěním textu bývá pro vyjádření důrazu
kladeno klíčové slovo na konec věty, např.:
-

K použití odňaté části těla člověka k účelu svou povahou neobvyklému se vyžaduje
jeho výslovný souhlas vždy. (§ 111 odst. 2);

-

Nekalá soutěž se zakazuje. (§ 2976 odst. 1);

-

K právnímu jednání, kterým nadace převezme neomezené ručení za jinou osobu, se
nepřihlíží. (§ 338 odst. 2);

-

K ujednáním vylučujícím nebo omezujícím předkupní právo se nepřihlíží. (§ 3056).

V neposlední řadě patří k typickým prvkům syntaktického vyjádření šablonovitost
formulací, např.:
-

ledaže zákon / tento zákon / jiný právní předpis stanoví jinak;
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-

není-li stanoveno jinak;

-

k opačnému ujednání se nepřihlíží;

-

důvody/okolnosti/případy zvláštního zřetele hodné.

3.2.8 Některé zvláštní syntaktické prvky a poruchy
Přestože text zákona si zachovává popisný a věcný charakter, lze v něm nalézt
některé prvky, které zcela neodpovídají stylu právního jazyka.
Na několika místech se objevuje personifikace (básnická figura):
-

Činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace.
(§ 196 odst. 1);

-

Obsah budoucí smlouvy se určí podle účelu, který má uzavření budoucí smlouvy
zřejmě sledovat. (§ 1787 odst. 2);

-

Vloží-li společník do společnosti veškeré své jmění, má se za to, že se jedná o jmění
přítomné k účinnosti smlouvy. (§ 2718 odst. 1).

Některé formulace mají knižní charakter, např.:
-

učinit zadost: Kdo je povinen dát jistotu, učiní své povinnosti zadost zřízením
zástavního práva. (§ 2012 odst. 1);

-

být s to: Není-li někdo s to dát jistotu zřízením zástavního práva, dá jistotu
způsobilým ručitelem. (§ 2012 odst. 2);

-

vzít zřetel: Vezme přitom zřetel zejména na to, jak ke škodě došlo (…). (§ 2953 odst.
1);

-

brát zřetel: Manžel je povinen při volbě svých pracovních, studijních a podobných
činností brát zřetel na zájem (…). (§ 689);

-

co do: Proti dědici, který se opírá o dědickou smlouvu nepopřenou co do pravosti, se
k podání žaloby odkáže každý dědic ze závěti nebo dědic zákonný. Proti dědici, který
se opírá o závěť nepopřenou co do pravosti, se odkáže k podání žaloby každý zákonný
dědic. (§ 1673 odst. 1).

Archaicky působí text v:
-

§ 1901: Stranám je na vůli ujednat si změnu svých práv a povinností.

-

§ 1280 odst. 2: Do počtu podle odstavce 1 se nevčítají sající mláďata.

-

§ 1062: Spolunálezcem je i ten, kdo věc spatřil a snažil se ji dosíci, třebaže se jí dříve
uchopil někdo jiný.
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Formulace použitá v § 3 odst. 1 nabývá expresivity použitím archaického sousloví
„brát se o štěstí“: Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené
právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým
způsobem, jenž nepůsobí bezdůvodně újmu druhým.
Stejně tak má expresivní zabarvení i text v § 1872 odst. 1, a to díky použití sousloví
obecně známého z krásné literatury: Je-li několik dlužníků zavázáno plnit společně
a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho.
Aniž by to bylo úmyslem nebo cílem této práce, bylo při studiu textu zákona
náhodně objeveno několik gramatických chyb v používání čárky jakožto interpunkčního
znaménka ve větách a souvětích:
-

Není-li den, k němuž byl vyhotoven návrh smlouvy nebo rozhodnutí o změně právní
formy rozvahovým dnem podle jiného právního předpisu, sestaví právnická osoba
k tomuto dni mezitímní účetní závěrku. (§ 183 odst. 2) – za slovy „právní formy“ chybí
čárka, která by měla vyznačit konec vedlejší věty přívlastkové („k němuž byl
vyhotoven návrh smlouvy nebo rozhodnutí o změně právní formy“) vložené do věty
„Není-li den rozvahovým dnem podle jiného právního předpisu".

-

Na základě návrhu provede příslušný orgán zápis rozdělení (…), a při rozdělení
sloučením poznamená u nástupnického spolku den účinnosti rozdělení sloučením
a název, adresu sídla a identifikující údaj spolku, který se s nástupnickým spolkem
sloučil a případné další změny u nástupnického spolku, pokud v důsledku rozdělení
nastaly (§ 295 odst. 2 písm. a/) – za slovy „nástupnickým spolkem sloučil“ chybí
čárka, která by měla vyznačit konec vedlejší věty přívlastkové („který se
s nástupnickým spolkem sloučil“) vložené do věty hlavní.

-

Vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají
s věcí jako jediná osoba. (§ 1116) – chybně je uvedena čárka za slovem „celku“, na
tomto místě nemá čárka jakékoliv opodstatnění.

-

Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně
alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné
fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku") nebo směřuje-li
takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo
podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli (…). (§ 1820 odst. 1) – za slovy „(dále jen
„prostředek komunikace na dálku")“ chybí čárka, která by měla vyznačit konec
vedlejší věty přívlastkové („který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické
přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku").

-

Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li
nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům
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závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo
obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt
jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno. (§ 2291 odst. 2) – za slovy
„které v domě bydlí“ chybí čárka, která by měla vyznačit konec této vedlejší
přívlastkové věty vložené do hlavní věty.

Rovněž náhodně byla zjištěna porucha syntaxe v § 1964 odst. 2: Dovolat se
neúčinnosti za podmínek stanovených v odstavci 1 má i právnická osoba založená
k ochraně zájmů malých a středních podnikatelů, jestliže jsou tato ujednání obsažena
v obchodních podmínkách. V hlavní větě („Dovolat se neúčinnosti … má …“) chybí ke
smysluplnosti výpovědi předmět (pravděpodobně slovo „oprávnění“, „právo“ nebo
„možnost“ – „Oprávnění dovolat se …“, „Právo dovolat se …“ nebo „Možnost dovolat se
…“), jako je tomu např. v § 1972 odst. 2: Právo dovolat se neúčinnosti obchodních
podmínek v rozsahu odporujícím odstavci 1 má i právnická osoba založená k ochraně
zájmů malých a středních podnikatelů.
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3.3

Lexikální rovina
Slovní zásoba analyzovaného textu je založena na spisovném jazyce a zahrnuje

jednak slova spisovného hovorového jazyka, která nemají vlastní právní význam,
a jednak právní názvy (právní termíny). Neobjevují se dialektismy, slangové výrazy,
argot, expresivní výrazy ani publicismy. Ojediněle se lze setkat i s termíny z jiných
vědních oborů, např. dispenzární péče (med.), těhotenství (med.), software (výp. tech.),
hardware (výp. tech.).
Naprostá většina slov je původu domácího134; vyskytují se však i slova cizí, např.
adhezní (z lat.), akreditiv (z lat. zákl.), auditor (z lat.), digitální (z lat.), dispenzární (z lat.
zákl.), elektronický (z řec.), exekuce (z lat.), exekutor (z lat.), existence (z lat.), fond (z fr.),
forma (z lat.), formalita (z lat.), formulář (z lat. zákl.), funkce (z lat.), fúze (z lat.),
hygienický (z řec. zákl.), informace (z lat.), inkaso (z it.), integrita (z lat.), katalog (z řec.),
komisionář (z lat. zákl.), komitent (z lat. zákl.), kooptovat (z lat.), orgán (z řec.),
organizace (z řec. zákl.), praxe (z řec.), prekluze (z lat.), prekluzivní (z lat.), program
(z řec.), prokura (z lat.), propagace (z lat.), registrace (z lat.), statut (z lat.), text (z lat.)135
aj. S cizími slovy se lze setkat i v právních termínech (např. smlouva uzavíraná adhezním
způsobem, prekluzivní lhůta, statut svěřenského fondu aj.). Většina užitých cizích slov je
již zdomácnělých, srozumitelných i běžným uživatelům českého jazyka.
Spíše ojediněle se objevují i knižní výrazy, např. leč (1x), též (20x), co do (12x),
vyvěrat (1x), zvýšený je však výskyt slov řídkých, která mají knižní charakter, např.
budiž (2x), byť (14x), jakož i (121x), týž (77x), ledaže (209x), ač (31x), přechodníky
(dotýkaje se, počínaje, důvěřujíc, jsa, nastavší, vyhradivší), vztažné proprium jenž (111x).
V důsledku jejich použití je text pozvednut na vyšší stylovou úroveň.
3.3.1 Slova bez právního významu
Mezi slova bez právního významu patří zejména adjektiva (jiný, takový, obdobný,
ostatní aj.), pronomina (ten, kdo, co, každý, žádný, nikdo, nic, který, oba aj.), numeralia
(jeden/jedna/jedno, tři čtvrtiny, jednou, stonásobek, tolik, kolik, několik aj.), verba (být,
mít, končit, změnit se, sdělit, požadovat aj.), adverbia (kam, tam, vždy, neprodleně,
rozumně, bezdůvodně aj.), konjunkce (a, i, jakož i, nebo, neboť, jestliže, pokud, ačkoli aj.),
134

Tendenci vyhýbat se slovům cizího původu deklaruje také důvodová zpráva k občanskému zákoníku;
srov. Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, c. d., s. 24.
135
KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 7. vydání, v SPN, a.s., 2. vydání. Praha: SPN – pedagogické
nakladatelství, akciová společnost, 2005. ISBN 80-7235-272-5.
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partikule (zvlášť, byť, ať aj.). Neprávní charakter mají samozřejmě i některá substantiva
(např. plot, telefon, fotografie, internet, voda, kouř, prach, pach, světlo, stín, sníh, keř aj.),
setkat se lze i s takovými substantivy, která by v právním předpise síly zákona
pravděpodobně málokdo očekával (např. štěstí, vlasy, záliba, okrasa, parazitování,
škodolibost aj.).
3.3.2 Právní termíny
Skupinu právních termínů tvoří výrazy, které jsou součástí obecného základu
spisovného jazyka a mají zároveň svůj právní význam, a výrazy výlučně právní. Vyskytují
se právní termíny jednoslovné i víceslovné. Víceslovné termíny mají i větší počet slov
(např. nápomoc při rozhodování, zakladatelské právní jednání, prostá správa cizího
majetku aj.), která si zachovávají pevný pořádek, čímž je posilována terminologická
jednotnost.
Výrazy, které jsou součástí obecného základu spisovného jazyka, avšak současně
mají i právní význam, si buď svůj význam ponechávají (např. peníze, hotovost, podpis,
bezplatně, záloha, smrt, koupě, kupující, prodávající, zákazník, stejnopis, poukaz k pobytu,
cestující, zásilka, zdraví, předek, potomek, sourozenec, život, pseudonym aj.), nebo jej
mění. Jejich právní význam může být oproti obecnému základu spisovného jazyka
ostřejší, např.:
-

osoba blízká = příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného
zákona upravujícího registrované partnerství, jiné osoby v poměru rodinném nebo
obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala
jako újmu vlastní; má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo
osoby, které spolu trvale žijí (§ 22 odst. 1); hovorovým jazykem jsou za osoby blízké
považovány v zásadě pouze osoby v příbuzenském poměru;

