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Úvod 
 

Základním cílem této práce je zařazení jazykového výkladu do kontextu interpretace 

práva a propojení přístupů lingvistických s přístupy právně teoretickými, dále zařazení 

jazykového výkladu do systému ostatních metod, jakož i odpověď na otázku, 

jaký má jazykový výklad v interpretaci práva význam, případně vymezit jeho hranice a najít 

argumenty, zda je jazykový výklad nezastupitelný, resp. proč by měl být v rámci 

interpretačních postupů zohledňován.  

Diplomovou práci s právní tematikou chceme obohatit o pohled lingvistický, který je 

dle našeho názoru při normotvorbě často přehlížen v takové míře, že musí být následně užita 

interpretace pomocí jazykového výkladu i v takových případech, kdy by zákonodárci 

respektováním jazykovědných poznatků nezbytnosti jejího užití předešli. 

V úvodních kapitolách představíme interpretaci jako součást nejen komunikace právní, 

ale komunikace obecně, totiž jako jeden z procesů potřebných k tomu, aby bylo obsahu 

sdělení bez ohledu na formu (psanou, mluvenou, resp. jinou) porozuměno správně, resp. tak, 

jak zamýšlel produktor sdělení, zároveň zařadíme jazykový výklad do celého 

metodologického systému. 

Součástí této práce bude i doložení konkurence jazykového a teleologického výkladu, 

přičemž naším cílem nebude srovnávat tyto dva přístupy a poměřovat jejich kvantitativní 

zastoupení v judikatuře, ale naopak zodpovědět si otázku, zda se jazykový a teleologický 

výklad mohou střetávat. Jako argument, který by mohl podpořit naši domněnku, že mají tyto 

dva výklady mnoho společného, užijeme pragmatiku, jazykovědnou disciplínu, jež není 

při jazykovém výkladu v oblasti práva zohledňována a jejíž prvky tvoří dle našeho názoru 

část výkladu teleologického. 

Vztah jazykového a teleologického výkladu neopomeneme ani v kapitole o právním 

jazyku, neboť i zde se budeme muset vypořádat s jejich vztahem, který je nepřímo dán 

požadavkem vázanosti práva, jež se promítá i do požadavků na právní text. 

Předmětem této práce bude i charakteristika právního jazyka, jenž představuje nejen 

nástroj zákonodárce, s nímž by měl zákonodárce „umět zacházet“, ale především předmět 

jazykového výkladu, který tvoří jádro naší práce. Proto vymezíme právní jazyk oproti jazyku 
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obecnému, čímž nastíníme možné významové posuny, k nimž dochází při střetu těchto dvou 

jazykových rovin. 

Současně se pokusíme zodpovědět na otázku, kdy při jazykovém výkladu „pouze“ 

uplatňujeme lingvistické poznatky, aniž by bylo třeba užít poznatků z právních odvětví, 

a kdy „kombinujeme“ oba tyto obory tak, že tím vytváříme jazykový výklad odlišující 

interpretaci práva od čistě lingvistického popisu. 

Lingvistickým disciplínám se budeme věnovat podrobněji při popisu základních jevů, 

které je třeba při interpretaci práva za pomoci jazykového výkladu popsat nejen proto, 

že se v právním jazyku vyskytují, ale také proto, abychom ukázali přístupy, jež by měl mít 

zákonodárce na paměti již při normotvorbě. 

Vzhledem k tomu, že jazykový výklad užívá při argumentaci poznatků z jednotlivých 

lingvistických disciplín, představíme i tyto disciplíny a doložíme příklady a odůvodněním 

opodstatněnosti jejich zkoumání v oblasti teorie práva, ačkoli jsou spíše lingvistického 

charakteru. Dále dokážeme, že znalost těchto disciplín je žádoucí nejen při interpretaci práva, 

ale i při tvorbě právních textů, neboť i když to není absolutním pravidlem, právě jazykově 

u „nesprávně“ vytvořeného textu lze předpokládat, že bude třeba jej interpretovat, 

pakliže nepostačí jen formální oprava. 

 Aktuálnost a význam jazykového výkladu v praxi doložíme příklady 

z judikatury, jež ve své argumentaci jazykový výklad užívá, a současně se na vzorku příkladů 

pokusíme doložit, že pro interpretaci je nejdůležitější lexikologie, především sémantika, 

zatímco ostatní dvě disciplíny, morfologie a syntax stojí spíše na okraji, což je dáno jejich 

charakterem.  

Popisované výrazy budou v obecných částech popisujících interpretaci, jazykový výklad, 

právní jazyk a jednotlivé lingvistické disciplíny čerpány zejména ze základních právních 

odvětví, tj. z práva občanského, obchodního, trestního a správního, s nimiž jsme se setkali 

při užívání právních předpisů při studiu a v praxi. Další popisované výrazy, na nichž doložíme 

aktuálnost jazykového výkladu při rozhodování soudů, budeme čerpat z judikatury 

za posledních deset let, ve výjimečných případech pak z judikatury starší, pokud by se jím 

novější judikatura nezabývala proto, že se takový jev již nevyskytl, a my jej přesto 

považujeme pro účely této práce za nezbytný. 
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1. Interpretace práva 

1.1 Vymezení pojmu interpretace 

 Interpretace je součástí komunikace, tedy přenosu informací mezi nejméně dvěma 

účastníky prostřednictvím určitého systému znaků. Tato komunikace se skládá ze dvou 

základních procesů, jež jsou zapotřebí k tomu, aby komunikace proběhla správně; z kódování 

a dekódování. Podmínkami správného dekódování jsou pak vnímání a porozumění. 

Právě porozumění je předpokladem správné interpretace, v kontextu práva tedy ke správné 

komunikaci mezi zákonodárcem a adresáty zákonů.
1
 

Interpretace tedy představuje určitý myšlenkový postup, který není příznačný pouze 

pro právní vědu, a pro objasňování významu jednotlivých právních norem, ale je to postup 

uplatňovaný i v jiných společenských disciplínách, jako jsou například jazykověda, filosofie, 

nebo i v disciplínách estetických a dalších. V závislosti na obsahu jednotlivých společenských 

věd a jejich požadavcích na konkrétní způsoby a metody její aplikace se pak pojetí 

interpretace diverzifikuje nejen mezi obory navzájem, ale i uvnitř těchto oborů, jako je tomu 

právě v oblasti interpretace práva, která rozlišuje mezi jejich různými rovinami v závislosti 

na jednotlivých obsahových základech, čímž pak vzniká na základě sepětí předmětu a metody 

interpretační pluralita
2
, promítající se do výsledku poznávání.

 3
 

Nejrozšířenější pojetí interpretace vychází z pojetí logicko-sémantického, 

jež poukazuje na to, že praxe se většinou zaměřuje na celé znakové, případně neznakové, 

systémy a jednotlivé znaky interpretuje jen zřídka a že je současně třeba si uvědomit, 

že porozumění znakovému systému vychází z porozumění mu jako celku;  v souvislosti 

s významem nejen konverzačním, ale i aktuálním.
4
 To se pak promítá do užití konkrétních 

metod, o nichž budeme mluvit později. 

Obecně je interpretace nejčastěji definována jako psychický proces, pomocí něhož 

subjekt poznává a vyjadřuje skutečnost, a lze ji chápat jako součást procesu poznávání 

a chápání skutečnosti reálného světa. Toto vymezení je často rozvíjeno, specifikováno 

                                                           
1
 Čermák, F.: Jazyk a jazykověda, Karolinum, Praha, 2007, s. 13 - 21 

2
 Boguszak J., Čapek J., Gerloch A. : Teorie práva, 2. Přepracované vydání, Praha, ASPI, 2004, s. 177 

3
 Gerloch A., Maršálek, P.:Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a praxi, Eurolex, 

Praha, 2003, s. 13 
4
 Stát a právo, sv. č. 27, sborník příspěvků k problematice interpretace ve vědě a státu a právu a k problematice 

socialist. konstitucionalismu, Praha, Academia, 1989, s. 19 
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a konkretizováno. Např. Knapp
5
 označuje interpretační procesy jako sekvence činnosti, 

jimiž subjekt sleduje a dosahuje pochopení či vyjádření určitého výseku vnější, nebo i vnitřní, 

psychické reality, a to zprostředkovaně skutečnostmi, jež o tomto výseku buď svědčí, 

nebo vypovídají. Tyto interpretační procesy patří mezi procesy poznávací a současně 

i mezi procesy komunikativní a tvůrčí. Podobně definuje interpretaci i Kořenský
6
, 

když vymezuje interpretaci jako myšlenkové operace, jež jsou limitované zejména syntaxí 

a sémantikou příslušného textu. Pro právo je nejvhodnější chápat interpretaci v kontextu 

jazykového výkladu právě pomocí sémantiky, která jednotlivým znakům přiřazuje významy,
 

a pragmatiky, jež pracuje i s faktory mimojazykovými. Sémantika a pragmatika tak vystupují 

oproti ostatním lingvistickým disciplínám v interpretaci práva do popředí.
7
 

Právě mimojazykové skutečnosti jsou často charakteristické pro jeden ze dvou základních 

konstitutivních prvků, objekt, jenž je dán skutečnostmi nejen jazykovými, ale i nejazykovými. 

Druhým základním konstitutivním prvkem je subjekt, tj. interpret.
8
 

Vedle výše uvedeného vymezení interpretace jako myšlenkového postupu 

nebo psychického postupu existují další způsoby, např. že interpretace představuje přechod 

od abstraktního ke konkrétnímu, případně že je to ve skutečnosti překlad z jazyka přirozeného 

do jazyka formálního.
9
 Jednotlivá vymezení se ani tak neodlišují, jako spíše doplňují. 

Záběr interpretace je tak široký, že jej nelze omezovat jen na nalézání významu znaku, 

tj. slova samotného, protože jejím cílem je aplikace tohoto znaku v konkrétní situaci, 

čímž se její pojetí jako racionálního procesu relativizuje, neboť jeho součástí mohou být 

v konkrétní situaci také iracionální prvky nebo vlivy, jež jsou dány nejrůznějšími 

subjektivními faktory interpreta.
10

 

Zabýváme-li se otázkou interpretace obecně, je třeba si zodpovědět, zdali je třeba 

interpretovat text vždy, protože interpretace je do jisté míry omezena právě tím, 

že se vyskytuje jen v mysli interpreta a je do značné míry nezávislá na intenci autora.
11

 

Právě v odpovědi na tuto otázku můžeme najít základní specifikum interpretace právní, 

protože od ní očekáváme jistou míru závaznosti. Proto budeme ve vztahu k jazykovému 

                                                           
5
 Stát a právo, sv. č. 27, sborník příspěvků k problematice interpretace ve vědě a státu a právu a k problematice 

socialist. konstitucionalismu, Praha, Academia, 1989, s. 20 
6
 tamtéž, s. 33 

7
 Sobek T.: Argumenty teorie práva, Plzeň, 2008, s. 53 

8
 Hlouch, L.: Teorie a realita právní interpretace, Plzeň, 2011, s. 15 

9
 Stát a právo, sv. č. 27, sborník příspěvků k problematice interpretace ve vědě a státu a právu a k problematice 

socialist. konstitucionalismu, Praha, Academia, 1989, s. 139 
10

 Hlouch, L.: Teorie a realita právní interpretace, Plzeň, 2011, s. 14 
11

 Machová, S., Švehlová, M.: Sémantika a pragmatická lingvistika, Praha, 2001, s. 117 - 118 
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výkladu v naší práci zohledňovat zejména interpretaci závaznou.Formální závaznost 

interpretačních závěrů je spojena s mocensko-organizační funkcí a v našem právním systému 

je vždy založena zákonem, případně předpisem vyšší právní síly.
12

 Proto i v této práci budeme 

pracovat se zákonem, resp. s jeho dílčími ustanoveními, jako se základními jednotkami. 