-

příbuzenství = vztah osob založený na pokrevním poutu, nebo vzniklý osvojením (§
771); oproti hovorovému jazyku, který chápe příbuzenství jako vztah založený rodem
nebo sňatkem136, je podle NOZ příbuzenským vztahem i vztah vniklý osvojením;

-

jméno (člověka) = osobní jméno a příjmení člověka, popřípadě jeho další jména
a rodné příjmení, která mu podle zákona náležejí (§ 77 odst. 1); NOZ k definici pojmu

136

Podle SSJČ je příbuzenství spříznění rodem nebo sňatkem; rodový poměr mezi příbuznými; právnicky
pokrevní příbuzenský vztah mezi dvěma osobami, které mají společného předka (primární význam).
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jméno člověka používá výrazy osobní jméno a příjmení, aniž by je blíže obsahově
vymezoval, výslovně však rozlišuje výrazy jméno a osobní jméno137;
-

jméno (právnické osoby) = název právnické osoby (§ 132 odst. 1); v pojetí
hovorového jazyka není výraz jméno spojován s právnickými osobami, nýbrž pouze
s osobami fyzickými;

-

bydliště = místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností
trvale; nemá-li člověk bydliště, považuje se za ně místo, kde žije; nelze-li takové místo
zjistit, anebo lze-li je zjistit jen s neúměrnými obtížemi, považuje se za bydliště člověka
místo, kde má majetek, popřípadě místo, kde měl bydliště naposledy (§ 80);
hovorovým jazykem není důsledně rozlišováno místo „pobývání“ (faktického
zdržování se) od místa „trvalého pobytu“, jakožto evidenční záležitosti138;

-

likvidace = vypořádání majetku zrušené právnické osoby, vyrovnání dluhů věřitelům
a naložení s čistým majetkovým zůstatkem (§ 187 odst. 1); v NOZ pojímáno výlučně
v souvislosti se zrušením právnické osoby139;

-

škoda = újma na jmění (§ 2894); oproti hovorovému jazyku označuje NOZ výrazem
škoda pouze újmu na jmění, jímž se rozumí souhrn majetku a dluhů (§ 495), nikoliv
újmu na zdraví nebo jiných hodnotách140;

-

důchod = pravidelné peněžní dávky (§ 2701 odst. 1); v obecném povědomí je tento
pojem zúžen pouze na dávky sociálního pojištění (starobní důchod, vdovský důchod
atd.), i když slovníky spisovného jazyka jej zaznamenávají i v tak širokém pojetí, jako
je tomu v NOZ141,

nebo posunutý, např.:
-

rušitel = ten, kdo narušuje držbu, nebo ten, kdo se dopouští nekalé soutěže (§ 1003
a § 2988), v jiném významu NOZ tento pojem nepoužívá142;

-

zcizit, zcizení = převést, převedení na jiného (věci, práva), nikoliv ve významu
neoprávněně si přisvojit (ukrást)143;

137

Podle SSJČ je jméno název, pojmenování: jméno křestní, osobní, rodné; jméno rodové, rodinné příjmení
(primární význam).
138
Podle SSJČ je bydliště místo pobytu; právnicky místo trvalého pobytu (primární význam); příbytek, byt,
obydlí (sekundární význam).
139
Podle SSJČ je likvidace konečné, definitivní projednání, vyřešení, odstranění; právnicky exekuční
likvidace prodej veškerého majetku dlužníka a rozdělení výtěžku mezi všechny věřitele; účetně likvidace
účetních dokladů jejich přezkoumání a příprava pro účetní zápisy (primární význam); vyřízení, zrušení,
skončení, odstranění, skoncování s něčím (sekundární význam).
140
Podle SSJČ je škoda poškození, zkrácení na majetku, na těle, na hodnotách (primární význam).
141
Podle SSJČ je důchod příjem (obvykle pravidelně se opakující) z nějakého poměrně trvalého zdroje
(primární význam); pravidelný příjem lidí neschopných práce pro invaliditu nebo stáří, poskytovaný
z národního pojištění (terciální význam).
142
Podle SSJČ je rušitel ten, kdo něco ruší; právnicky, kdo ruší něčí právo.
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-

zlehčování = druh nekalé soutěže, jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje
o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele nepravdivý údaj způsobilý
tomuto soutěžiteli přivodit újmu, rovněž i uvedení a rozšiřování pravdivého údaje
o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele, pokud jsou způsobilé tomuto
soutěžiteli přivodit újmu (§ 2976 odst. 2 písm. f/ a § 2984); nejde o bagatelizování tak,
jak je tento pojem vnímán hovorovým jazykem144;

-

plod = to, co věc pravidelně poskytuje ze své přirozené povahy, jak je dáno jejím
obvyklým účelovým určením a přiměřeně k němu, ať s přičiněním člověka nebo bez
něho (§ 491 odst. 1)145;

-

nedospělý (o pohledávce) = nesplatný146;

-

dospět (o pohledávce) = okamžik, kdy se pohledávka stává splatnou; v NOZ
používáno pouze v tomto významu, nikoliv ve vztahu k dospělosti člověka147.

Výrazy výlučně právní tvoří jádro jazyka právních předpisů, resp. obecněji
právního jazyka. Pronikají sice stále více do běžného jazyka, a stávají se proto známými
i neodborné veřejnosti (většinou i významově), avšak stále si zachovávají svůj právní
význam. Výlučně právními výrazy jsou mnohdy i slovní (terminologická) spojení složená
výhradně ze slov obecného základu spisovného jazyka, např. rodinná domácnost, obchodní
tajemství, součást věci, domácí násilí, tichá společnost, dotěrné obtěžování. V daném
slovním spojení však mají specifický terminologický význam.
S ohledem na provázanost právního systému přejímá a používá nový občanský
zákoník mnohé právní termíny z jiných právních předpisů, aniž by je blíže pojmově
vymezoval, neboť jde o právní termíny ustálené a v právním jazyce „běžné“, např.

143

Podle SSJČ znamená zciziti knižně (co) neprávem si přisvojit, odcizit, ukrást, vzít, odejmout (primární
význam); právnicky řidčeji (co) převést, zpravidla za úplatu, (nějakou věc) z jednoho právního subjektu na
druhý (sekundární význam).
144
Podle SSJČ znamená zlehčovati zlehčovati závaží; zlehčovati si těžkou práci; zlehčující pohled,
bagatelizující.
145
Podle SSJČ je plod část rostliny vzniklá z oplozeného květu a obsahující semeno (semena), někdy
požívaná pro dužnatý jedlý obal (např. jablko a podobně) nebo pro semeno (vlašský ořech a podobně)
(primární význam); nový organismus vyvíjející se v mateřském lůně (sekundární význam); knižně to, co
vzniká nějakou prací nebo nějakým úsilím, výsledek, výtěžek, zisk (terciální význam); knižně výtvor
(zpravidla umělecký), dílo (další význam).
146
Podle SSJČ je nedospělý fyzicky i duševně dosud nevyspělý; neuspokojivě vyvinutý; nevyvinutý,
nedorostlý; nepokročilý, nezralý; řidčeji mít nedospělý úsudek; nedospělé umění; nedospělý ve vědách;
nedospělá vína; peněžně nedospělá pohledávka, která ještě není splatná.
147
Podle SSJČ znamená dospěti knižně (kam; čeho) po pohybu (zpravidla rychlém, spěšném) směřujícím
k určitému cíli octnout se na vytčeném místě; dojít, dostat se, postoupit, dorazit (prostorově) (primární
význam); knižně (k čemu; čeho) vývojově pokročit k něčemu; dojít (čeho nebo k čemu), nabýt, dosáhnout
(čeho) (sekundární význam); (o člověku) nabýt dospělosti, zralosti, zpravidla fyzické nebo zároveň
i mentální, duševní; (o jiném živém organismu) vyvinout se, dorůst, vyspět; peněžně stát se splatným
(terciální význam).
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registrované partnerství148, povinná školní docházka149, orgán sociálně-právní ochrany
dětí150, pracovní poměr151, životní minimum152, starosta obce,153 insolvenční správce154,
účetní závěrka155, ochranná známka156.
Pro nový občanský zákoník je příznačné, že obsahuje velké množství právních
termínů „vlastních“, jejichž obsah sám definuje, a to většinou za pomoci legálních definic.
Vymezení jednotlivých právních termínů není soustředěno do jednoho nebo několika
ustanovení v úvodu zákona, jak je to u právních předpisů obvyklé. Vzhledem k rozsáhlosti
textu a používání některých pojmů pouze v relativně samostatných a ucelených pasážích
jsou definice právních termínů zařazovány do textu průběžně podle jejich výskytu157.
Pravidlo, že by definice právního termínu měla být uvedena na místě jeho prvního použití,
není s ohledem na provázanost textu vždy dodržováno158, resp. je respektováno spíše
výjimečně v případech, kdy použití nadefinovaného právního termínu je skutečně úzce
vázáno pouze na určitou část textu159.
V některých případech je legální definice v textu naprosto zřetelná; jde o definice
explicitní160, kde na jedné straně stojí definovaný pojem a na druhé straně definiční znaky,
např.:
-

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní. (§ 794);

-

Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za
dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. (§ 1582 odst. 1);

148

Vymezen v zákoně č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
149
Vymezen v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
150
Vymezen v zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
151
Vymezen v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
152
Vymezen v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.
153
Vymezen v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
154
Vše zákon 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
155
Vše zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
156
Zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění
pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů.
157
Čl. 40 odst. 2 Legislativních pravidel vlády.
158
Např.: definice právního termínu beneficient se nachází v § 1400, avšak poprvé je použit již v § 340
v souvislosti s úpravou správy majetku nadace; definice právního termínu nájemní smlouva se nachází
v § 2201, avšak poprvé je použit již v § 745 v souvislosti s úpravou obydlí manželů; definice právního
termínu předkupní právo se nachází v § 2140, avšak poprvé je použit již v § 704 odst. 2 v souvislosti
s úpravou zcizení rodinného závodu a jeho výskyt do místa definování je četný.
159
Např. právní termíny předkupník a koupěchtivý (definice v § 2140), zapůjčitel a vydlužitel (definice
v § 2390).
160
KNAPP, Viktor. Vědecká propedeutika pro právníky. 1. vydání. Praha: Eurolex Bohemia s.r.o., 2003.
ISBN 80-86432-54-8. s. 182–183.
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-

Komu náleží dědické právo, je dědic, a pozůstalost ve vztahu k dědici je dědictvím.
(§ 1475 odst. 3);

-

Bytem se rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný
prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. (§ 2236 odst. 1);

-

Dílem se rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li pod kupní smlouvu, a dále údržba,
oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy
zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby nebo její části. (§ 2587).

Definiční znaky nemusí být vždy soustředěny do jediné věty či jediného
ustanovení, např.:
-

Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon.
Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná
podpora a pomoc. (§ 655) + Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným
projevem vůle muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství (dále jen
„snoubenci"), že spolu vstupují do manželství. (§ 656 odst. 1);

-

Potřebuje-li člověk nápomoc při rozhodování, protože mu v tom duševní porucha
působí obtíže, třebaže nemusí být omezen ve svéprávnosti, může si s podpůrcem
ujednat poskytování podpory; podpůrců může být i více. (§ 45) + Smlouvou
o nápomoci se podpůrce zavazuje podporovanému, že bude s jeho souhlasem přítomen
při jeho právních jednáních, že mu zajistí potřebné údaje a sdělení a že mu bude
nápomocen radami. (§ 46 odst. 1).

Ne vždy jsou právní termíny definovány výslovně, jejich obsahové vymezení
vyplývá až ze souvislostí a kontextu; jde o definice implicitní (kontextové)161, např.:
-

sňatečný obřad = veřejný a slavnostní obřad, při němž snoubenci projeví svou vůli
vstoupit do manželství; tato definice není nikde explicitně uvedena, vyplývá však
z § 656 odst. 1 (Manželství vzniká svobodným a úplným souhlasným projevem vůle
muže a ženy, kteří hodlají vstoupit do manželství /dále jen „snoubenci"/, že spolu
vstupují do manželství.) a § 656 odst. 2 (Sňatečný obřad je veřejný a slavnostní; činí
se v přítomnosti dvou svědků.);

-

svěřenský správce = osoba spravující svěřenský fond; tato definice není nikde
explicitně uvedena, vyplývá však z § 1448 odst. 1 (Svěřenský fond se vytváří
vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek
k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se
zaváže tento majetek držet a spravovat.);

161

KNAPP, Viktor, Vědecká propedeutika pro právníky, c. d., s. 183–185.
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-

výměnkář = osoba, v jejíž prospěch je zřízen výměnek; tato definice není nikde
explicitně uvedena, vyplývá však z § 2707 odst. 1 (Smlouvou o výměnku si vlastník
nemovité věci vymiňuje v souvislosti s jejím převodem pro sebe nebo pro třetí osobu
požitky, úkony nebo práva sloužící k zaopatření na dobu života nebo na dobu určitou
a nabyvatel nemovité věci se zavazuje zaopatření poskytnout. Není-li stanoveno nebo
ujednáno jinak, rozhoduje pro obsah práv výměnkáře místní zvyklost.) a § 2707 odst. 2
(Podle obsahu právního jednání, kterým byl výměnek zřízen, se na smlouvu o výměnku
použijí také ustanovení o právech, ze kterých se výměnek skládá, zejména
o služebnosti bytu nebo o důchodu.).

Specifický případ kontextových definic (hojně v zákoně používaný) představují
názvy strukturních složek zákona (zejména dílů, oddílů, pododdílů) a rubriky (názvy
paragrafů nebo skupin paragrafů). Výraz použitý v názvu nebo rubrice je právním
termínem, který je definován v dalším textu, k němuž se název nebo rubrika vztahuje,
např.:
-

dovětek (rubrika § 1498);

-

postoupení pohledávky (rubrika skupiny paragrafů počínající § 1879);

-

novace (rubrika § 1902);

-

narovnání (rubrika skupiny paragrafů počínající § 1903);

-

poukázka (rubrika skupiny paragrafů počínající §1939);

-

poukázka na řad (rubrika § 1946);

-

tichá společnost (název Dílu 14 Hlavy II v Části čtvrté);

-

obmyšlený (název Pododdílu 3 Oddílu 4 Dílu 6 Hlavy II v Části třetí);

-

vydržení (název Pododdílu 5 Oddílu 2 Dílu 3 Hlavy II v Části třetí).

Naprostá většina legálních definic je tvořena za pomoci definičních znaků relativně
jednoznačných, někdy i za pomoci taxativních výčtů a negativního vymezení, např.:
-

dotěrné obtěžování – definováno v § 2986 odst. 1 uzavřeným výčtem druhů jednání:
Dotěrné obtěžování je sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách, jakož
i nabídka zboží nebo služeb s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické pošty
nebo podobných prostředků, ačkoli si takovou činnost příjemce zjevně nepřeje, nebo
sdělování reklamy, při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze
zjistit, a neuvede, kde příjemce může bez zvláštních nákladů přikázat ukončení
reklamy. + v § 2986 odst. 2 následuje negativní vymezení toho, co dotěrným
obtěžováním není: Rozesílá-li se reklama na elektronickou adresu, kterou podnikatel
získal v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytnutím služby, nejde o dotěrné
obtěžování, pokud podnikatel tuto adresu používá k přímé reklamě pro vlastní zboží
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nebo služby a druhá strana reklamu nezakázala, ačkoli ji podnikatel při získání adresy
i při každém jejím použití

reklamě zřetelně upozornil na právo přikázat bez

zvláštních nákladů ukončení reklamy.

Spíše výjimečně lze nalézt definice neuzavřené (demonstrativní), připouštějící
existenci dalších nevyjmenovaných znaků, v nichž je pojem definován za pomoci slova
„zejména“, např.:
-

zásah do soukromí jiného – definován v § 86 následovně: Nikdo nesmí zasáhnout do
soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka
narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom
zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené
o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém
životě šířit.

-

rodičovská odpovědnost – definována v § 858 následovně: Rodičovská odpovědnost
zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, zahrnující zejména
péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte,
v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení
místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění; vzniká narozením
dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti.

-

nekalá soutěž – definována v § 2976 odst. 2 následovně: Nekalou soutěží podle
odstavce 1 je zejména
a) klamavá reklama,
b) klamavé označování zboží a služeb,
c) vyvolání nebezpečí záměny,
d) parazitování na pověsti závodu, výrobku či služeb jiného soutěžitele,
e) podplácení,
f) zlehčování,
g) srovnávací reklama, pokud není dovolena jako přípustná,
h) porušení obchodního tajemství,
i) dotěrné obtěžování a
j) ohrožení zdraví a životního prostředí.

Přestože se zákon snaží vyhýbat synonymii, lze se s jejími případy setkat, a to
zejména tam, kde určitý výraz má svůj obecný i právní význam. Příkladem může být
verbum pořídit, které v obecném významu znamená „opatřit, obstarat, vyhotovit“
a v tomto smyslu je také v zákoně běžně používáno (např. pořídit prohlášení, pořídit
zvukový či obrazový záznam, pořídit zápis). Svůj zvláštní právní význam má však
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v souvislosti s úpravou dědického práva a pořízením pro případ smrti. V některých
ustanoveních je použito celé sousloví pořídit pro případ smrti (např. pořídil-li zůstavitel
pro případ smrti v době, kdy …), ve většině případů je ale užito zkráceného výrazu pořídit,
aniž by byl blíže významově výslovně upřesněn (např. mohl-li zůstavitel … pořídit ve
formě ...; zůstavitel nemůže … pořídit společně s jinou osobou). Ve stejném významu je
navíc užito i nedokonavého vidu slovesa pořizovat (např. kdo …, může v rámci omezení
pořizovat jen formou veřejné listiny; nesvéprávný není způsobilý pořizovat, …). Obdobně
je tomu u substantiva příkaz, které se v zákoně vyskytuje jak v obecném významu jako
„pokyn“ (např. příkaz orgánu veřejné moci, dát příkaz), tak ve významu právního termínu
příkaz (obstarání záležitosti pro jiného) souvisejícího s definicí příkazní smlouvy (např.
příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností; příkazník provede příkaz
osobně), nebo u substantiva účet, které je v textu používáno jak ve významu
„odpovědnost“ (např. vykonává na vlastní účet), tak ve významu „bankovní účet“.
Synonymy jsou rovněž výrazy člověk a fyzická osoba162 a výrazy zemřelý
a zesnulý163 (v postavení substantivizovaných adjektiv), které se významově kryjí a jejichž
použití je v kontextu zákona rovnocenné. Výraz mrtvý, který je jazykově synonymní
s výrazy zemřelý a zesnulý, je v zákoně použit výhradně ve slovních spojeních prohlásit za
mrtvého a prohlášení za mrtvého.
Synonymy naopak nejsou právní pojmy výpůjčka (§ 2193: Smlouvou o výpůjčce
půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné
dočasné užívání.) a zápůjčka (§ 2390: Přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc
tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva
o zápůjčce.), které jsou v zákoně striktně odděleny a přesně definovány (jak je zřejmé
z uvedených definic, je formulačně odlišeno i pojmenování účastníků těchto právních
vztahů – u výpůjčky jde o půjčitele a vypůjčitele, u zápůjčky jde o zapůjčitele
a vydlužitele164).
V některých případech dochází v textu k záměně některých právních termínů
významově shodnými výrazy, což však může vyvolávat pochybnosti o tom, zda jde
o výrazy synonymní, např.:
-

Právní termín obmyšlený (deadjektivní substantivum) se vyskytuje i ve variantě
obmyšlený člověk: I po uplynutí sta let však může vzniknout právo na plnění tomu

162

Výraz fyzická osoba se v NOZ vyskytuje 10x, výraz člověk 151x.
Výraz zemřelý se v NOZ vyskytuje 10x, výraz zesnulý 1x.
164
Běžnému (neprávnímu) jazyku toto rozlišení může působit určité potíže.
163
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obmyšlenému, jemuž (…), jakož i tomu obmyšlenému člověku, jenž byl (…). (§ 1460
odst. 1);
-

Právní termín osoba obtížená odkazem je alternován dokonce dvěma dalšími
souslovnými variantami, jako obtížená osoba a obtížený: Odkaz dluhu, který má
zůstavitel uhradit odkazovníku, má ten právní účinek, že zavazuje osobu obtíženou
odkazem uznat dluh, (…) a uhradit jej (…) bez zřetele k podmínkám a lhůtám, které
obtížený se zůstavitelem ujednal. (§ 1616 odst. 1); Odkaz pohledávky, kterou má
zůstavitel za odkazovníkem, zavazuje obtíženou osobu k tomu, aby vydala odkazovníku
kvitanci anebo vrátila dlužní úpis. (§ 1614);

-

Právní termín prodlévající je v jednom případě nahrazen pojmem prodlévající strana:
Poruší-li strana prodlením svou smluvní povinnost (…), může druhá strana od
smlouvy odstoupit, pokud to prodlévajícímu oznámí (…). (§ 1977); Zakládá-li prodlení
jedné ze smluvních stran (…), může druhá strana od smlouvy odstoupit poté, co
prodlévající strana svoji povinnost nesplní (…). (§ 1978 odst. 1).