1.2 Interpretace práva 

Právní interpretací rozumíme v českém právu zejména interpretací zákona.
13

 Přesto  -

podobně jako je těžké najít obecnou definici interpretace - je obtížné najít definici interpretace 

práva, neboť se častěji vyskytuje popis jejího obsahu než vymezení obsahu tohoto pojmu. 

Jednu z mála definic, jež se v literatuře vyskytují, nabízí Wroblewski, který uvádí, 

že interpretace je operativní výklad směřující ke sjednocení způsobů rozumění právnímu textu, 

jehož funkcí je řešení konkrétního právního případu.
14

 Hlouch
15

 pak definuje právní 

interpretaci jako intersubjektivní diskursivní proceduru, jejíž pomocí prohlubuje interpret 

své porozumění právně relevantním dějinným skutečnostem, jimž je třeba porozumět, 

aby adresátům právních pravidel mohla být autoritativně připsána subjektivní práva 

a povinnosti. 

Právní interpretace představuje významnou oblast a jeden z dílčích kroků v právní 

argumentaci, jíž se rozumí soubor postupů, kterými jsou uváděny důvody podporující užití 

zvolených právních pravidel při rozhodování, důvody pro výsledky výkladu právních pravidel 

a důvody pro jejich použití na posuzovaný skutkový stav.
16

 

Ve vztahu k Legislativním pravidlům vlády, jež ve svém článku 2 odst. 2, písm. d 

mimo jiné stanoví, že text má být formulován jednoznačně a srozumitelně, představuje 

interpretace práva jakýsi „opravný“ mechanismus takto nedokonalého textu, neboť jak uvádí 

Wintr
17

, v případě, že není význam textu na první pohled srozumitelný, přichází v úvahu 

interpretace, jejímž úkolem je tuto nesrozumitelnost odstranit. Při odstraňování této 

nesrozumitelnosti pak Wintr zdůrazňuje, že interpretace práva ovládána dvěma principy; 

nezbytnost nalezení jednoznačného řešení a jednotné řešení stejných případů, tedy princip 

vycházející z požadavku právní jistoty a předvídatelnosti rozhodnutí. 

                                                           
12

 Boguszak J., Čapek J., Gerloch A.: Teorie práva, 2. Přepracované vydání, Praha, ASPI, 2004, s. 179 
13

 Wintr, J.: Několik poznámek k interpretaci práva, 2002, dostupné na: 

http://tf.webz.cz/jw/interpretace_prava.html  (navštíveno 2. února 2012) 
14

 Hlouch, L.: Teorie a realita právní interpretace, Plzeň, 2011, s. 40 
15

 tamtéž, s. 40 
16

 Tryzna, J.: Právní principy a právní argumentace, Praha, 2010, s. 26-32, 71 - 72 
17

 Wintr, J.: Několik poznámek k interpretaci práva, 2002, dostupná  na : 

http://tf.webz.cz/jw/interpretace_prava.html  (navštíveno 2. února 2012) 

http://tf.webz.cz/jw/interpretace_prava.html
http://tf.webz.cz/jw/interpretace_prava.html
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Knapp
18

 uvádí, že interpretace práva ozřejmuje nejasný text zákona přikládáním 

významu jednotlivým znakům a že interpretovat lze každý jazykový výraz, v kontextu 

interpretace práva pak jakýkoli právní úkon vyjádřený jazykem. Nadto lze interpretovat 

i znaky nejazykové, zejména konkludentní činy. Interpretaci práva tedy chápeme jako výklad 

práva.
19

 Tomuto tvrzení odpovídá i zahraniční terminologie, která nerozlišuje mezi výrazy 

interpretace a výklad, a proto zní výraz pro český termín jazykový výklad v angličtině 

linguistic interpretation, takže je slovo interpretace již obsaženo ve výkladové metodě. 

Ačkoli tedy rozumíme pod pojmem interpretace výklad práva, je třeba poznamenat, že výraz 

interpretace je v české nauce užíván jako hyperonymum, tedy výraz nadřazený. 

Mimo to Knapp uvádí, že není třeba interpretovat jen takovou normu, jejíž obsah 

je nejasný, ale právní normu každou.
20

 Savigny označuje interpretaci práva dokonce jako 

konstrukci právní normy, jejíž prvky jsou pravidelně obsaženy v určitých částech předpisu.
21

 

Vedle již zmiňované sémantiky přijímá Novák
22

 jako základ charakteristiky 

interpretace také psychologii. Obě tyto disciplíny se dle jeho názoru při interpretaci vzájemně 

doplňují; zatímco sémantika podle něj klade důraz na stránku technickou, tj. jak se 

interpretace provádí, popisuje psychologie procesy psychické. Tyto psychologické aspekty 

jsou vedle pragmatiky zohledňovány i stylistikou, jež stejně jako pragmatika popisuje 

subjektivní a objektivní faktory jako důležitý činitel pro tvorbu textu jako takového. 

V interpretaci práva Novák nadto rozlišuje základní myšlenkové procesy; kognitivní, 

hodnotící a pragmatický, jež pak ovlivňují výsledek interpretace. Hodnotící prvek spočívá 

v porovnávání poznávaného objektu s hodnotovými východisky jednotlivců nebo společnosti 

jako celku. Interpretace tak vymezuje nejen zásadní podobu práva, ale i jeho působení 

ve společnosti. 

Nezbytnost interpretačních procesů v právu zdůrazňuje i Kořenský
23

, který uvádí, 

že jejich podstatou je funkční „přechod“ textu právní normy do aktuálních regulativních 

procesů společenské praxe a současně poukazuje na to, že na základě širokého pojetí 

interpretačních procesů je třeba zkoumat, zda a v  jakém smyslu je jazyk při interpretaci jejím 

                                                           
18

 Knapp, V.: Teorie práva, C.H.Beck, Praha, 1995, s. 168 
19

 Boguszak, Čapek, Gerloch: Teorie práva, 2. Přepracované vydání, Praha, ASPI, 2004, s. 175 
20

 Knapp, V.: Propedeutika pro právníky, Eurolex Bohemia, Praha, 2003, s. 49 
21

 Sobek, T.: Argumenty teorie práva, Plzeň, 2008, s. 53 
22

 Stát a právo, sv. č. 27, sborník příspěvků k problematice interpretace ve vědě a státu a právu a k problematice 

socialist. konstitucionalismu, Praha, Academia, 1989, s. 149-157 
23

tamtéž, s. 33-34 
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nástrojem, resp. procesem, přičemž na tuto otázku zároveň odpovídá, že charakter jazyka 

vyplývá z toho, že jak právní text, tak právní jazyk jsou něčím zprostředkujícím, co pomáhá 

poznat a interpretovat něco za textem. 

Již jsme uvedli, že vedle významů slov a jejich kompozice do vět, tedy vedle 

sémantiky a syntaxe, je třeba zohledňovat při interpretaci i faktory pragmatické.
24

 

Právě pragmatiku uvádí jako jednu z lingvistických disciplín užívaných při jazykovém 

výkladu i Wroblewski.
25

 Pragmatika důsledně rozlišuje mezi pojmy význam a smysl. 

Významem rozumí situačně vázané sdělení, podmíněné kontextem a textovými souvislostmi, 

který se utváří a modifikuje postupně s narůstáním textu. Význam se skládá ze složky 

sémantické a pragmatické. Smysl je výraz pro komplexní obsahovou kvalitu výrazu, 

jež výrazu přisuzujeme, respektive jej konstruujeme interpretací, z čehož lze vyvodit, 

že smysl je následkem interpretace, který může být interpretován různými příjemci zcela 

odlišně. 

Otázka, na niž se pokusíme později odpovědět, zůstává, totiž, zdali je vhodné 

pragmatiku, lingvistickou disciplínu, jež se zabývá interpretací, považovat za součást 

jazykového výkladu, nebo zda ji užívat v jiném kontextu a proč. 

Bez ohledu na to, zdali je pragmatika obsahem jazykového výkladu, či nikoli, je však 

třeba uvést, že z pragmatického hlediska je interpretace další fází, která následuje po třech 

fázích komunikace; totiž produkci, přenosu materiálních nosičů vytvářejících text a recepci, 

tj. příjmu komunikátu včetně percepce. Interpretovat pak znamená vyjadřovat totéž jiným 

způsobem než původní text, kdy obsah zůstává společný.
 26

 

Pragmatické hledisko neopomíjí ani Knapp
27

, který poukazuje na to, že má ve vztahu 

k právní normě význam jak pro jejího tvůrce, tak pro interpreta a adresáta. Pod výraz význam 

zahrnuje i obsah pojmu smysl, čímž předchází rozdílům a významovým posunům, 

jak je při rozlišování mezi těmito výrazy definuje pragmatika. „Skloubením“ psychologického 

a logicko-sémantického přístupu se tak autor vyhýbá jevům, které jsou pro interpretaci 

nepodstatné, protože jde o označování téhož a rozdíl spočívá jen v přístupu pojmu a pohledu 

na něj. Tím se pak rozšiřuje interpretace jak na znaky jazykové, tak na znaky nejazykové. 

                                                           
24

 Gerloch, A., Maršálek, P.: Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi, 

Eurolex, Praha, 2003, s. 211 
25

 Wroblewski, J.: The judicial application of law, Kluwer Academic Poblishers, Netherlands, 1992, s. 97 
26

Machová, S., Švehlová, M: Sémantika a pragmatická lingvistika, Praha, 2001, s. 117 
27

 Stát a právo, sv. č. 27, sborník příspěvků k problematice interpretace ve vědě a státu a právu a k problematice 

socialist. konstitucionalismu, Praha, Academia, 1989, s. 5-7 
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Významy jsou tedy přiřazovány nejen složkám jazyka, tj. slovům, víceslovným spojením atp., 

ale i významům, jejichž význam vyplývá z vazeb textových, intertextových, situačních 

a mimojazykových, což je však pro účely této práce nepodstatné. 

Předpoklady interpretace mají z pragmatického hlediska povahu kognitivní, 

spočívající ve znalosti jazyka, a povahu evaluativní, vycházející z názorů, postojů, 

přesvědčení.
28

 Tyto předpoklady se pak projevují v určité míře i v interpretaci práva, 

přičemž je zřejmé, že předpoklady evaluativní se mohou projevovat jen v omezené míře. 