Výrazy, které mají charakter polysémů, mají být v textu použity v jednom jediném
významu. Podle důvodové zprávy k novému občanskému zákoníku165 jde např. o pojem
ustanovení (ve významu „část právního předpisu“ nebo ve významu „uvedení do funkce“),
který je v NOZ použit pouze pro prvně uvedený význam, ve významu druhém je užit
pojem ustavení, či o pojem věc (ve významu „předmět, majetek“ nebo ve významu
„záležitost“), který je v NOZ použit pouze pro prvně uvedený význam166, ve významu
druhém je užit pojem záležitost.
3.3.2.1 Neurčité právní pojmy
Přestože jedním ze základních znaků právních termínů je významová přesnost
a určitost, objevují se v novém občanském zákoníku mnohé neurčité právní pojmy, které
charakterizuje značná obsahová nezřetelnost a mnohoznačnost167. Typickými neurčitými
právními pojmy v novém občanském zákoníku jsou právní termíny dobré mravy, veřejný
pořádek, obecné blaho, vyšší moc. Nejasný význam mají rovněž další pojmy, např.
nedostatek rozumu, zájmy hodné právní ochrany, zadostiučinění, pohnutka, lehkomyslnost,
marnotratný manžel, mrhání majetkem aj.
Neurčitost právních pojmů způsobují neostré výrazy, jakými jsou zejména:

165

Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, c. d., s. 23.
V § 489 je zavedena legislativní zkratka „věc“; věc je definována tak, že je jí „vše, co je rozdílné od osoby
a slouží potřebě lidí“.
167
SLÁDEČEK, Vladimír, c. d., s. 153–155.
166
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-

obvyklý – neurčité právní pojmy představují slovní spojení obvyklé záležitosti, obvyklý
způsob, obvyklá odměna, úplata ve výši obvyklé, obvyklá doba, obvyklá denní doba,
obvyklá příležitost, obvyklé účelové určení, obvyklé příležitostné dary, obvyklé
darování, dar vzhledem k okolnostem obvyklý, obvyklé hospodaření, obvyklé
udržovací náklady, obvyklé náklady, obvyklé obchodní podmínky, obvyklý význam,
prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, obvyklá poštovní cesta, obvyklé
vlastnosti, obvyklá pozornost, obvyklý účel, obvyklé použití, nad míru obvyklou,
obvyklé opotřebení, náležitý pořádek obvyklý podle místních poměrů, obvyklé bydlení,
obvyklé pohodlné a hygienicky vyhovující podmínky, obvyklé přepravné, obvyklý
úbytek;

-

přiměřený – neurčité právní pojmy představují slovní spojení přiměřený způsob,
způsob přiměřený okolnostem, způsob přiměřený povaze věci, způsob přiměřený
okolnostem případu, přiměřená lhůta, přiměřená doba, doba přiměřená okolnostem
případu, doba okolnostem přiměřená, přiměřené zadostiučinění, přiměřený rozsah,
míra přiměřená okolnostem, přiměřená míra, přiměřená náhrada, přiměřené
zaměstnání, přiměřený věkový rozdíl, přiměřená odměna, přiměřená jistota,
přiměřená záloha, plocha přiměřená potřebě a místu, jakost přiměřená osobním
poměrům a potřebě, přiměřená výše, přiměřená část ceny, přiměřená sleva z ceny,
přiměřené odstupné, přiměřená omezení, počet osob přiměřený velikosti bytu,
přiměřené zvýšení, přiměřené větší množství, objem přiměřený odbytovým možnostem,
přiměřená část podílu, přiměřené opatření;

-

nepřiměřený – neurčité právní pojmy představují slovní spojení nepřiměřený způsob,
nepřiměřená rizika, nepřiměřená majetková rizika, míra nepřiměřená místním
poměrům, nepřiměřené ujednání, cena nepřiměřeně vysoká, nepřiměřená cena,
nepřiměřeně krátká dodatečná lhůta k plnění, nepřiměřené výdaje, nepřiměřené
obtíže, nepřiměřené náklady, doba nepřiměřeně dlouhá, povinnost vzhledem
k okolnostem zjevně nepřiměřená, obtíže nepřiměřené poměrům v domě, nepřiměřené
snížení hodnoty, obrana zcela zjevně nepřiměřená;

-

rozumný – neurčité právní pojmy představují slovní spojení rozumný důvod, rozumné
uvážení, rozumná odchylka, rozumná potřeba, rozumné očekávání, provize v rozumné
výši, rozumné pokyny, rozumná doba, rozumný podnikatel, rozumný chovatel;

-

rozumový – neurčité právní pojmy představují slovní spojení rozumový vývoj,
rozumová výchova, rozumový stav, rozumová vyspělost, rozumová slabost, rozumové
schopnosti

-

hrubý – neurčité právní pojmy představují slovní spojení hrubé porušování povinností,
hrubá nedbalost, hrubý nepoměr;
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-

přesvědčivý – neurčité právní pojmy představují slovní spojení přesvědčivé vysvětlení,
přesvědčivý důvod, přesvědčivé zjištění;

-

mravní – neurčité právní pojmy představují slovní spojení mravní zásady, mravní
vývoj, mravní výchova;

-

zvláštní – neurčité právní pojmy představují slovní spojení zvláštní právní důvod,
zvláštní důvod, zvláštní zájem, zvláštní představy, zvláštní vztah, věc zvláštní obliby,
zvláštní poměry, zvláštní obliba vyvolaná náhodnými vlastnostmi věci, zvláštní
okolnosti případu, okolnosti zvláštního případu, zvláštní opatrnost;

-

zvláštní zřetel – neurčité právní pojmy představují slovní spojení důvody zvláštního
zřetele hodné, důvody hodné zvláštního zřetele, případy hodné zvláštního zřetele,
případy zvláštního zřetele hodné, okolnosti zvláštního zřetele hodné;

-

slušnost – neurčité právní pojmy představují slovní spojení zásady slušnosti, ohledy
slušnosti, důvod slušnosti;

-

nepřiměřeně – neurčité právní pojmy představují slovní spojení nepřiměřeně krátká
dodatečná lhůta k plnění, doba nepřiměřeně dlouhá, cena nepřiměřeně vysoká,
nepřiměřeně vysoká smluvní pokuta;

-

přiměřeně – většinou ve spojení s verby řídit se, použít, platit, stanovit;

-

rozumně – ve spojení s verby odporovat, předpokládat, očekávat, požadovat,
odpovídat, vyloučit, zabránit;

-

dostatečně – ve spojení s verby porozumět, označit, určit, rozlišit, využít, nevyužít;

-

nedostatečně; obdobně; bez zbytečného odkladu; pečlivost; nepečlivě; obvykle.

Jak je zřejmé ze shora uvedeného výčtu, některé výrazy jsou si jazykově velmi
blízké, nikoliv však totožné, což může vyvolávat pochybnosti o tom, zda různý způsob
jazykového vyjádření je ze strany tvůrce zákona úmyslem, či „nedopatřením“, např.:
-

přiměřený způsob, způsob přiměřený okolnostem, způsob přiměřený povaze věci,
způsob přiměřený okolnostem případu;

-

přiměřená doba, doba přiměřená okolnostem případu, doba okolnostem přiměřená;

-

míra přiměřená okolnostem, přiměřená míra;

-

zvláštní právní důvod, zvláštní důvod;

-

důvody zvláštního zřetele hodné, důvody hodné zvláštního zřetele;

-

případy hodné zvláštního zřetele, případy zvláštního zřetele hodné.

68

3.3.2.2 Motivovanost právních termínů
Mnoho víceslovných právních termínů má charakter termínů motivovaných168,
tvořených tak, aby do popředí vystupovala jejich popisnost a zřetelnost. Již z pouhého
slovního vyjádření právního termínu tak lze bez dalšího (alespoň přibližně) usuzovat na
jeho význam. K pochopení a přesnému výkladu termínu je však zapotřebí znalosti jeho
pojmového obsahu a dalších souvislostí. Motivovanými jsou např. právní termíny:
vyživovací povinnost (lze soudit, že jde o povinnost podílet se na výživě jiné osoby);
rozhodčí komise (lze soudit, že jde o komisi, která má za úkol rozhodovat určité spory);
zdánlivé právní jednání (lze soudit, že jde o jednání v právním styku, které ve skutečnosti
neproběhlo); nekalá soutěž (lze soudit, že jde o podvodné jednání v obchodním styku);
klamavá reklama (lze soudit, že jde o reklamu, která má za cíl uvést v omyl).
V některých případech však může být motivovaný termín zavádějící. Právní termín
obchodní firma neznamená „obchodní společnost“, jak by se mohlo zdát z použití slova
„firma“, nýbrž jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku (§ 423
odst. 1). Právní termín veřejný statek neoznačuje „zemědělský areál“ nebo „podnik“, jak
by se dalo usuzovat z použití slova „statek“, nýbrž věc určenou k obecnému užívání
(§ 490). Právní termíny tichá společnost a tichý společník nemají nic společného
s „nehlučností“ nebo „mlčením“, jak by mohlo naznačovat použití slova „tichý“, nýbrž jde
o druh společnosti, v níž se tichý společník zavazuje k vkladu, kterým se bude podílet po
celou dobu trvání tiché společnosti na výsledcích podnikání podnikatele, a podnikatel se
zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku (§ 2747 odst. 1).
Výrazně motivovaným je např. i právní termín odvážná smlouva, který může
(s ohledem na použití v právním jazyce poměrně neobvyklého sousloví) vzbuzovat určité
pochybnosti o jeho oprávněnosti k zařazení do právní terminologie. Odvážnou smlouvou je
smlouva, v níž závisí podle ujednání stran prospěch, anebo neprospěch alespoň jedné ze
smluvních stran na nejisté události (§ 2756).
3.3.2.3 Dobový příznak právních termínů
Pro nový občanský zákoník je příznačné použití archaismů a neologismů, a to
zejména v právních termínech. Tak, jak je nový občanský zákoník postupně zaváděn do
praxe, stávají se po více než dvou letech jeho účinnosti znovuzavedené a nově utvořené
termíny obvyklými a ztrácejí svůj dobový příznak.
168

HAUSER, Přemysl, c. d., s. 36.
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Terminologie nového občanského zákoníku se do značné míry odlišuje od
pojmosloví stávajících legislativních textů, neboť znovuzavádí do právního jazyka a právní
praxe zastaralé a minimálně po více než půlstoletí neužívané právní termíny (archaismy)
pro pojmenování určitých právních vztahů a skutečností. Jde vesměs o slova a slovní
výrazy vycházející z terminologie vládního návrhu občanského zákoníku bývalého
Československa

z roku 1937169,

rakouského

Obecného

zákoníku

občanského

z roku 1811170 (ABGB) a tehdejších právních předpisů171.
Z hlediska lexikálního jsou některé archaismy složeny ze slov hovorového jazyka,
popř. právního jazyka, běžně užívaných v současnosti a nepůsobí tak jako výrazy zastaralé.
V právní terminologii však dlouhodobě užívána nebyla a neměla proto právní význam,
např. právní osobnost (nahradil termín právní subjektivita), svéprávnost (nahradil termín
způsobilost k právním úkonům), omezení svéprávnosti (nahradil termín omezení
způsobilosti k právním úkonům), právní jednání (nahradil termín právní úkon), stavební
plat, společenství jmění, odvážná smlouva, právo stavby, dědická smlouva, darování
podpory, darování pro případ smrti, dědický nápad, výhrada zpětné koupě, výhrada
lepšího kupce, výhrada předkupního práva.
Většina archaismů však má lexikálně zastaralý příznak, např. dovětek, fundace,
korporace, nepominutelný dědic, odkaz, odkazovník, panující pozemek, přestavek, reálné
břemeno, rozhrada, služebnost, vykupitelná služebnost, služebný pozemek, spolek,
spoludědic, spoludržba, spolunálezce, svěřenské nástupnictví svěřenský nástupce, výprosa,
vypuditel.
Současně nový občanský zákoník do jisté míry prolamuje zásadu stálosti
a neměnnosti právní terminologie, neboť kromě archaismů přináší i poměrně velké
množství nových právních termínů (neologismů)172. Naprostá většina nových pojmenování
je víceslovných, např. status veřejné prospěšnosti, spolková samospráva, přidružený fond,
zástupčí oprávnění, opatrovnická rada, sňatečný obřad, sňatečná vůle, sňatečný projev
vůle, veřejný poručník, přirozený sourozenec, výhrada lepšího pořadí, spornost zápisu,
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Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník, sněmovní tisk č. 844, 1937, c. d.
Císařský patent č. 946/1811 Sb.z.s., Obecný občanský zákonník rakouský.
171
V rámci této práce byl zjišťován výskyt dále vyjmenovaných právních termínů – označených jako
archaismy – v právních předpisech platných ke dni 1.1.2014 (tj. ke dni účinnosti nového občanského
zákoníku), v císařském patentu č. 946/1811 Sb.z.s., Obecný občanský zákonník rakouský (ABGB) a ve
vládním návrhu občanského zákoníku bývalého Československa z roku 1937 (Vládní návrh zákona, kterým
se vydává občanský zákoník, sněmovní tisk č. 844, 1937, c. d.).
172
V rámci této práce byl zjišťován výskyt dále vyjmenovaných právních termínů – označených jako
neologismy – v právních předpisech platných ke dni 1.1.2014 (tj. ke dni účinnosti nového občanského
zákoníku).
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přídatné spoluvlastnictví, svěřenský fond, svěřenský správce, statut svěřenského fondu,
smlouvy uzavírané distančním způsobem, výhrada prodeje. Mezi jednoslovné neologismy
lze zařadit, mj. právní termíny: koupěchtivý, předkupník, spoluručitel, vydržitel, výprosník,
úvěrovaný, zasílatelství, zapůjčitel.
Nejenom víceslovné, ale i jednoslovné výrazy jsou opět mnohdy tvořeny
motivovaně, např. přední dědic, následný dědic, nápomoc při rozhodování, pomoc
v nesnázích, obvyklé vybavení rodinné domácnosti, oddělení ze spoluvlastnictví, právo
bydlení, nezbytná cesta, slabší strana, prodlévající, podporovaný, důvěrník.
Některé víceslovné neologismy jsou vytvořeny za použití znovuzavedených
archaismů, např. zakladatelské právní jednání, pacht závodu, pobočný spolek, hlavní
spolek, zapsaný spolek, přední odkazovník, následný odkazovník.
3.3.3 Zkratky a zkratková slova
Zkratky se v zákoně objevují v zásadě výjimečně (Sb. – zkratka pojmu Sbírka
zákonů v číselném označení citovaných zákonů, z. s. – zkratka pojmu zapsaný spolek, z. ú.
– zkratka pojmu zapsaný ústav, v. r. – u podpisů zákona).
Z iniciálových zkratek jsou použity zkratky EUR (zkratka pro označení měny euro),
ES (= Evropská společenství), EHS (= Evropské hospodářské společenství) a EHZS
(= Evropské hospodářské zájmové sdružení)173. Obecně užívaná iniciálová zkratka ČR není
používána, název Česká republika je vždy uveden v plném znění; totéž platí pro
iniciálovou zkratku ČNB (nevyskytuje se, název Česká národní banka je uveden v plném
znění).
V textu se nevyskytuje grafické zkracování frekventovaného slova zejména (jiná
frekventovaná slova, jako jsou například, případně, popřípadě aj., se v zákoně neobjevují).
V souvislosti s definicemi některých právních termínů jsou uváděny tzv.
legislativní zkratky174, jakožto zkrácená pojmenování často užívaných slovních spojení.
Jejich smyslem je zjednodušit a zpřehlednit text a oprostit jej od mnohoslovných
opakujících se výrazů. Poté, co jsou zavedeny, jsou v textu užívány jednotně (tzn., že
nahrazují vždy totéž slovní spojení). Legislativní zkratky jsou většinou víceslovné, vždy
jsou uváděny jako doplňkový text v závorce a uvozeny slovy „dále jen“, např.:

173

Zkratky ES, EHS a EHZS se vyskytují výhradně v poznámce pod čarou k § 3015 v označení právních
předpisů Evropské unie.
174
Čl. 44 Legislativních pravidel vlády.
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-

Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu
vykonávajícího veřejnou moc (dále jen „orgán veřejné moci"). (§ 12);

-

Právnická osoba se rozštěpením rozděluje se založením nových právnických osob,
nebo se rozděluje za současného sloučení s jinými právnickými osobami (dále jen
"rozdělení sloučením"). (§ 179 odst. 1);

-

To, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů,
je součástí společného jmění manželů (dále jen „společné jmění"). (§ 708 odst. 1);

-

Zůstavitel může povolat správce pozůstalosti nebo některé její části (dále jen „správce
pozůstalosti") a případně určit, jaké má povinnosti a zda i jak bude odměňován.
Povolání správce pozůstalosti vyžaduje formu veřejné listiny. (§ 1556 odst. 1).

Od legislativních zkratek je nutno odlišovat vysvětlující pojmy a zkratková
pojmenování, uváděná rovněž v závorkách (bez textu „dále jen“) za výrazem nebo výrazy,
které vysvětlují nebo zkráceně pojmenovávají. Některá takováto zkratková pojmenování se
svým pojetím neliší od legislativních zkratek, např. právně jednat (§ 15 odst. 2), likvidační
podstata (§ 187 odst. 1), likvidační zůstatek (§ 187 odst. 1), postupník (§ 1879), jindy jde
na rozdíl od legislativních zkratek o pojmenování vážící se k danému konkrétnímu textu
nebo o jednorázovou „zkratku“ vázanou na relativně úzký kontext textu, např. výbor
(§ 244), předseda (§ 244), odpůrčí žaloba (§ 589), služby (§ 1181 odst. 1), závěra (§ 1682
odst. 1).
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3.4

Jak již bylo uvedeno výše, jazyk nového občanského zákoníku je jazykem výhradně
spisovným, neutrálním, se sklony ke knižnosti.
Z hlediska slovnědruhového je silně zastoupena skupina jmenná (substantiva,
adjektiva a pronomina). Naopak interjekci v textu zákona nenalezneme žádnou.
3.4.1 Substantiva
Pro označení osob (v názvech funkcí a označení příslušnosti k určité skupině) je
přednostně užito generického maskulina175, např. nájemce, propachtovatel, odkazovník,
zůstavitel, dárce, půjčitel, věřitel aj., a to i případech, kdy jde o deadjektivní substantiva,
např.:
-

kupující: kupujícímu odevzdá věc;

-

prodávající: po oznámení prodávajícího;

-

oddávající: je oddávající povinen;

-

prodlévající: na účet prodlévajícího;

-

cestující: přepravit cestujícího do místa určení;

-

přislibující: vůle přislibujícího;

-

slibující: závazek slibujícího vzniká;

-

oprávněný: oprávněný není schopen sám se živit;

-

povinný: možnosti a majetkové poměry povinného.

Slovo manžel je používáno i pro označení ženy (resp. kteréhokoliv z manželů), označení
manželka se v zákoně nevyskytuje, např.:
-

Manžel má právo na to, aby mu druhý manžel sdělil údaje o svých příjmech a stavu
svého jmění, jakož i o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních
a podobných činnostech. (§ 688);

-

Se souhlasem druhého manžela může být dítě svěřeno do pěstounské péče jen jednoho
z manželů. (§ 965 odst. 1).

Lexikálně je ženský rod v souvislosti s osobou – ženou vyjádřen minimálně. Slovo žena se
vyskytuje 4x, ve všech případech jde o označení osoby ženského pohlaví. Častější je
výskyt slova matka (30x) ve smyslu rodička dítěte, např.:
-

Narodí-li se dítě v době mezi zahájením řízení o rozvodu manželství a třístým dnem po
rozvodu manželství, a manžel, popřípadě bývalý manžel matky prohlásí, že není otcem

175

Mužský rod je v českém jazyce považován za zástupný (bezpříznakový).
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dítěte, zatímco jiný muž prohlásí, že je otcem dítěte, má se za to, že otcem je tento muž,
připojí-li se matka k oběma prohlášením. (§ 777 odst. 1).

V jednom případě je použito nestandardně ženského rodu právního pojmu vydržitel:
-

Při vydržení služebnosti odpovídající veřejnému statku je vydržitelkou obec, na jejímž
území se věc nalézá. (§ 1260 odst. 2).

V celém textu zákona je jinak užito maskulina (vydržitel) a je tomu tak i v důvodové
zprávě k novému občanskému zákoníku (v komentáři k § 1260)176.
Pro označení osoby – muže je běžně užíváno feminina osoba nebo strana jako
substantiv rozvitých adjektivem ve formě shodného atributu – oprávněná osoba, povinná
osoba, slabší strana, smluvní strana, třetí strana. Vedle výrazů oprávněná osoba a povinná
osoba se v textu synonymně objevují deadjektivní substantiva oprávněný a povinný.
Ve vztahu k substantivům lze konstatovat, že singulár převažuje nad plurálem.