1.3 Subjekt, objekt a cíl interpretace 

Subjekty právní interpretace obecně, aniž zohledňujeme otázku závaznosti, 

se ve vztahu k subjektům interpretace jako takové výrazněji neliší; i zde se vyskytují 

vedle subjektů soukromých subjekty specializované. Tyto dvě skupiny se liší pouze 

v předpokladech, z nichž je patrné, že u subjektů specializovaných jsou požadavky 

na předpoklady přísnější, neboť právě jejich interpretace je v interpretaci práva a v právu 

obecně klíčová.
29

 Přesto však zejména ve vztahu k judikatuře nelze vyloučit situaci, 

kdy je interpretace užita z důvodu odlišné interpretace soukromým subjektem, což má 

za následek potřebu interpretace institucionalizované. 

Cílem interpretace práva je objasnění smyslu textu, který představuje objekt 

interpretace, o něž se často vede spor; je-li jím norma jako smysl volního aktu, označovaná 

jako sekundární předmět, který označuje např. právem chráněné zájmy a zprostředkované 

hodnoty, právní principy atp., nebo text právního předpisu, tj. psané právo, označované jako 

primární objekt, který tuto normu obsahuje, což odpovídá výše uvedenému střetu dvou 

základních přístupů, totiž jazykového výkladu a teleologického výkladu.
30

 Vzhledem k úloze 

sekundárního objektu při interpretaci je pak interpretace pojímána jako proces dotváření 

práva.
31

 

Vymezení předmětu interpretace - tedy stanovení, že je jím text - je dáno tím, 

že hranice mezi jazykem a nejazykem
32

 není vždy zcela ostrá, neboť lidská komunikace 

se neomezuje jen na jazyk, kterým rozumíme soubor znaků, jež užívají účastníci komunikace 

v podobě grafické, nebo akustické, ale může být vyjádřena např. i gesty nebo obrazově 

                                                           
28

 Machová, S., Švehlová, M.: Sémantika a pragmatická lingvistika, Praha, 2001, s. 117 - 118 
29

 Hlouch, L.: Teorie a realita právní interpretace, Plzeň, 2011, s. 23-24 
30

 Gerloch, A.: Teorie práva, 5. rozšířené vydání, Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň 2009, s. 126 
31

Boguszak J., Čapek J., Gerloch A.: Teorie práva, 2. přepracované vydání, Praha, ASPI, 2004, s. 178 
32

 výraz užitý např. in Čermák F.: Jazyk a jazykověda, Karolinum, Praha, 2007, s. 13 
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vyjádřenými symboly, tedy např. pokyny policisty na křižovatce nebo dopravními značkami, 

jež obsahují normativní větu.  

Při popisu objektu interpretace je tak třeba vymezit vztah právních textů a právních 

norem. První přístup ztotožňuje právní normu a právní pravidlo s jeho jazykovým vyjádřením, 

zatímco přístup druhý právní normu s jazykovým vyjádřením neztotožňuje, ale vymezuje ji 

jako smysl práva získaný interpretací jeho pramenů.
 
V takovém případě plní interpretace 

úlohu překladu, kdy jsou u původních vět vytvářeny věty, jež zprostředkovávají porozumění 

původním větám. Tyto zprostředkující věty pak nazýváme větami výkladovými, jež tvoří 

jakožto výsledek interpretace vět zdrojových převážnou část platného práva.
33

 Tomášek
34

 dělí 

tento překlad podle sémantických stupňů (viz kapitola právní jazyk) na překlad 

vnitrojazykový a mezijazykový, z nichž má pro interpretaci význam překlad vnitrojazykový, 

neboť právě takový překlad je obsahem zde popsané interpretace práva. 

Pro zjišťování obsahu právních norem je klíčový právní jazyk, který v právní 

interpretaci představuje základní východisko. Jeho základ tvoří právní předpisy, 

jejichž základními jednotkami jsou právní normy; normy regulující chování lidí a normy 

stanovící, jaké chování je žádoucí, popř. nežádoucí. Tyto normy jsou definovány formálními 

a materiálními znaky, které je odlišují od jiných norem.
35

 Vztah právní normy, konkrétního 

ustanovení zákona, a právního předpisu lze definovat tak, že právní předpisy jsou hmotným 

nositelem právní normy, jejím jazykovým výrazem. 

Ve vztahu k jednotlivým výkladovým metodám je interpretace práva souborem 

různých nástrojů, jejichž předmět je proměnný podle konkrétního způsobu výkladu. 

Otázkou podle Melzera ale zůstává ospravedlnitelnost těchto jednotlivých metod, 

respektive zda jsou v právním řádu ospravedlnitelné všechny z nich. Současně pokládá i další 

otázku, totiž zda existují objektivní kritéria, kterými je ten, kdo právní text interpretuje, vázán, 

na níž později odpovídá, že kritériem jsou hodnoty právního řádu, které musí být 

při výkladovém cíli brány v potaz.
36

 

  

                                                           
33

 Hlouch, L.: Teorie a realita právní interpretace, Plzeň, 2011, s. 24 - 26 
34

 Tomášek, M: Překlad v právní praxi, Linde, Praha, 1998, s. 35 - 36 
35

 Knapp, V.: Propedeutika pro právníky, Eurolex Bohemia, Praha, 2003, s. 47 - 49 
36

 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva, Úvod do právní argumentace, C. H. Beck, Praha, 2010, s. 80-81 
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2. Metody právní argumentace 

Jazykový výklad představuje jen jeden z mnoha způsobů, jak je možné text 

interpretovat, neboť interpretace práva užívá při své argumentaci různé druhy výkladů, 

dělených podle několika kritérií. Základní dělení těchto metod představuje rozdělení na dvě 

skupiny, standardní a nadstandardní. Jazykový výklad patří spolu s výkladem logickým 

a systematickým do skupiny základní, která představuje nejen neopominutelný přístup k textu, 

ale také skupinu metod užívaných v teorii práva po staletí.
37

 

Ačkoli jsou nadstandardní metody, výklad teleologický, historický a komparativní, 

označovány jako metody doplňkové, zejména výklad teleologický je při interpretaci 

uplatňován v kontrastu s výkladem jazykovým (viz níže) velice často. Úloha těchto 

nadstandardních výkladů vychází z použití argumentace e ratione legis, která vychází 

z překročení interpretace samotného textu, jímž je jazykový výklad vázán.
38

 Většinou jsou 

uplatňovány při interpretaci tzv. obtížných příkladů, zatímco metody standardní jsou 

příznačné pro příklady jednoduché.
39

 

Kromě dělení podle metod, které vychází ze Savignyho
40

 rozdělení klasických metod 

podle čtyř prvků výkladů zákonů na výklad jazykový (gramatický), logický, systematický, 

historický, se v interpretaci práva vyskytuje dělení podle rozsahu: výklad doslovný, rozšiřující 

a zužující. 

Soubor pravidel upravující jednotlivé postupy dle metody, tzv. metodologie aplikace 

práva, tak představuje jen jeden z dílčích postupů při aplikaci práva a jeho účelem ovlivnit 

výsledek. Přičemž výše popsané označení dělení těchto metod, resp. přístupů představuje 

jen jedno z možných označování, která se ale obsahem výrazněji neliší, neboť jak uvádí 

Hlouch
41

, je metodologie pravidel právní interpretace poměrně ustálená, přestože dosud 

postrádá test správnosti její aplikace.  

Přestože neexistuje žádná direktiva, která by určovala způsob určování pořadí 

jednotlivých výkladů v konkrétní situaci, nelze k výkladu přistupovat zcela volně. 

                                                           
37

 Gerloch, A.: Teorie práva, 5. rozšířené vydání, Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň 2009, s. 132 
38

 tamtéž, s. 131-135 
39

 Wintr, J.: Několik poznámek k interpretaci práva, 2002, dostupné na: 

http://tf.webz.cz/jw/interpretace_prava.html ( navštíveno 2. února 2012) 
40

 Wintr, J.:Vstupní úvahy o metodologii interpretace práva, čas. Všehrd, č. 11, 2010 dostupné na: 

http://casopis.vsehrd.cz/2010/11/vstupni-uvahy-o-metodologii-interpretace-prava/ (navštíveno 27. ledna 2012) 
41

 Hlouch, L.: Teorie a realita právní interpretace, Plzeň, 2011, s. 213 

http://tf.webz.cz/jw/interpretace_prava.html
http://casopis.vsehrd.cz/2010/11/vstupni-uvahy-o-metodologii-interpretace-prava/
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Jako základní direktivu je tak možné označit fakt, že při posuzování interpretovaného textu 

zvolí interpret vždy nejdříve výklad jazykový, a teprve pokud nebude možno jím daný příklad 

dostatečně interpretovat, zvolí výkladovou metodu další. Přesto nelze posuzovat jazykový 

výklad izolovaně od ostatních výkladů jen proto, že by mohly být dány předpoklady k tomu, 

že užití výkladů ostatních nebude třeba.
42

  

 

  

                                                           
42

 Hlouch, L.: Teorie a realita právní interpretace, Plzeň, 2011, s. 216 - 217 
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3. Jazykový výklad  

Jazykový výklad je mezi interpretačními výkladovými metodami charakterizován jako 

symbolický základní stavební kámen a pomyslný první krok, který je třeba učinit, aby byl 

právní předpis interpretován co nejpřesněji odhalením skutečného významu slov použitých 

v právním textu.
43

  

Užití jazykového výkladu jako výkladu primárního není typickým jevem jen práva 

vnitrostátního, neboť požadavek jeho přednostního užití vyplývající z vazby mezi právem 

a jazykovou formou komunikace je bez ohledu na druh jazyka neměnný, a tak představuje 

prvotní krok při interpretaci i na úrovni práva evropského a mezinárodního.
44

 

Tento primární krok však není ani tak výrazem toho, že jde o krok nevyhnutelný, 

jako toho, že je to krok nezbytný k tomu, aby mohly být užity výkladové metody ostatní, 

neboť jazykový výklad často nebývá jedinou metodou, jež odhaluje smysl textu. Ostatní 

výkladové metody tak na jazykový výklad často navazují proto, že jazykový výklad 

k uspokojivé interpretaci sám o sobě nevede, nebo proto, že bývá často vyloučen, a je tedy 

třeba užít metodu jinou. K tomu dochází za situace, kdy není z jazykového hlediska jasné, 

jaký je obsah a rozsah pojmu užitého v právním předpisu a jazyková zkušenost sama o sobě 

nestačí. 

Podobně vysvětluje postavení jazykového výkladu i Telec
45

, který uvádí, že toto 

postavení vychází pouze z vnějškové jevové stránky právního předpisu, tedy formy, což má 

za následek, že je tato metoda omezena nejen vědecky, ale i co do vypovídající hodnoty. 

Užívání jazykového výkladu dle jeho názoru tak podobně jako dle názoru ostatních autorů 

vychází z jeho praktičnosti, nikoli však z vědeckého významu, přičemž zdůrazňuje, že bývá 

užit pouze u jednoduchých případů. 