3.4.2 Adjektiva a pronomina
Silné zastoupení mají deverbativní adjektiva – např. splatný, vyhrazený,
vynaložený, uzavřený, upravený, stanovený, učiněný aj., v mnoha případech jsou rovněž
součástí právních termínů – např. nepřikázané jednatelství, nepřikázaný jednatel, panující
pozemek, nepominutelný dědic, směnná smlouva, darovací smlouva, odvážná smlouva aj.
Z pronomin jsou nejvíce zastoupena zájmena vztažná (kdo, co, který, jaký, jenž
aj.), ukazovací (ten, to, tento, takový aj.) a neurčitá (někdo, něco, některý, jakýkoliv,
kterýkoli, kdokoli aj.), nalézt lze i zájmena identifikační (týž, totéž, jiný). U zájmen
s rovnocennou podobou zakončení -koli/-koliv není v zákoně zcela striktně dodržena
jednotnost této podoby; zájmeno jakýkoli/v je užito v obou podobách (např. jakýmkoliv
jiným způsobem, jakákoliv osoba; jakýmkoli způsobem, v jakékoli formě), zájmena
kterýkoli, kdokoli, cokoli se vyskytují pouze v podobě se zakončením -koli (kterákoli
z osob, v kterémkoli z nich, zavazuje kohokoli, činit cokoli).

3.4.3 Numeralia
Číslovkami jsou v zákoně označeny jeho jednotlivé strukturní součásti; způsob
tohoto značení včetně pravidel pro užívání číslic (arabských a římských) a slovního
176

Důvodová zpráva k novému občanskému zákoníku, c. d., s. 330: „I služebnost může mít charakter
veřejného statku. Pro odstranění pochybností se navrhuje (…), totiž že vydržitelem je v takovém případě
obec, (…).“
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pojmenování pro vyjádření číslovek odpovídá Legislativním pravidlům vlády177. Číslovky
vyjádřené číslicemi lze ve vlastním normativním textu nalézt zejména:
-

ve vnitřních odkazech178 (odkazech v rámci téhož paragrafu, např. § 76 odst. 1,
§ 699 odst. 2, nebo v rámci celého zákona, např. § 180, § 341 odst. 1);

-

při úplné nebo zkrácené citaci právních předpisů179, např. § 3031, § 3045,
§ 3046;

-

v derogačním (zrušovacím) ustanovení (§ 3080);

-

v ustanovení stanovícím účinnost zákona (§ 3081 – den a rok jsou vyjádřeny
číslicí, měsíc je označen slovně).

Text nového občanského zákoníku obsahuje poměrně velké množství dalších
číslovek, a to jak určitých, tak neurčitých. Použity jsou zejména pro určení délky lhůt nebo
časových údajů, věku a množství. Způsob vyjádření těchto dalších číslovek není zcela
jednotný a ne vždy ve shodě s Legislativními pravidly vlády180.
Naprostá většina určitých číslovek je vyjádřena slovně, pouze minimálně za
použití číslic (číslice se objevují v souvislosti s délkovou mírou, množstvím procent a let,
v časovém údaji a částkách peněžních měn). Rozdílně je vyjadřováno množství procent –
jak slovně, např. pět procent (§ 2098), dvacet procent (§ 2249 odst. 1), tak číslicí, např.
5 % (§ 1433), 10 % (§ 2535 odst. 1). Zlomky jsou až na jednu výjimku (§ 1017 odst. 1)
uváděny slovně. V případě zlomků, v nichž je v čitateli číslovka jedna (jedna polovina,
jedna třetina, jedna čtvrtina atd.), je při slovním vyjádření vynecháno slovo „jedna“
a použity výrazy polovina, třetina, čtvrtina, pětina, osmina, desetina, opět však nikoliv
jednotně, neboť v § 483 odst. 3 písm. b) a § 2846 odst. 1 se zlomek označuje jako jedna
polovina a v § 480 odst. 2 písm. b) jako jedna třetina.
Obdobný jev lze pozorovat v souvislosti s vyjádřením lhůty jednoho roku. Ve
většině případů je vynecháno slovo „jeden“ a použito pouze slovo rok (např. § 432 odst. 2,
§ 1624 odst. 1, § 2515) nebo slova do roka (např. § 366, § 375 odst. 2, § 1385, § 1386),
v některých ustanoveních se naproti tomu objevují přesnější výrazy jeden rok (např. § 59,
§ 626, § 634) a do jednoho roku (např. § 242, § 259, § 2516).
Řadové určité číslovky jsou uváděny slovně, s výjimkou vyjádření kalendářních
dat a s výjimkou § 1959 písm. b), kde se jako polovina měsíce definuje období od 10. do
177

Čl. 25 až Čl. 29 Legislativních pravidel vlády.
Čl. 45 odst. 1 Legislativních pravidel vlády.
179
Čl. 61 a Čl. 62 Legislativních pravidel vlády.
180
Podle Legislativních pravidel vlády se základní číslovky určité vyjadřují zpravidla arabským číslem bez
tečky a číslovky základní neurčité, číslovky řadové, druhové a násobné a zlomky se uvádějí slovně.
178
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20. dne v měsíci. Opět se objevuje určitá nejednotnost, když v rámci téhož ustanovení
(§ 2530) je použito dvojí vyjádření číslovky „21.“, a to slovem jedenadvacátý a slovy
dvacátý první. Řadová číslovka třetí se hojně vyskytuje ve slovním spojení třetí
osoba/osoby jako právní pojem pro obecné označení osoby nebo osob stojících mimo daný
právní vztah (např. § 32 odst. 2, § 167, § 437 odst. 2).
Neurčité číslovky několikerý a vícenásobný jsou součástí právních pojmů
několikeré příbuzenství a vícenásobné pojištění.

3.4.4 Verba
U sloves převažuje prézens v indikativu a kondicionál ve všech časech (prézentu,
préteritu i futuru), naproti tomu imperativ v zákoně nenajdeme. Běžný je výskyt více
slovesných časů v jednom souvětí:
-

Svolí-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno,
platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl
vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat. (§ 85 odst. 2);

-

Kdo svolil k použití písemnosti osobní povahy, podobizny nebo zvukového či
obrazového záznamu týkajícího se člověka nebo jeho projevů osobní povahy, může
svolení odvolat, třebaže je udělil na určitou dobu. (§ 87 odst. 1).

Výjimkou není ani prézent, préteritum a futurum v rámci jednoho souvětného celku:
-

Skončí-li nájem výpovědí ze strany pronajímatele, má nájemce právo na náhradu za
výhodu pronajímatele, nebo nového nájemce, kterou získali převzetím zákaznické
základny vybudované vypovězeným nájemcem. (§ 2315);

-

Nedošlo-li k využití licence vůbec, vrátí autor nabyvateli odměnu, kterou od něho
přijal na základě smlouvy, od které odstoupil; došlo-li k využití licence pouze
nedostatečně, vrátí autor odměnu sníženou o část, která s ohledem na poměr mezi
uskutečněným a mezi ujednaným nebo zákonem stanoveným rozsahem využití licence
připadá na uskutečněné využití. (§ 2381 odst. 1).

Výraznými a častými prostředky pro odosobnění textu a vyjádření objektivní
a všeobecné platnosti sdělení bez jakékoli subjektivnosti, individuálnosti nebo aktualizace
jsou zejména užití kondicionálu, opisného pasiva a neosobních tvarů sloves. Z osobních
tvarů je nejběžnější 3. os. sg.
Infinitiv se vyskytuje ve spojení s modálními slovesy (zjm. muset, moci, smět,
nesmět), např.:
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-

Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto
ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, které se osobě v jeho postavení musí jevit
vzhledem k okolnostem jako přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění
práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo k ní přikročil, obrátit bez
zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné moci. (§ 14 odst. 2);

-

Smlouva o manželském majetkovém režimu nesmí svými důsledky vyloučit schopnost
manžela zabezpečovat rodinu. (§ 719 odst. 1);

-

V režimu oddělených jmění smí manžel nakládat se svým majetkem bez souhlasu
druhého manžela. (§ 729);

s predikativy lze, nelze, třeba, např. smluvený režim lze změnit dohodou, postoupit lze jen
právo, výměnek nelze postoupit, nelze považovat za běžné, cenu určenou odhadem bude
třeba podstatně překročit, je třeba brát ohled, a jako součástí přísudku ve spojení s výrazy
být oprávněn, být povinen, např.:
-

Člověk je oprávněn rozhodnout, jaký má mít pohřeb. (§ 114 odst. 1);

-

Je-li třetí osoba oprávněna požadovat vydání skladované věci na základě skladištního
listu, potvrdí skladovateli na požádání převzetí věci na skladištním listu. (§ 2418);

-

Platit skladné povinna není, ale není-li zaplaceno, skladovatel nemusí zboží vydat,
uplatní-li zadržovací právo ke zboží uloženému ve skladu. (§ 2418);

-

Byl-li nabyvatel povinen licenci využít a porušil-li tuto povinnost, zůstává právo
autora na odměnu odstoupením od smlouvy pro nečinnost nabyvatele nedotčeno.
(§ 2381 odst. 2).

3.4.5 Adverbia a partikule
Adverbia tradičně vyjadřují bližší okolnosti dějů a vlastností, zde se (v souladu
s celkovým laděním textu zákona) vyskytují i některá zastaralá a knižní příslovce, např.:
-

poznenáhla (zastaralé): Zemina naplavená poznenáhla na břeh náleží vlastníkovi
pobřežního pozemku. (§ 1068);

-

vespolek (zastaralé): Pro týž dluh lze zastavit vespolek i několik věcí. (§ 1345);

-

zadost (knižní): Kdo je povinen dát jistotu, učiní své povinnosti zadost zřízením
zástavního práva. (§ 2012 odst. 1);

-

též (knižní): Výjimečně může osvojit i jiná osoba; v tom případě soud též rozhodne
o tom, že se z matriky vypouští zápis o druhém rodiči. (§ 800 odst. 1).

Výskyt částic v zákoně odpovídá běžnému spisovnému jazyku, některé částice mají
knižní charakter, např. budiž.
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3.4.6 Prepozice
Prepozice se objevují jak primární, tak i sekundární. Z primárních jde o běžné
předložky v, ve, s, se, k, pro, na, z, ze atd. Podíl sekundárních předložek (a to jak
z hlediska druhů, tak i množství) je poměrně velký, např. podle (700x), mezi (118x), proti
(119x), na základě (70x), v souvislosti s/se (81x), v souladu s/se (49x), v rámci (24x),
následkem (12x), v důsledku (49x), se zřetelem k/ke/na (25x), bez ohledu na (9x), bez
zřetele k/na (10x), s ohledem na (15x), s přihlédnutím k/ke (23x), za účelem (26x) aj.
Sekundární předložky se nejčastěji pojí s genitivem, což mimo jiné potvrzuje tendenci
použití knižního jazyka.

3.4.7 Konjunkce
Text zákona je tvořen značným počtem vedlejších vět podmínkových, s čímž
souvisí časté užití spojovacího výrazu -li (4206x) a podmínkových spojek pokud (478x),
jestliže (50x), když (19x) a kdyby (12x); naproti tomu spojky jestli ani zdali zde nenajdeme.
Poměrně hojně se vyskytují vedlejší věty účelové uvozené spojkou aby (435x),
méně vedlejší věty přípustkové uvozené spojkami i když (41x), i kdyby (3x), ač (31x),
ačkoli (8x), ačkoliv (2x), byť (14x), třebaže (15x), přestože (4x). Spojka zda (90x)
připojuje jak vedlejší věty předmětné, tak i účelové.
Poměr slučovací je vyjadřován nejčastěji asyndeticky nebo parataktickými
spojkami a, i a za pomoci spojovacích výrazů příslovečného charakteru, zjm.
jakož i (121x), a to i (35x), a to (23x).
Odporovací poměr mezi větami hlavními je vyjádřen tradiční spojkami ale (56x),
však a avšak (19x včetně složených spojovacích výrazů avšak ani, avšak jen).
Ojediněle se objevuje stupňovací poměr mezi větami hlavními vyjádřen dvojitými
spojovacími výrazy nejen - ale i (3x) a nejen - ale také (1x).
3.4.8 Morfologický způsob tvoření slov
V zákoně lze nalézt slova (včetně právních termínů) vytvořená jak derivací, tak
kompozicí a abreviací.
Mezi derivativně vytvořená slova patří slova vzniklá
-

prefixací, např. soupojištění, přepojištění, předčasně, předurčený, vypovědět,
nezakazovat, někdo, prarodiče, prvopis, druhopis, pod- (-pojištění, -licence, -zástava,
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-zástavce, -zástavní, -dodavatel, -odkaz), při- (-pojištění, -slibující, -mluvit, -být, vodit, -hlásit, -hlédnout, -číst, -kázat, -volit, -čtení), mezi- (-dobí, -zasílatel, -tím, tímní, -národní), spolu- (-dědic, -věřitel, -držba, -držitel, -vlastník, -vlastnictví, nálezce, -pastva, -dlužník, -ručitel, -účast, -vytvářet);
-

sufixací, např. lékař, manželství, jednatelství, dědictví, vazba, obchodní,
dokumentární, nájemce, pachtovné, půjčitel, věřitel, zůstavitel, schovatel, skladovatel,
příkazník, zákazník;

-

prefixálně-sufixálním způsobem, např. pozůstalost, všeobecná, vypůjčitel,
propachtovatel, pronajímatel, vydlužitel, předkupník, uschovatel;

-

postfixací, např. cokoli, kdokoli.

V textu se objevují skupiny slov stejného slovního základu vytvořená derivací,
které významově odlišují odvozovací afixy, např.:
-

pacht: pacht-ýř, pacht-ovné, pacht-ovní, pro-pacht-ovat, pro-pacht-ovatel, pro-pachtovaný;

-

odkaz: odkaz-ující, odkaz-ovník, odkaz-ovat;

-

dědic: dědic-tví, dědic-ký, spolu-dědic;

-

příkaz: příkaz-ní, příkaz-ník, příkaz-ce, přikáz-at, ne-přikáz-aný;

-

dar: dar-ovací, dar-ovat, dar-ování, ob-dar-ovat, ob-dar-ovaný, dár-ce;

-

pojištění: sou-pojištění, pod-pojištění, pře-pojištění, při-pojištění;

-

úvěr: úvěr-ovaný, úvěr-ující, úvěr-ní.

Kompozicí vznikla např. slova: sociálně-právní, samoobslužný, svémocný
(adjektivní kompozita), svéprávnost, svépomoc, zpětvzetí, zadostiučinění.
Abreviací byly vytvořeny zkratky Sb., z. s., z. ú., v. r. (grafická abreviace)
a iniciáxylové zkratky EUR, ES, EHS a EHZS (graficko-fonetická abreviace).
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Hlásková rovina

3.5

Jazyk nového občanského zákoníku je přísně spisovným jazykem. V textu se
nenacházejí hláskoslovné ani pravopisné odchylky od kodifikace spisovné češtiny.
Ve slovech, v nichž je v kořenech slov jako spisovná připuštěna podoba s -í-/-é-,
zejména ve slabice -lí-/-lé-, je používána pouze varianta s -é-: např. méně, nejméně, resp.
varianta s -lé-: např. přihlédnout, podléhat, prohlédnout, zhlédnout, která nabývá až knižní
podoby.
Z kodifikovaných hláskových variant lišících se kvantitou samohlásky je
upřednostňována delší podoba samohlásky před krácením: ve slovech kupón, talón,
vysílatel, zasílatelství, zasílatel, mezizasílatel, zasílatelský, odesílatel; naproti tomu ve
slově milion je použita zkrácená podoba samohlásky.
V přejatých slovech se -s-/-z- je v dubletech užívána výhradně podoba se -z-:
organizace, organizační, imobilizace, fúze, fúzovat, modernizace, prekluze, azyl. Výjimkou
jsou slova konkurs, konkursní a kurs, v nichž se objevuje písmeno -s-181. Písmeno -s- je
psáno

rovněž

ve

slovech

s původní

latinskou

předponou

dis-:

diskriminace,

antidiskriminační, dispenzární a v některých dalších slovech, kde je to ve shodě se
spisovnou výslovností: insolvenční, konsolidovaný, konsolidační182.
Rovněž kodifikovaná pravidla psaní velkých písmen jsou v textu důsledně
dodržována. Velká písmena se vyskytují na počátku názvů jednotlivých strukturních
složek textu, na počátku vět, ve zkratkách (Sb., Kč, EUR, ES, EHS, EHZS) a v propriích.
V textu lze nalézt vlastní jména osob (Němcová, Klaus, Nečas183), názvy institucí,
organizací a úřadů (Česká republika, Evropská unie, Evropská společenství, Evropský
parlament184, Čeká národní banka, Ministerstvo obrany České republiky), názvy
oficiálních dokumentů a sbírek dokumentů (Listina základních práv a svobod, Dohoda
o Evropském hospodářském prostoru, Sbírka mezinárodních smluv, Obchodní věstník)
a zástupný název (Rada185). Další vlastní jména institucí a úřadů se nacházejí v derogačním

181

V derogačním ustanovení (§ 3080) lze v bodech 75. a 76. nalézt podobu slova konkurs psanou se -z(„o konkurzu a vyrovnání“). Jde o citace zrušovaných zákonů (zákona č. 156/1994 Sb. a zákona č. 84/1995
Sb.), v jejichž názvech se skutečně vyskytuje u názvu zákona č. 328/1991 Sb. slovo konkurz, ačkoliv správný
název zákona č. 328/1991 Sb. zní „o konkurzu a vyrovnání“. Nejde tedy o chybu autorů NOZ, nýbrž tvůrců
zákonů č. 156/1994 Sb. a č. 84/1995 Sb., kteří nesprávně uvedli do názvů těchto zákonů název zákona
č. 328/1991 Sb.
182
Užito ve vlastních jménech institucí Česká konsolidační agentura a Konsolidační banka Praha
v derogačním ustanovení (§ 3080).
183
Příjmení ústavních činitelů podepisujících zákon.
184
Použito v poznámce pod čarou u § 3015.
185
Použito v poznámce pod čarou u § 3015, jde o zkrácený název orgánu „Rada Evropské unie“.
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ustanovení (§ 3080), v němž jsou názvy institucí a úřadů obsaženy v názvech zrušovaných
právních předpisů (jde např. o pojmenování Česká národní rada, Komise pro cenné papíry,
Konsolidační banka Praha a názvy některých ministerstev186).

3.6

Grafické prostředky jazyka
Jako zvláštní grafické prostředky psaného jazyka se v textu vyskytují značky

paragrafu a procenta, dvojtečky, uvozovky, závorky, spojovníky a lomítka.
Značkou paragrafu (§) jsou označena jednotlivá ustanovení zákona, v textu
samotném se paragrafová značka vyskytuje v souvislosti s odkazy.
Značka procenta (%) se vyskytuje v textu jako součást číselného vyjádření
určitého množství nebo objemu.
O dvojtečkách, uvozovkách, závorkách, spojovnících a lomítkách podrobněji
pojednává část této práce týkající se syntaktické roviny a interpunkčních znamének.
Z hlediska grafického jsou všechny uvozovky provedeny jako dvojité („ “) a všechny
závorky mají podobu závorek kulatých.

186

U názvů ministerstev v tomto ustanovení nejsou ve všech případech dodržena kodifikovaná pravidla psaní
velkých písmen. Tuto skutečnost nelze přičítat porušení kodifikace ze strany autorů NOZ, nýbrž tomu, že
v NOZ je název zrušovaného právního předpisu uveden v takové podobě, jak byl vyhlášen ve své době ve
Sbírce zákonů, tj. včetně gramatických nedostatků.
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4.

Závěr
Text nového občanského zákoníku je ze své podstaty odborným textem, pro který