Na základě výše uvedeného je třeba poznamenat, že ačkoli jsme na základě přístupu 

k právnímu řádu České republiky, který je založen na psaném právu, a tedy na normách 

formálně vyjádřených v zákonech za pomoci užití jazykových prostředků vyvodili, že 

jazykový výklad má s ohledem na to, že je chakterizován jako pomyslný základní kámen mezi 

                                                           
43

 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva, Úvod do právní argumentace, C. H. Beck, Praha, 2010, s. 90 
44

  http://is.muni.cz/th/170166/pravf_m/Diplomova_prace_Specifika_interpretace_prava_EU.txt (navštíveno 

15. února 2012) 
45

 Telec, I.: Metodika výkladu právních předpisů, právně hermeneutická technika, Doplněk, Brno, 2001, s. 20  

http://is.muni.cz/th/170166/pravf_m/Diplomova_prace_Specifika_interpretace_prava_EU.txt


17 
 

ostatními výkladovými metodami, případně na základě Gerlochova
46

 dělení metod na dvě 

velké skupiny, tj. na standardní a nestandardní, a z tvrzení, že standardní metody by měly být 

součástí každého interpretačního postupu, vyvodili závěr, že se jedná o výkladovou metodu 

nejdůležitější. Opačné tvrzení vychází z toho, že je třeba posuzovat jazykový výklad 

v kontextu ostatních výkladových metod, a také z nálezu Ústavního soudu, který 

charakterizuje jazykový výklad pouze jako prvotní přiblížení k textu (viz níže). Přesto lze 

vypozorovat, že jazykový výklad je považován za výklad základní nejen kvůli své formální 

povaze, ale také proto, že je dle našeho názoru projevem principu právní jistoty. Tuto základní 

úlohu je možné vyvodit nejen na základě judikatury soudů, jež je často terčem kritiky právě 

proto, že argumentuje jen pomocí jazykového výkladu, ale také z právních názorů, které jsou 

prezentovány v médiích, kde se právní přístup střetává s přístupem politickým, jako tomu je 

např. ve velmi aktuálním sporu o to, zda může ministr spravedlnosti místo jmenování funkcí 

vrchního zástupce „jen“ pověřit vrchního státního zástupce touto funkcí.
47

 

Předmět zkoumání jazykového výkladu blíže definují další jeho označení; gramatický 

výklad, jazykově gramatický výklad, nebo dokonce slovní výklad.
48

 Význam výrazu užitého 

v právním textu tak lze posuzovat zejména podle umístění interpunkčních znamének, shody 

podnětu s přísudkem, případně shody substantiva a adjektiva, a v neposlední řadě i podle 

slovosledu.
49

 Jazykový výklad je možné dále dělit podle toho, jaké jazykovědné disciplíny 

bylo užito; výklad gramatický, syntaktický, sémantický.
50

 Pouze Tryzna
51

 zmiňuje 

v souvislosti s jazykovým výkladem jen sémantiku a gramatiku, což ale může být dáno tím, 

že se jazykovým výkladem nezabývá podrobněji, a proto tedy může uvedení těchto disciplín 

při zmínce o jazykovém výkladu být pouze demonstrativní, neboť jak uvedeme později, 

má právní jazyk i některá syntaktická specifika, ačkoli jich není mnoho. Z výše uvedeného 

členění jazykového výkladu podle lingvistické disciplíny, jíž je k interpretaci textu třeba, 

tak vyplývá, že jazykový výklad je spíš než teoreticko-právní oblastí lingvistickou oblastí, 

k jejímuž úspěšnému užití je zapotřebí hlubších poznatků z práva. 

                                                           
46

 Gerloch, A.: Teorie práva, 5. rozšířené vydání, Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň 2009, s. 132 
47

 Tento příklad jsme uvedli jen proto, aby naše práce ukázala aktuálnost jazykového výkladu. Vzhledem k tomu, 

že tuto kauzu považujeme spíše za politickou, nebudeme se rozlišováním významů těchto výrazů více zabývat. 
48

 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva, Úvod do právní argumentace, C. H. Beck, Praha, 2010, s. 90 
49

 Knapp, V.: Teorie práva, Praha, 1995, s. 171 
50

 Boguszak, Čapek, Gerloch: Teorie práva, 2. přepracované vydání, Praha, ASPI, 2004, s. 183 
51

 Tryzna, J.: Právní principy a právní argumentace, Praha, 2010, s. 75 
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 Zatímco česká teoretickoprávní nauka uvádí shodně mezi disciplínami užívanými 

pro jazykový výklad „jen“ sémantiku, morfologii a syntax, jmenuje Wroblewski
52

 mezi těmito 

disciplínami i pragmatiku. Tím však relativizuje pro jazykový výklad do jisté míry příznačný 

formalismus, neboť s odkazem na pragmatiku současně odkazuje i na kontext a smysl textu, 

který je spojen s výkladem teleologickým. Jak později ukážeme, i my se přikláníme k názoru, 

že pragmatika by měla být uváděna jako disciplína uplatňovaná při jazykovém výkladu, 

nicméně doložíme i možné důvody, proč tomu tak není. 

Jazykový výklad je však i přes výše řečené třeba posuzovat jako metodu nezbytnou, 

neboť právě tato metoda je často zprostředkujícím článkem mezi právním jazykem 

a metodami ostatními, byť jak upozorňuje Tryzna
53

, skutečně neposkytuje dostatečné 

prostředky „ke zjištění významu právní normy, že nelze opomenout systematiku právního 

řádu, atp.“ a že „Ústavní soud rozumí zpravidla jazykovým výkladem výsledky plynoucí 

z tzv. standardních výkladových metod, přičemž preferuje výsledky z výkladových metod 

nestandardních.“ Přesto nejsou v některých případech tyto metody úspěšnější v odhalování 

smyslu normy a někdy, ačkoli by měly odstraňovat sémantické nejasnosti, jež nebylo možno 

vyjasnit pomocí jazykového výkladu, dokonce naopak původně jednoznačný význam 

vyvracejí.
54

 S podobným případem setkáme například u výkladu výrazu občan (viz níže), 

jehož výklad v souvislosti s různým užitím v kontextově odlišných právních předpisech se liší 

nejen co do užití metody, ale i co do výsledku, přestože z povahy předpisů vyplývá, 

že oba výklady jsou správné. Pokud ale tyto pojmy a jejich výklad srovnáváme bez ohledu 

na kontext, stávají se sémanticky variabilní, totiž polysémantické.  

Melzer
55

 v souladu s výše uvedenými tvrzeními upozorňuje na to, že ačkoli je 

jazykový výklad pro interpretaci nezbytný, není jeho role zcela zásadní především proto, 

že má dle jeho názoru význam výlučně klasifikační, když pomocí modelu tří oblastí 

vymezuje takové oblasti, kde je třeba užít dalších výkladových metod, případně oblasti, 

u nichž je třeba zkoumat podmínky pro dotváření práva pomocí analogie nebo teleologické 

redukce. Proto tedy nemůže dle názoru jazykový výklad sám o sobě vést ke konečnému 

interpretačnímu závěru. Tento názor plně koresponduje s formulí Ústavního soudu, 

jež je východiskem všech teoreticko-právních prací, z nichž jsme čerpali, totiž že jazykový 
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výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikované normě a že je pouhým 

východiskem pro ujasnění si jejího smyslu a účelu. Jak tedy Melzer uvádí, vystupuje 

při interpretaci práva vedle jazykového výkladu do popředí analogie spolu s teleologickou 

dedukcí, jež hranice možného jazykového výkladu překračují, a tak právo dotvářejí zejména 

v takových případech, kdy je třeba brát ve vztahu k užitému výrazu v potaz účel zákona.
56

 

Ačkoli má v interpretaci práva jazykový výklad přednost před výklady ostatními, 

dominuje jeho užití i v takových situacích, kdy jeho interpretační závěr neodpovídá právnímu 

smyslu, což je nežádoucí stejně tak jako snaha interpretovat pouze pomocí jazykového 

výkladu právní text končící tak, že význam tohoto textu je dotvářen zohledněním závěrů 

ostatních. To však nevylučuje, aby byl v případech, kdy jazykový výklad nestačí, aplikován 

výklad další, vždy je však třeba jej odůvodnit.
57

 

 Jazykový výklad je charakterizován tak, že umožňuje hledání něčeho jazykově 

možného, tedy něčeho, co připouštějí jazyková pravidla, která musí 
 
zákonodárce důsledně 

dodržovat. V případě, že se vychýlí ze zavedeného úzu, je třeba, aby na to důrazně upozornil, 

např. v sémantických posunech v případě legálních definic. Tato pravidla jsou dvojího druhu; 

slovní zásoba a vztah přirozeného a právního jazyka a mluvnická stránka.
58

  

Tato pravidla však nejsou jazykovým výkladem zohledňována rovnocenně, a některá 

dokonce nezohledňuje vůbec. Jak si později ukážeme, je největší pozornost věnována 

sémantickému hledisku, což je dáno existencí sémantických rozdílů mezi jazykem obecným 

a právním. Morfologické a syntaktické hledisko je pak zohledňováno tam, kde může změnit 

význam textu, např. shoda podmětu s přísudkem, interpunkce, nebo rozlišování 

vyjmenovaných slov. Předmětem zkoumání jazykového výkladu je tedy dikce obsahu 

právního předpisu. Zásadní význam jazykového výkladu tedy spočívá především v tom, 

že vymezuje hranice pro další postup při interpretaci, zejména hranice „sémantických hracích 

ploch“, které zobrazuje model tří oblastí významu pojmu bez ohledu na to, zda jde o význam 

jednoduchý (slovo), nebo složený (slovní spojení, věta).
59

  

Přestože existují zcela logické a teorií práva podložené argumenty, proč představuje 

jazykový výklad pouze prvotní krok a proč není pro interpretaci práva ani tak významný 
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jako samozřejmý, a proto neopominutelný, popíšeme v následujících kapitolách právní jazyk 

coby předmět jazykového výkladu, neboť přestože souhlasíme s tím, že nelze pomocí jazyku 

popsat všechny konkrétní situace a je třeba interpretovat pomocí nadstandardních metod, 

existuje v právu stále mnoho případů, kdy je interpretace třeba zejména proto, že právní jazyk 

nebyl užit podle pravidel stanovených nejen právními předpisy, ale ani podle pravidel 

v souladu s lingvistickými požadavky. 
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3.1 Jazykový výklad a teleologický výklad 

V úvodní kapitole jsme již uvedli, že primárním objektem se obecně rozumí psané 

právo a že sekundární objekt označuje např. právem chráněné a zprostředkované hodnoty, 

právní principy a další. Tím vzniká prostor nejen pro úvahy o relaci tvorby a interpretace 

práva (více později), ale také pro úvahy o relaci psaného a nepsaného práva, jejichž význam 

je odhalován zejména užitím jazykového a teleologického výkladu. 

Budeme-li se v následujících kapitolách zabývat významem jednotlivých výrazů, 

který může být vnímán jinak v jazyku obecném a jinak v jazyku právním, je nutné učinit 

malou poznámku ke skutečnému významu výrazu jazykový výklad. Ten je ve skutečnosti užší, 

než jak by mohl být chápán obecně, zejména lingvisty. Již jsme uvedli, že teoretici práva řadí 

do jazykového výkladu jen některé jazykovědné disciplíny, zatímco další disciplíny 

ponechávají bez vysvětlení stranou. 

Hledáme-li odpověď na otázku, proč tomu tak je, je třeba vyslovit domněnku, 

že dle našeho názoru je důvod dvojí. V prvním případě je třeba poukázat na to, že pragmatika, 

kterou v naší práci řadíme coby „amatérští lingvisté“ mezi jazykovědné disciplíny, je vědou, 

které je obecné veřejnosti téměř neznámá, ačkoli se s ní setkává při většině základní činností. 

Druhý argument již směřuje do teorie práva a zjednodušeně řečeno do podoby, v níž se text, 

na nějž je konkrétní metoda uplatní, nachází.  

Uvedli jsme, že jazykovědné disciplíny nenahlížejí na text jen co do formy, 

ale součastně jsme několikrát zopakovali, že zejména pragmatika je charakteristická tím, 

že jejím obsahem je odhalování kontextu a smyslu textu. Tím vzniká otázka, zda netvoří 

velkou část obsahu teleologického výkladu pragmatika, totiž lingvistická disciplína, a totiž, 

zda není teleologický výklad jen specifikací výkladu jazykového a zda je vůbec třeba 

jej oproti výkladu jazykovému jakkoli vymezovat. 

 Nutnost rozlišení na výklad jazykový a teleologický chápeme z toho důvodu, aby 

nebyl jazykový výklad chápán příliš široce a aby pod něj nebyly subsumovány i argumenty, 

které s jazykem zdánlivě nesouvisí, protože z povahy jazyka a ostatních argumentů je zřejmé, 

že budeme-li hledat souvislost mezi ostatními argumenty a jazykem, nutně je najdeme, 

neboť jazyk coby nástroj zákonodárce je prostředkem k jejich nalézání a užívání.  

Proto je třeba se v jazykovém výkladu omezit na základní jazykovědné disciplíny, 

které jmenuje nauka, totiž lexikologii (nejčastěji jen její část – sémantiku), morfologii 
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a syntax, a disciplíny ostatní ponechat stranou, neboť by se tím stíralo rozlišení mezi 

jazykovým a teleologickým výkladem, jejichž rozdíl spočívá zejména v tom, že jazykový 

výklad vychází jen z toho, co je v textu explicitně, zatímco výklad teleologický pracuje 

především s implicitním vyjádřením, se smyslem.  

Pokud by tedy byl jazykový výklad hodnocen jazykovědci, bylo by možné 

a dle našeho názoru velmi pravděpodobné, že popis textu by se z jazykovědného hlediska 

neomezil pouze na lexikologii, zejména sémantiku, morfologii a syntax, ale že by se věnoval 

zejména stylistice, které však není při právním hodnocení podstatná, a již tolikrát zmiňované 

pragmatice, čímž by tento popis do velké míry setřel rozdíl mezi výkladem jazykovým 

a teleologickým. 

Tím by však došlo k další, dle našeho názoru pro teorii práva neakceptovatelné 

skutečnosti, totiž že bychom smísili metody standardní s metodami nestandardními, 

čímž bychom narušili systematiku dělení těchto metod, která vychází z výše uvedeného dělení 

na základě formy psané a nepsané. 

Dělení podle formy užívá i nález Ústavního soudu, který zní, že argument jazykovým 

výkladem vychází v jistém smyslu jen z formy, a je proto vhodné dát přednost argumentům 

interpretujícím v širších souvislostech a pohlížejících na něj hodnotovým pohledem.
60

 

Z tohoto vymezení jazykového výkladu jako „formálního“ ovšem nevyplývá jen vymezení 

oproti výkladu teleologickému, ale i oproti ostatním nestandardním výkladům. Formou se 

v právní teorii rozumí jazyk, což vyplývá z výše uvedené charakteristiky jazykového výkladu, 

jako prostředku k hledání něčeho jazykově možného (viz předchozí kapitola).  

Vztah mezi jazykovým a teleologickým výkladem je pak definován Ústavním soudem, 

který stanoví, že: v případě právního ustanovení je třeba nejprve vycházet z jeho doslovného 

znění, a že teleologický výklad je možné upřednostnit jen tehdy, pokud o jednoznačnosti 

a výlučnosti užití smyslu a účelu není jakákoli pochybnost.
61

 Stejně tak jako další nález, 

který stanoví, že požadavku zákonnosti by odporovalo takové pojetí interpretace, která by 

upřednostňovala úmysl zákonodárce před samotným obsahem textu, neboť pokud vyznívá 

obsah právní normy jinak, než zamýšlel zákonodárce, je třeba, aby došlo ke změně platných 
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norem, a ne aby byla taková nesrovnalost odstraňována pomocí interpretace. 
62

 z výše 

uvedeného však přesto vyplývá, že jsme přesvědčeni, že slovo představuje základní jednotku 

interpretace jako textu, a proto je třeba jej zohledňovat již při tvorbě textu a nespoléhat se 

na to, že případné nejasnosti odstraní interpretace, ať již užitím jazykové výkladové metody, 

nebo výkladové metody jiné. 

 

3.2 Jazykový výklad ve vztahu k výkladu podle výsledku 

Zabýváme-li se vztahem jazykového výkladu a výkladu teleologického, je nezbytné 

zmínit v této souvislosti i vztah k výkladu podle výsledku, totiž z rozlišení výkladu 

na doslovný, extenzivní a restriktivní.
63

 Je-li základní jednotkou jazyku slovo, 

pak je souvislost mezi jazykovým a doslovným výkladem zřejmá a dle našeho názoru 

je možné tyto způsoby výkladu označovat za ekvivalentní, neboť při užití obou těchto 

výkladů je třeba se držet textu a uplatňuje se texty v takových případech, kdy je text 

jednoznačný. Naopak rozšiřující a zužující výklad jsou užívány nejen v souvislosti 

s jazykovým výkladem, ale často za současné aplikace výkladu systematického, 

ačkoli v některých případech stačí brát v potaz jen extenzi a intenzi pojmu. I přes výše 

uvedený požadavek jednoznačnosti textu umožňující jen aplikaci jazykového výkladu je třeba 

zvážit užití teleologického výkladu, aby výklad neodporoval cílům stanoveným předpisem.
64

 

 

 

 

  

                                                           
62

ÚS 102 /05 cit. z Gerloch, A., Tomášek, M.: Nové jevy v právu na počátku 21. Století, II. Teoretické a ústavní 

impulzy rozvoje práva, Karolinum, Praha 2010, s. 37 
63

 Gerloch, A.: Teorie práva, 5. rozšířené vydání, Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň 2009, s. 132 
64

 http://is.muni.cz/th/206972/pravf_m/Interpretace_prava_v_judikature_Evropskeho_soudniho_dvora.txt 

(navštíveno dne 15. února 2012)  

http://is.muni.cz/th/206972/pravf_m/Interpretace_prava_v_judikature_Evropskeho_soudniho_dvora.txt


24 
 

3.3 „Kodifikace“ jazykového výkladu 

 Způsob užití jazykového výkladu stejně tak jako užívání právního jazyka 

při normotvorbě nejsou souhrnně kodifikovány, přesto je možné základní pravidla jejich 

aplikace, resp. tvorby najít nejen v právních předpisech, ale také i v literatuře s jazykovědnou 

tematikou, zejména ve slovnících, pravidlech gramatiky atp. 

 Pakliže by měl normotvůrce předvídat, jakým způsobem bude jím vytvořený text 

vykládán, lze předpokládat, že by měl užívat jazyk tak, že se bude řídit stejnými pravidly, 

jejichž aplikaci bude předpokládat i u těch, kdo budou význam takto užitého jazyku vykládat 

pomocí jazykových pravidel. Proto tato pravidla nechápeme jen jako pravidla pro tvorbu 

textu, ale i pro jeho aplikaci, neboť představují nejen „návod pro tvorbu předpisů“, 

ale i „návod ke čtení předpisů“. 

 Základní pravidlo, z něhož vyplývá nutnost užít jazykového výkladu je obsaženo 

vedle vnějškové jevové stránky právního předpisu také v článku 2 odst. 2 a odst. 3 Listiny, 

z níž vyplývá vázanost zákonem, v užším pojetí tedy vázanost slovy obsaženými v zákoně. 

Dalším pramenem, který upravuje užívání právního jazyka, jsou Legislativní pravidla 

vlády, určená normotvůrcům, jež je ale možné a zpravidla i nutné užít při jazykovém výkladu 

a která ve čl. 2 odst. 2 písm. d stanoví, že: je třeba dbát, aby právní předpis byl koncipován 

přehledně a formulován jednoznačně, srozumitelně, jazykově a stylisticky bezvadně.  

Přehled základních požadavků čerpajících nejen z ustanovení Legislativních pravidel 

vlády vytvořili např. Cvrček
65

 nebo Telec
66

. Oba tak shodně uvádějí požadavek 

srozumitelnosti v tom smyslu, že je jednotlivým výrazům třeba rozumět primárně v takovém 

významu, který mají v přirozeném jazyku. Požadavku jednoznačnosti odpovídá jednak 

požadavek, aby speciální výrazy odpovídaly speciálním výrazům ve speciálních oborech, 

stejně tak jako požadavek, aby identické výrazy a formulace v témže normativním aktu měly 

stejný smysl, ačkoli současně uvádí, že úzus právního výrazu odlišný od obecného základu 

spisovného jazyka vykladače neváže. 

 Zatímco Cvrček podává spíše výčet požadavků na právní text obecně, Telec 

jej podává v kontextu interpretace práva v tom ohledu, že tato pravidla relativizuje právě 
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interpretací práva, když uvádí např. u požadavku jednoznačnosti
67

, že významů je třeba 

rozumět v obecném základu spisovného jazyka, není-li interpretací dokázán opak. 

Telec nadto uvádí, že v právním jazyku nesmí být žádné slovo pokládáno za zbytečné, 

čímž nepřímo definuje požadavek úspornosti vyjadřování, který se projevuje především 

v syntaxi za užití polovětných konstrukcí. Ve vztahu k sémantice užitých pojmů upozorňuje 

na časovou transpozici slov, jíž je třeba brát v potaz, stejně tak jako asociace a konotace, 

čímž dle našeho názoru rozšiřuje záběr jazykového výkladu o aspekty nadstandardních metod. 

Legislativní pravidla vlády však neupravují jen tyto požadavky. Hlava IV. citovaného 

předpisu, stanoví základní požadavky na právní text. Ačkoli tyto požadavky nedělí 

podle jednotlivých lingvistických disciplín, lze zde vyčíst jak požadavky lexikální, 

např. čl. 40 Terminologie v právním předpisu, tak morfologické, např. čl. 42 Vyjádření 

variant, nebo i syntaktické, vztahující se však převážně k textové syntaxi, Hlava II. Nadpisy 

v právních předpisech, Hlava III. Úvodní věty v právních předpisech nebo Hlava I. Členění 

právního předpisu, které však řadí teorie práva pod výklad systematický.  