je charakteristické užití právního jazyka v užším slova smyslu, tedy jazyka legislativního
(jazyka právních předpisů). Jazyk právních předpisů, jakožto prostředek komunikace mezi
státem a adresáty právních norem obsažených v právních předpisech, má sám o sobě určitá
specifika, která souvisí s jeho účelem (regulovat chování a informovat o obsahu
a dopadech regulace). Právní předpisy musí být na jedné straně určité a jednoznačné, na
straně druhé však dostatečně jasné a srozumitelné, neboť jejich recipienty je obecně
veřejnost, tedy nikoliv pouze odborně (právně) vzdělané osoby. Uvedená pravidla
vystupují významně do popředí právě v oblasti soukromého práva, které dopadá na nejširší
okruh adresátů.
V rámci jazykové analýzy nového občanského zákoníku byly lokalizovány typické
prvky jeho jazyka ve stylové vrstvě textové, syntaktické a lexikální, částečně ve vrstvě
morfologické; rovina hlásková nevykazuje výrazné zvláštnosti ani odchylky od psaného
spisovného jazyka.
Na úrovni textové roviny bylo zjištěno, že výstavba textu je významně
formalizována. Z hlediska horizontálního členění textu je nový občanský zákoník
podrobně vnitřně strukturován v souladu se zásadami danými Legislativními pravidly
vlády, což je vzhledem k jeho rozsahu nezbytné. Orientaci v komplikované struktuře
usnadňuje zejména technické členění textu a grafická úprava názvů a číslování
jednotlivých strukturních složek. Text zákona je zřetelně obsahově a výrazově koherentní;
prostředky koherence jsou mimo jiné vnitřní odkazy, jednotná terminologie, deiktická
zájmena a opakování slov a částí textu.
Pro syntax jsou typické deagentní věty, jejichž smyslem je anonymizovat osobnost
tvůrce textu; deagentnost je vyjádřena zvratným tvarem slovesným nebo opisným pasivem.
Počet souvětí výrazně převyšuje počet vět jednoduchých, ve velké míře jsou zastoupena
souvětí hypotaktická s vedlejšími větami podmínkovými. Výjimkou nejsou ani dlouhé
a složité souvětné celky s vícenásobně vloženými, několikrát dále větvenými a řetězenými
vedlejšími větami. Na jedné straně byla vysledována snaha o zhuštěné a úsporné
vyjadřování prostřednictvím kondenzace syntaktické struktury, na straně druhé je mnohdy
užíváno opakování slov, slovních spojení nebo celých částí vět, jehož účelem je dosažení
přesnosti a jednoznačnosti vyjádření. Dalšími charakteristickými syntaktickými prostředky
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použitými v textu jsou zmnožení syntaktické pozice, koncentrace substantiv, užití
počátečního instrumentálu, použití a hromadění zájmen a šablonovitost formulací.
Dominantním prvkem jazyka nového občanského zákoníku je jeho slovní zásoba.
Tvůrci zákona se v mnohém inspirovali vládním návrhem občanského zákoníku bývalého
Československa z roku 1937, který koncepčně vycházel z Obecného občanského
zákonníku rakouského z roku 1811, což se projevuje například v použití zastaralé a po
dobu několika desítek let nepoužívané právní terminologie či vytváření terminologie z ní
odvozené. V rovině lexikální tak bylo kromě ustálených právních termínů zjištěno
poměrně velké množství právních termínů se zastaralým dobovým příznakem (archaismů).
Na druhé straně zavedl zákon také novotvary (neologismy), a to jak jednoslovná, tak
víceslovná pojmenování. Je nepochybné, že tím přispěl k obohacení slovní zásoby
právního jazyka; až s určitým časovým odstupem bude možno posoudit, zda se zastaralé
a nové výrazy prosadí i jako součást spisovného jazyka hovorového. Archaismy
i neologismy jsou v textu v naprosté většině případů pojmově vysvětleny (definovány), což
sice naplňuje požadavek určitosti právního textu a ukazuje snahu tvůrců zákona přiblížit jej
občanské společnosti, resp. „obyčejným lidem“, avšak (možná paradoxně) přispívá
k nesrozumitelnosti textu, neboť příliš velké množství definic pojmů způsobuje nárůst
množství textu a ztrátu orientace v něm. Nezanedbatelnou stránkou lexika je rovněž výskyt
knižních výrazů a slov řídkých, která mají knižní charakter, a značného počtu pojmů svým
obsahem nejasně ohraničených. Na mnoha místech jsou použity pojmy hovorového jazyka
(např. „obvyklý“, „přiměřený“, „rozumně“ atd.), které jsou sice v běžné mluvě hojně
používány a je jim přikládán určitý význam, avšak z pohledu normotvorby a právního
jazyka jde o pojmy abstraktní (neurčité). Jejich právní význam není nikde explicitně
vyjádřen a je do značné míry subjektivní, což může způsobovat problémy při interpretaci
i praktické aplikaci.
Ve vrstvě morfologické se zákon vyznačuje přednostním užitím generického
maskulina pro označení funkcí a vyjádření příslušnosti k určité skupině osob, používáním
sloves v prézentu indikativu a kondicionálu, opisného pasiva a neosobních tvarů sloves,
velkým množstvím sekundárních předložek a podmínkových spojek (včetně spojovacího
výrazu „-li“). Pro jazyk zákona je rovněž typické tzv. hnízdování.
Pokud jde o hodnocení jazyka nového občanského zákoníku z hlediska
srozumitelnosti, a to zejména pro neprávně vzdělané osoby, je nutno konstatovat, že i když
se jeho tvůrci nepochybně snažili o „polidštění“ textu (používají minimum cizích
nezdomácnělých slov, definují používané právní termíny, vysvětlují některé právní
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zásady), je zákon jako celek – především díky své obsáhlosti a provázanosti jednotlivých
částí textu navzájem – poměrně obtížně vnímatelný. Detailní strukturace zákona je
nepochybně přínosem, k jejímu pochopení je však nutná alespoň základní znalost principů
tvorby právních předpisů, což nelze u většiny populace očekávat.
Odpověď na otázku, zda jazyk právních předpisů přiřadit pod funkční styl odborný
nebo administrativní, zůstává stále ne zcela jednoznačná. Pokud bychom měli toto zařazení
odvozovat od jazyka nového občanského zákoníku, podle jeho typických jazykových
prostředků a prvků, musíme se přiklonit k závěru, že jde o styl na pomezí obou těchto
funkčních stylů. V některých aspektech inklinuje spíše ke stylu odbornému (zejména
vzhledem k odborné terminologii, rozpracovanému horizontálnímu členění textu
a explicitnosti vyjadřování) a v jeho rámci nejenom ke stylu prakticko-odbornému, ale
i učebnímu, neboť do textu je zařazeno velké množství definic pojmů a „vysvětlovacích“
pasáží, jejichž cílem je pravděpodobně text přiblížit i neodborníkům. V jiných aspektech
naopak odpovídá více stylu administrativnímu (především na úrovni syntaktické vrstvy,
ovšem s výjimkou složitosti souvětí, jimž se administrativní styl snaží vyhýbat). S ohledem
na regulativní (normativní) a sdělnou (informativní) funkci právních předpisů je zřejmé, že
odbornost textu je sice jeho neodmyslitelnou součástí, musí však v mnohém ustoupit
praktické srozumitelnosti i pro neodbornou veřejnost.
Jazyk právních předpisů je bezpochyby velmi zajímavou oblastí spisovného
českého jazyka, která však stále zůstává spíše na okraji jazykovědného zkoumání, což je
dáno možná zdánlivou „nezáživností“ textu, určitými vyjadřovacími stereotypy a značným
podílem odborné právní terminologie. Byli bychom proto rádi pokud by tato práce přispěla
ke zvýšení zájmu o tuto problematiku a byla podnětem k diskusím o kvalitě legislativního
jazyka.
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Resumé
Tato bakalářská práce se zabývá jazykem právních předpisů a jazykovou analýzou
nového občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Jejím cílem je
zachytit charakteristické rysy jazyka nového občanského zákoníku a jeho specifika.
V prvních dvou částech (pojatých teoreticky) jsou shromážděny z odborných právněteoretických a lingvistických pramenů náhledy na právní jazyk, resp. legislativní jazyk,
s důrazem na jeho charakteristické prvky a ve stručnosti je objasněno postavení zákona
v českém právním řádu a okolnosti jeho vzniku.
Třetí (praktickou) část tvoří lingvistický rozbor zákona, který postihuje všechny
jazykové roviny – textovou, syntaktickou, lexikální, morfologickou a hláskovou – a zabývá
se rovněž grafickými prostředky jazyka. Jazykový rozbor je proveden za účelem zjištění
určitých specifik jazyka nového občanského zákoníku oproti teoretickým východiskům
(jak z oblasti právní teorie, tak lingvistiky), jejichž společným rysem je mimo jiné
požadavek na srozumitelnost legislativního jazyka a jednoznačnost a ustálenost právní
terminologie, především s ohledem na recipienty právních norem obsažených v právních
předpisech.
Charakteristické prvky jazyka zákona byly lokalizovány ve stylové vrstvě textové,
syntaktické a lexikální, částečně ve vrstvě morfologické; rovina hlásková nevykazuje
v zásadě žádné hláskoslovné ani pravopisné odlišnosti od kodifikace spisovné češtiny.
Typické jazykové jevy a prostředky jsou demonstrovány na četných příkladech.
Nový občanský zákoník má podrobnou vnitřní strukturu, která vychází z obecných
zásad tvorby normativních textů. S ohledem na rozsah zákona je však poměrně
komplikovaná. Příznačné je použití souvětí, převážně hypotaktických s vedlejšími větami
podmínkovými, mnohdy i složitých s několikrát větvenými a řetězenými vedlejšími
větami. Většina vět je deagentních se zvratným tvarem slovesným nebo opisným pasivem.
Prostřednictvím kondenzace syntaktické struktury a dalších syntaktických prostředků je
dosahováno zhuštěného a úsporného vyjadřování. Typická je však rovněž šablonovitost
formulací za pomoci opakování slov, slovních spojení nebo celých částí vět. Mezi
odbornými právními termíny se objevují četné archaismy a neologismy, poměrně značný je
výskyt pojmů s přesně neohraničeným právním významem (neurčitých právních pojmů).
Z provedeného lingvistického rozboru vyplývá, že styl jazyka právních předpisů je
funkčním stylem, který svými prvky naplňuje, jak znaky funkčního stylu odborného, tak
administrativního.

V oblasti

roviny

textové

90

a

lexikální

(díky

rozpracovanému

horizontálnímu členění textu, explicitnosti vyjadřování a odborné terminologii) odpovídá
spíše stylu odbornému, na úrovni syntaktické vrstvy naopak stylu administrativnímu.
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Summary
The bachelor thesis studies the language of legislation and provides an analysis of the
new Civil Code (Act 89/2012 Col.). It aims to capture the characteristics of the language of
the new Civil Code and its specifics.
The first two sections, which are based on legal theoretical and linguistic resources
and which form the theoretical background, gather various views of the legal language, or
legislation. The focus is on its characteristic features and this part also explains how law is
set out in the Czech legal system and the circumstances of its creation.
The third practical part presents a linguistic analysis of law from all linguistic levels
– textual, syntactic, lexical, morphological, and phonological, and it also treats the
graphical features. The aim of the linguistic analysis is to ascertain specific features of the
language of the new Civil Code vis a vis theoretical resources of the law theory and
linguistics. Their common feature is inter alia the requirement for the language of
legislation to be comprehensible and unambiguous, to use set terminology, especially with
regard to the recipients of law regulations as a part of legislation.
The characteristic features of the language of the Act were located in a stylish layer
text, syntactic and lexical, morphological partly in the layer; speech sound point of view
showed basically no spelling or phonetic differences from the codification of literary
Czech. A large number of examples portray the most typical language phenomena and
features.
The new Civil Code has a detailed internal structure that is based on the general
principles for the creation of normative texts. It is quite complicated due to the large scope
of the law. The usage of complex sentences is significantly, mostly hypothetical with
subordinate clauses conditional, often complex with several branched chained and
subordinate clauses. Most of the sentences are agentless, including reflexive verb forms, or
periphrastic passive voice. Through condensation syntactic structure and other syntactic
resources is achieved condensed and efficient of expression. There are used stereotypes
with repetitions of words, phrases or whole parts of sentences. Among the specialized legal
terms appear numerous archaisms and neologisms which is relatively a high occurrence of
terms with exactly the rimless legal significance (indeterminate legal concepts).
The conducted linguistic analysis that is the style of language legislation is a
functional style that fulfils its elements as characteristic professional as well as
administrative functional style. From lexical point of view (thanks to detailed horizontal
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text layout, explicitness of expression and terminology) it corresponds more professional
style, and administrative style at the syntactic layer.
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