Pravidly lingvistickými jsou pak například Příruční mluvnice češtiny, 

Slovník Spisovné češtiny, do jisté míry i Slovník synonym, který bude v této práci citován, 

nebo Etymologický slovník. Tento výčet lze pak doplnit o pravidla, která jsou dle našeho 

názoru na pomezí práva a jazykovědy, totiž výkladová ustanovení, jež se v právních 

předpisech zpravidla objevují, protože mají spíše než povahu normy povahu slovníkového 

hesla. 

Tyto požadavky se vztahují nejen na základní jednotky, tedy slova, nejčastěji pojmy 

a termíny, ale i na výstavbu jednotlivých vět a celého textu. To koresponduje s Hladišovou
68

 

charakteristikou specifik vlastností právního jazyka, kterými podle něj jsou stupeň těsnosti 

a volnosti výběru jazykových, zejm. lexikálních a frazeologických prostředků. 

To znamená, že je třeba brát v potaz význam nejen jednotlivých slov, ale celých slovních 

spojení případně vět, aby nedocházelo k významovým posunům. Těchto významových 

posunů se dopouštějí porušováním základních pravidel nejen uživatelé obecného jazyka, 

ale i uživatelé jazyka právního. Úkolem jazykového výkladu je – jak vyplývá z výše 
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uvedeného - posoudit, zda se jedná o takové odchylky, které lze odstranit pomocí 

jazykovědných disciplín, nebo zda je třeba užít jiné výkladové metody.
69

 

Jak uvedeme později, vyskytují se zvláštnosti právního jazyka zejména v v oblasti 

lexikální a stylistické, což je dáno jeho dvojí funkcí; regulativní a informativní. Ve vztahu 

k jazyku pak charakterizuje Hollander
70

 výše uvedené funkce právního jazyka jako jazykové 

vyjádření právně-normativní regulace a jako zákonodárcovo sdělení povinnostní 

nebo dovolené chování pomocí jazyka. Požadavek srozumitelnosti zdůrazňovaný oběma 

autory se pak promítá především do oblasti sémantické, významové, a často i morfologické, 

syntaktické a stylistické. 
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4. Právní jazyk; nástroj zákonodárce a předmět jazykového výkladu 

4.1 Vymezení právního jazyka  

Právní jazyk je třeba v kontextu jazykového výkladu užívat vhodně zejména s odkazem 

na následující ustanovení Listiny: 

Čl. 2 odst. 2 Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích 

a způsoby, které stanoví zákon.
71 

 

Čl. 2 odst. 3 Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá. 

 Ačkoli jsme uvedli, že případné nejasnosti odstraní interpretace, je žádoucí, aby byl 

vznik takových nejasností omezen na minimum. Tohoto výsledku je možno dosáhnout právě 

pomocí správného užití právního jazyka, který představuje základní nosič informace 

o právech a povinnostech adresátů. Toto tvrzení podporuje i tenze mezi jazykovým 

a teleologickým výkladem, viz výše.72  

 Předchozí tvrzení je třeba doplnit o poznámku, že vázanost zákonem, jež vyplývá 

z Ústavy, resp. Listiny, je možné chápat ve dvojím smyslu; v užším smyslu z ní vyplývá 

požadavek vázaností textem zákona, v širším pak vázanost smyslem zákona. Přestože jsme 

uvedli výše, že pouhá striktní vázanost textem je vyloučena, je pojednání o právním jazyku 

pro jazykový výklad nezbytné. 

Právní jazyk je předmětem zkoumání jak lingvistiky, tak teorie práva. Z povahy věci 

vyplývá, že na základě užití různých metod zkoumání, se mohou jak v předmětu zkoumání, 

tak ve svých závěrech jazykovědci a právní teoretici vzájemně „míjet“, v zásadě se ale jejich 

bádání často střetává. Pro popsání právního jazyka jako celku tedy nelze oddělit jazykovědce 

od právníků, ale je třeba brát v potaz oba přístupy. 

Přístup k právnímu jazyku jako takovému se u některých autorů liší již v názoru, 

zda vůbec existuje jazyk, který je možné označit jako jazyk právní. Ačkoli ukážeme, že názor 

na tuto otázku není zcela jednotný, můžeme říci, že je právní jazyk obecně přijímán jako 
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jeden z odborných jazyků.
73

 Vymezení právního jazyka je složité i v tom ohledu, že někteří 

autoři jej vymezují poměrně široce, zařazují do něj vedle právních předpisů i jazyk soudního 

rozhodování, zatímco jiní autoři tak označují jen jazyk právních předpisů. Objevuje se 

i skupina autorů, kteří rozlišují více právních jazyků;  jazyk právních předpisů, jazyk právní 

vědy atp. Nelze však vyvodit závěr, že by určitý pohled byl bližší převážně jazykovědcům, 

a jiný naopak právním teoretikům.  

Kořenský
74

 uvádí, že starší tradice označuje termínem právní jazyk „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. Třetí složku pak tvoří 

národní jazyk.“ Z výše zmíněné definice tedy vyplývá, že právní jazyk je výsledkem 

pomyslné rovnice, jejímiž základními komponenty jsou: 1. logická pravidla operování 

s právními pojmy, tedy lidské myšlení, 2. pojmy samotné, které mají základ v římském právu, 

a 3. národní jazyk. Tyto komponenty se pak v jednotlivých příkladech vzájemně ovlivňují 

a vystupují do popředí s různou intenzitou. Právní jazyk lze tedy podle Kořenského definovat 

jako specifický odborný jazyk v rámci příslušného národního jazyka, jehož vnitřní 

diferenciace je založena zejména na systému práva. 

Komponenty právního jazyka, které uvádí Kořenský, tvoří základ definování právního 

jazyka i u jiných autorů, kteří z nich vycházejí při definování právního jazyka; právní teoretici 

(Gerloch, Knapp, Hollander) kladou do popředí logické myšlení a souvislost právního jazyka 

s interpretací právních textů, ostatním dvěma bodům, tedy otázce právních pojmů a zařazení 

právního jazyka do systému národního jazyka, se věnují méně.  

Knapp a Gerloch
75

 charakterizují právní jazyk jako oblast lidského myšlení 

vymezenou svým předmětem, tedy právem. Právní jazyk tak odráží právní myšlení. 

Rozlišují mezi jazykem právních předpisů, jazykem vědeckým a jazykem soudního 

rozhodování, ale jeho množinu rozšiřují o všechno, co se vztahuje k právu a vyjadřování 

o něm, to znamená, že jazyk neomezují jen na jazyk vztahující se k jazyku právních 

dokumentů. Podobný názor zastává i Tomášek
76

, který tvrdí, že právní jazyk nevystupuje jako 
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prostředek komunikace v pravém smyslu, ale prostřednictvím právních projevů, konkrétních 

realizací právního jazyka, tedy jak projevu mluveného, tak i psaného.  

Nadto Knapp uvádí, že uvnitř přirozeného spisovného jazyka se utvářejí právní jazyky 

se svými specifiky, jejichž úroveň má vliv na interpretaci právních textů a norem.
77

  

Podle Hollandera
78

 patří poznávání právního jazyka k základním předpokladům 

interpretace autoritativních textů. Hollander řadí právní jazyk mezi odborné spisovné jazyky, 

které se liší od přirozeného jazyka svou lexikou a stylistikou. Tyto odlišnosti vyplývají z první 

funkce právního jazyka: vyjádřit jazykovými prostředky právně-normativní regulaci. 

Je to tedy jazyk, v němž jsou vyjádřeny jak prameny práva, tak i akty aplikace práva.
79

 

Právní jazyk lze podle Hollandera zkoumat z pohledu: funkcí, vlastností, lexiky i stylistiky.  

Naopak Hladiš
80

 tvrdí, že z lingvistického hlediska právní jazyk jako takový 

neexistuje, stejně tak jako neexistuje například jazyk lingvistiky, literární jazyk nebo jazyk 

matematiky. Zdůrazňuje, že tento název má do určité míry profesní charakter a z hlediska 

pojmové přesnosti chápe toto označení jen jako označení pracovní.
 
Vždy se totiž jedná 

o jazyk v určité funkci a právní jazyk je (v užším smyslu) jazykem zákonů a jiných právních 

předpisů.
 
 

Dle našeho názoru nabízí nejvýstižnější pohled Tomášek
81

, který poukazuje na to, 

že právní jazyk musí být definován z různých hledisek, a to z hlediska funkčního, 

kdy je prostředkem komunikace, tak z hlediska systémového, kdy je součástí každého 

spisovného jazyka, tak i z obsahového, kdy za jeho jednotlivé znaky pokládáme jednotlivá 

slova, slovní spojení, nebo celé věty. Právní jazyk definuje jako odborný jazyk, jímž jsou 

zachyceny a přenášeny právní texty. V naší práci se střetnou oba tyto přístupy, neboť hledisko 

funkční jsme zdůraznili již při obecném pojednání o jazykovém výkladu a hledisko obsahové 

zohledníme při popisu jednotlivých lingvistických disciplín. 

Kromě posuzování toho, zda právní jazyk je svébytným jazykem, nebo není, rozlišuje 

odborná literatura jazyk právní a právnický. Tomášek
82

  používá k vysvětlení rozdílu mezi 
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těmito dvěma pojmy slovotvornou analýzu, podle níž jazyk právní vychází ze slova právo, 

zatímco jazyk právnický ze slova právník.  Právní jazyk se tedy vztahuje k právu samému, 

na které nahlíží jako na označovanou skutečnost, zatímco jazyk právnický se váže k jeho 

uživatelům, tedy nejen právníkům. K tomuto rozlišení se staví kladně i Hladiš
83

, 

který označuje jazyk právnický za metajazyk, jazyk právníků hovořících o právu. 

Z právních teoretiků je pak třeba jmenovat Wroblewského,
84

 jenž charakterizuje právní jazyk 

jako druh přirozeného národního jazyka, který se dá dělit na jazyk právní a právnický, 

přičemž oba tyto jazyky tvoří celistvý systém s různými úrovněmi a způsoby jazykového 

vyjádření. Vedle toho připisuje právnímu jazyku různé funkce, určené kontextem, čímž 

poukazuje na pragmatiku jako na významný faktor, jež ovlivňuje význam užitých slov.  

Rozdílem mezi právním a právnickým jazykem se zabývá i Knapp
85

 vymezením právnického 

jazyka shodně s předchozími autory jako jazyka právníků, zatímco jazyk právní spojuje se 

státně mocenskou regulací společnosti. 

Mezi jazykem právním a právnickým rozlišuje i Hollander,
86

 který považuje stejně 

jako Hladiš ve vztahu k jazyku právnímu za metajazyk. Na rozdíl od Tomáška jím označuje 

pouze jazyk právníků, jehož předmětem je svět práva. Proti pojetí Tomáškovu je tedy 

vymezení právnického jazyka podle Hollandera užší, i přesto, že k němu přiřazuje i jazyk 

právní vědy, aplikační praxe (judiciálně i profesně odborné) a právní slang. 

Nahlížíme-li tedy na jazyk jako na nástroj jazykového výkladu, je zřejmé, že budeme 

při popisu tohoto jazyka pracovat jen s jazykem právním, tedy s jazykem, který se váže 

k právu samému. 

Knapp
87

 spojuje metajazyk s řešením otázky, zda je právní jazyk jeden, nebo zda jich 

je víc. V té souvislosti mluví o sémantických stupních, které jsou číslovány od nuly výše 

podle informace, již nesou:  

0 – společenské vztahy, jejich předměty a subjekty, události, tzn. předměty, které samy 

nemají význam, nenesou informaci, nejsou znaky, 
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1 – jazyk, v němž se vyjadřujeme o předmětech nultého stupně, popisujeme určitou právní 

skutečnost, 

2 – metajazyk, vztahující se k právnímu jazyku jako jazykovému kódu, tedy jazyk o jazyku. 

Právní jazyk je tedy jazykem, který je rozrůzněn na více jazyků různých sémantických 

stupňů. V souvislosti se sémantickými stupni rozlišuje Knapp mezi legální definicí a definicí 

vědeckou, kdy první z nich je definice jazyková, zatímco druhá je metajazyková.  

Sémantickými stupni právního jazyka se zabývá i Tomášek
88

, a to v souvislosti 

s vymezováním významu právních pojmů. Právě díky existenci dvou sémantických stupňů 

existují dvě kategorie překladu právního jazyka: intrasémiotický a intersémiotický překlad, 

tedy vnitrojazykový a mezijazykový překlad. První z nich má vztah k námi popisované 

interpretaci práva, jež je definována jako překlad z právního jazyka do právního metajazyka.
 

Právní metajazyk se uplatňuje zejména při tvorbě právních definic, neznamená to však, 

že je možné považovat všechny definice za metaprávní.
89

 

Pojem metajazyk užívá i Kořenský
90

 v souvislosti s vertikálním a horizontálním 

členěním právního jazyka. V rámci vertikálního členění rozlišuje metaprávní komunikaci 

praktickou a teoretickou.  

Vertikální členění po věcné stránce spočívá v rozlišení hierarchie práva, kterou je 

možné dělit na hierarchii jako takovou, hierarchii metaprávních zřetelů teoretických 

a hierarchii metaprávních zřetelů praktických. Tato hlediska rozdělují právní jazyk na: jazyk 

vědního oboru, jazyk oboru vysokoškolského studia, jazyk praktické metaprávní komunikace 

a jiných jednotlivých textů právních předpisů různé příslušnosti z hlediska hierarchie práva, 

až po oblast mluvené právní komunikace, která se liší nejen svými adresáty, ale i závazností 

a obsahem.  

Právní jazyk tak z hlediska vertikálního členění pojímá všechny uživatele, kteří s ním 

nějakým způsobem přijdou do styku, tedy jde o pojetí velmi široké, které se neomezuje jen 

na legislativní dokumenty, především právní normy, ale také texty další, ať již mluvené, 

nebo psané. 
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  Horizontální členění právního jazyka mezi výše jmenovanými oblastmi nerozlišuje, 

naopak je založeno na věcné diferenciaci jednotlivých právních oborů. Tím rozumíme 

rozdělení na právo správní, trestní, občanské, obchodní atp. 

 Rozlišování právního jazyka na výše uvedené „podmnožiny“, které se zpravidla dělí 

na jazyk právní a právnický má význam jen potud, pokud rozlišujeme subjekty, jež právní 

jazyk užívají. Vzhledem k tomu, že právní jazyk je v teorii vnímán jako jazyk obecnější, 

zejména pak jako jazyk, jímž jsou psány normy, jež jsou následně předmětem interpretace, 

je v této práci výše uvedené rozdělení popsáno především pro úplnost, aniž by mělo v úmyslu 

rozšiřovat objekt jazykového výkladu. 

4.1.1 Stylistické požadavky na právní text a jeho charakteristika  

 

Charakteristika právního stylu není jednotná, což je dáno jeho různorodou funkcí. 

Styl právního jazyka obecně, bez ohledu na formu projevu, tedy písemného nebo mluveného, 

bývá charakterizován jako styl právní komunikace. Tomášek
91

 vymezuje právní jazyk 

dokonce jako odborný subsystém, vzniklý historicky uvnitř národního jazyka a disponující 

zvláštními výrazovými prostředky a systémovými rysy. Právní subsystém definuje jako 

jazykový subsystém, který je na označování právních skutečností vázaný funkčně. Z této 

funkční vázanosti vyplývají základní požadavky na právní jazyk, a to: významová přesnost, 

jednoznačnost, stručnost, srozumitelnost, ustálenost, ústrojnost, úkonnost a neexpresívnost.
 92

 

Funkční vázanost se promítá i do Hlouchovy
93

 charakteristiky právního jazyka jako jazyka 

přísně účelového. Vzhledem k tomu, že je ale v interpretaci spojován účel s teleologickým 

výkladem, nepovažujeme toto označení za vhodné, neboť by mohlo způsobit v kontextu 

s jazykovým výkladem určité interpretační omezení. 

Ačkoli Příruční mluvnice
94

 uvádí shodně s Jelínkem
95

, že právní jazyk patří pod styl 

právně-administrativní, úřední, vyskytují se v současné době názory, že právní texty, 

konkrétně legislativní, patří do stylu odborného.
96

 Ani lingvisté se tedy absolutně neshodují 

na tom, do kterého stylu právní jazyk zařadit, což je dáno jeho širokým rozptylem a způsoby 
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jeho chápání a vymezování. My se přikláníme se ke Kořenskému, který tvrdí, jej označuje 

jako zvláštní složku stylu administrativního, i přesto, že pod právní styl nezahrnuje jen 

produkci a recepci právních předpisů, ale i na jazyk mluvený, který tvoří jeho významnou 

součást.
97

 V rámci právního jazyka dále rozlišuje Kořenský podskupiny rozlišující styl 

právního jazyka na jedné straně od jiných stylů a na straně druhé mezi sebou.
98

 Přestože jsme 

výše již uvedli, že se jazykový výklad v naší práci zaměřuje na projev psaný, ve formě 

zákonů, čímž by bylo dle výše uvedeného dělení možné jej skutečně zařadit do stylu 

odborného, nepovažujeme za nebytné dělit jednotlivé projevy právního jazyka dělit 

do více skupin, a proto jej i my řadíme do stylu administrativně-právního. 

Přestože jsme výše uvedli, že  hledisko stylisticky netvoří obsah jazykového výkladu, 

nelze stylistiku zcela pominout, neboť je zřejmé, že ačkoli se stylistické prostředky výrazně 

nemění, tvoří jejich správné užití předpoklady pro to, aby byl text srozumitelný, 

což je požadavek vycházející z informativní funkce. V souvislosti se srozumitelností byl již 

za vlády Marie Terezie zřízen úředník „buta ember“, jehož úkolem bylo pročítat návrhy 

právních textů a po jejich přečtení sdělit jejich obsah svými slovy před zvláštní komisí. 

Pakliže textu porozuměl nesprávně, bylo na místě návrh přepsat.
99

 

Ke správnému porozumění právnímu jazyku je často třeba předporozumění spočívající 

nejen ve znalosti přirozeného jazyka, ale i znalost pojmů jednotlivých oblastí práva, pramenů 

práva, pravidel formulování právních norem, postupů právní interpretace a navíc i obecné 

znalosti, zkušenosti a hodnotovou orientaci a povahu interpreta.
100

 

Ve vzájemném vztahu požadavků na přesnost a srozumitelnost vzniká v právních 

textech často kontradikce spočívající v tom, že zvyšování jednoznačnosti a přesnosti právního 

jazyka na straně jedné vede k jeho nesrozumitelnosti na straně druhé. Tím se rozevírají 

pomyslné nůžky, kdy se sice zvyšuje jednoznačnost a přesnost, která ale současně vede 

k nesrozumitelnosti a snižování informační hodnoty práva, a naopak zvyšování 

srozumitelnosti vede ke snižování přesnosti. To zakládá paradox právního jazyka.  

Řešení paradoxu právního jazyka spočívá ve vzájemné proporcionalitě obou funkcí, 

již je třeba aplikovat na základní jednotku, s níž jazykový výklad pracuje, totiž slovo, 
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jež zprostředkovává přechod ze zákonodárcova myšlení do myšlení našeho se zohledněním 

zákonitostí jazyka respektovaných při tvorbě právního textu.
101

  

Jazykové stylistické prostředky sice nejsou hodnoceny samostatně, ale vzhledem 

ke své povaze tvoří součást ostatních jazykovědných disciplín, které jsou při jazykovém 

výkladu hodnoceny, neboť tyto prostředky jsou buď lexikální, nebo gramatické a jejich 

soubor pokrývá všechny právní situace a činnosti. Výběr a uspořádání těchto prostředků 

ovlivňují objektivní i subjektivní faktory. Dle výběru lexikálních prostředků je pak právní 

jazyk charakterizován jako strohý, neemociální styl, pro který je obvyklé časté používání 

substantiv a adjektiv, zvláštní stylistická úprava používání některých slovních druhů jako jsou 

slovesa a zájmena, příslovce, částice a absence citoslovcí.
102

 

4.1.2 Vztah právního a obecného jazyka 

 

 V předchozí kapitole jsme uvedli, že mezi základní požadavky, které má právní jazyk 

splňovat, patří srozumitelnost. Tento pojem je ale do jisté míry relativizován subjektem 

interpretace, resp. jeho právnickým vzděláním. Pokud totiž interpretuje text subjekt právnicky 

vzdělaný, je možné u něj počítat s faktorem pro správnou interpretaci podstatným, 

totiž s předporozuměním, kterým rozumíme nejen znalost obecného jazyka, ale také znalost 

pojmů užívaných v jednotlivých oblastech práva, stejně tak jako znalost pramenů práva 

a způsob tvorby právních norem a výkladových pravidel.
103

 

Nejnápadnějším rysem právního jazyka je specifická slovní zásoba, kterou autoři shodně dělí 

do tří skupin. Toto dělení je u většiny autorů podobné; Gerloch a Knapp
104

 popisují stejně 

jako Hollander
105

 celý slovník právního jazyka a vymezují vůči sobě obecný a právní slovník, 

Tomášek
106

 nadto rozlišuje právních termíny, víceslovné názvy a jazykové šablony. 

Níže uvedené dělení slovní zásoby obsažené v právním jazyku je důležité zejména 

při posuzování sémantického hlediska, a proto je pro popis jazykového výkladu nezbytné. 
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Hollander
107

 charakterizuje slovní zásobu právního jazyka jako souhrn odborných 

právních termínů se všeobecným základem přirozeného jazyka a s termíny jiných odborných 

jazyků, obsaženými v právních textech.
 
Slovní základ právního jazyka pak logicky vymezuje 

jako část slovního základu jazyka přirozeného.  

Gerloch a Knapp
108

 definují právní jazyk jako odraz specifického právního myšlení. 

To  se promítá nejen do výlučně právních pojmů, ale také do výrazů, které tvoří součást 

obecného základu spisovné češtiny. Vedle toho se pak objevují výrazy, které vlastní právní 

význam nemají. 

Tomášek charakterizuje právní jazyk pomocí dvou hlavních složek, z nichž první je 

všeobecný gramatický základ tvořený spisovnou slovní zásobou a gramatickým systémem, 

a druhou odborné názvosloví.
109

 Gerloch a Knapp dělí slovní zásobu do tří skupin: 

aa/ první z nich tvoří výrazy výlučně právní, tedy slova, která jsou vlastní jen jazyku 

právnímu a netvoří součást přirozeného jazyka, kam jsou řazeny odborné právní výrazy, jež 

nemají jiný než právní význam: např. neopominutelný dědic, věcné břemeno, prokura.
110

 

Tyto výrazy si svůj význam zachovávají nejen v odborné literatuře, ale i v obecném 

spisovném jazyce. Bez ohledu na uživatele u nich tedy nedochází k významovému posunu.  

bb/ K tomu (významovému posunu) může naopak dojít u skupiny druhé: u výrazů, 

které tvoří součást obecného základu spisovné češtiny: dům, manželství, rodina. Některé 

pojmy si význam zachovávají, např. manželství, jiné výrazy získávají v konkrétním kontextu 

význam ostřejší: součást věci, osoba blízká, případně význam posunutý rukojmí (oblast 

směnečného práva). Zatímco Gerloch a Knapp řadí do této skupiny i výrazy, jejichž význam 

se nemění, zmiňuje Hollander jen výrazy modifikované.  

Tyto dvě skupiny naplňují množinu výrazů označovaných jako právní 

terminologie.
111
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Vztah slovníku právního jazyka a slovníku obecného spisovného jazyka vyjadřuje 

Knapp pomocí Eulerových kruhů. 

  

I. II. 

 

Eulerovy kruhy jsou téměř identické s výše zmíněným rozdělením. První skupinu tvoří 

výrazy, které patří pouze do slovníku obecného základu spisovného jazyka, a mají tedy jen 

mimoprávní význam, jsou to slova jako: zasnoubení, věno, tedy výrazy, které sice právní 

význam měly, ale ztratily ho. Druhou skupinu tvoří výrazy výlučně s právním významem. 

Průnik výrazů s významem právním a mimoprávním tvoří skupinu třetí, jejíž výrazy mohu 

mít v právním smyslu význam totožný nebo posunutý.
112

 Tomášek
113

 rozlišuje v průnikové 

množině pojmy, které buď mají současně, případně zčásti právní význam: soud, trest, nebo jej 

nemají: den, voda.  

Vztah obecného a právního jazyka se tak promítá i do jednotlivých slovníků; výrazy 

ryze právní, např. prokura, koluze, autoremedura se v obecných slovnících, jako je 

např. Slovník spisovné češtiny,
114

 nevyskytují, což je dáno jejich terminologickou povahou, 

naopak výrazy, které patří do průniku obou množin, se ve slovnících vyskytují běžně. 

Přítomnost některých právních pojmů v obecném jazyku se promítá i do skladby Slovníku 

justičního slangu.
115

 Název tohoto slovníku však není zcela přesný, protože obsahuje nejen 

výrazy slangové, ale i profesionalismy, často v podobě právních termínů, a dále výrazy, 

které jsou součástí obecného jazyka jak spisovného, tak nespisovného. 

Zařazení jednotlivých slov do Eulerových kruhů odpovídá východisku terminologické 

nauky, jež popisuje odborné vyjadřování jako množinu skládající se ze dvou složek; první je 

všeobecný jazykový základ, společný celému spisovnému jazyku, a druhou odborné 

názvosloví, které je stylisticky vyhraněnou součástí české spisovné zásoby. 

Odborná terminologie tvoří součást slovní zásoby národního jazyka a ve většině případů s ní 

po stránce slovotvorné splývá.
116
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cc/ Zatímco Eulerovy kruhy se zaměřují jen na výrazy s významem právním nebo 

mimoprávním, uvádí Gerloch
117

 ještě třetí skupinu, a to výrazy pomocné, tedy výrazy 

bez vlastního právního smyslu, které si ponechávají svůj nezměněný význam. Řadí sem 

slovesa, adjektiva, příslovce, spojky, číslovky. Z povahy věci však vyplývá, že se nejedná 

o všechna slovesa, adjektiva a příslovce a že některá z nich budou patřit do první nebo 

do druhé výše zmíněné skupiny, nejčastěji proto, že tvoří součást víceslovných pojmenování, 

kdy výraz specifikují: např. rozlišení mezi souhrnným a úhrnným trestem. Hollander
118

 pak 

tuto skupinu ještě rozšiřuje o zájmena a substantiva. 

Vztahem obecného a právního jazyka se zabývá i Melzer
119

 při charakteristice 

předmětu jazykového výkladu, v níž poukazuje na kontrast neurčitosti jazyka obecného 

s požadavkem přesnosti a určitosti v jazyku právním. Aby byl právní jazyk srozumitelný 

svým adresátům, je žádoucí, aby čerpal zákonodárce z jazyka obecného a nevytvářel zcela 

nové, adresátovi neznámé pojmy s odvoláním na požadavek jednoznačnosti. Tím by se jazyk 

dostával do rozporu s požadavkem srozumitelnosti, vymezeným v již několikrát zmíněných 

Legislativních pravidlech vlády. Nerealizovatelnost vytvoření specifického právního jazyka 

ale neznamená, že případná nejasnost právních předpisů pramení výlučně z užívání obecného, 

tj. neodborného jazyka. 

Neurčitost je tedy žádoucí. V právních textech se často projevuje v podobě neurčitých 

právních pojmů, výrazů, které mají specifický, normou blíže nevysvětlený, právní význam, 

u něhož právní norma předpokládá, že při dalším postupu jej příslušný orgán po náležitém 

zjištění skutkové stavu a jeho vyhodnocení interpretuje, čímž umožní vyložit tento pojem 

v souvislosti s konkrétními podmínkami, např. noční klid. Zákonodárce je proto, že všechny 

životní situace nemůže upravit do nejmenších podrobností a je třeba je interpretovat 

v konkrétních případech, které se liší množinou předmětů, podmínek nebo situací odlišně. 

Pro úplnost uvádíme, že v právním jazyku se kromě neurčitých právních pojmů vyskytují 

i pojmy absolutně určité (číselné údaje) a částečně určité (tma, hluk).
 120

 

Wroblewski charakterizuje neurčitost dokonce jako klíčovou vlastnost právního 

jazyka, přičemž tuto neurčitost popisuje nejen v rovině lexikální, ale i v rovině syntaktické 
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a stylistické. Tuto neurčitost pak může zákonodárce odstranit tak, že zpřesní právní jazyk, 

nebo tak, že využije maximálně obecného jazykového základu.
121

 

Při přiřazování významu pojmům na ose obecný jazyk – právní jazyk, může dojít 

významovým posunům. Jak jsme naznačili výše, je existence ryze právního jazyka vyloučena, 

protože by byl svým adresátům nesrozumitelný. Zákonodárce tak v některých případech 

pro své právní vyjadřování význam obecný a právní relativizuje, protože ačkoli volí takové 

výrazy, které jsou adresátům známé z obecného jazyka, v právním textu jejich význam 

posouvá tak, že užívá pro vymezení právního termínu výraz, který se v obecném jazyku sice 

vyskytuje, ale má zde význam odlišný. V těchto případech je pak třeba užít legální definice.
122

 

Dále dochází k „posunům“ významu v takových případech, kdy zákonodárce sice užívá výraz 

v původně „správném“ významu, ale většina uživatelů už jej nezná, jak ukážeme 

u revitalizace některých pojmů v návrhu Nového občanského zákoníku. 

Obsahovým nesouladem významů obecných a právních se zabývá nauka také 

v souvislosti s rozlišením pojmů na pojmy deskriptivní, vztahující se ke skutečnosti, 

a normativní, vztahující se hodnotám právním nebo společenským. Pojmy deskriptivní jsou 

takové, kde primárně předpokládáme jejich obecný význam, protože význam právní získává 

až specificky. Zákonodárce proto často původně obecný význam vymezuje nově výše 

zmíněnou legální definicí. U pojmů vymezených primárně právně nastává tento rozpor jen 

ve výjimečných případech. Ostatní výkladové metody se pak zabývají např. i tím, 

kdy se zákonodárce implicitně odchyluje od obecného významu. U odstraňování 

dvouznačnosti je tak možné uplatnit na úrovni jazykovědy pragmatiku, která ale z důvodů, 

jež jsme uvedli výše, nebude v interpretaci práva aplikována v souvislosti s jazykovým 

výkladem, neboť bude upřednostněn výklad teleologický.
123

 

Melzer
124

  dále rozlišuje i jazykové úzy, kde vedle rozlišení mezi jazykem obecným 

a právním upozorňuje na možné významové posuny v jednotlivých jazykových vrstvách, 

resp. na ose spisovná čeština – obecná čeština. Jelikož ale z povahy právního jazyka vyplývá, 

že se jedná o jazyk spisovný, je otázka diverzifikace národního jazyka a významových 

odlišností mezi jejími jednotlivými vrstvami zcela nepodstatná. Současně Melzer poukazuje 

na to, že významným kritériem je pro správné porozumění i náhled příslušníků jazykového 
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prostředí, protože uživatel jazyka je odkázán především na svou jazykovou zkušenost.
 125

 

Přiřazování k jednotlivé z výše tří zmíněných oblastí se uskutečňuje na základě jazykových 

hledisek.  

Vedle výše zmíněného rozlišování obecného a právního jazyka je třeba rozlišovat 

v některých případech obecný a zvláštní význam. Ačkoli by totiž z požadavku obecnosti bylo 

možno usuzovat, že je vždy třeba chápat výraz obecněji, uplatňuje se toto pravidlo jen 

v případech, kdy je adresátům právního předpisu všeobecně všem. Naopak v případech, 

kdy se předpis vztahuje ke zvláštní problematice a tedy např. zvláštní profesi, má zákonodárce 

na mysli specifičtější význam. I přesto, že je při tvorbě právních předpisů třeba respektovat 

všeobecný význam slov a tento význam upřednostnit i tam, kde lze předpokládat 

specifikovaného adresát, nelze v některých případech zabránit výskytu homonymie, 

např. u slova rukojmí, kterou lze odstranit jen kontextem. Pomocí jazykových hledisek však 

často nelze určit, zda má užitý pojem význam obecný, nebo specificky právní. Zde tedy úloha 

jazykového výkladu končí a je třeba posuzovat pojem z jiných hledisek.
126

 

Cvrček
127

 rozlišuje následující typy výrazů: slova a slovní spojení z obecného základu 

přirozeného jazyka; pojmy definované samotným normativním aktem; termíny speciálních 

oborů; pojmy vymezené právní vědou, neurčité právní pojmy a pojmy definované 

komentářem. Jako důsledek užívání přirozeného jazyka coby výchozího jazyka pro právní 

texty vágnost, mnohoznačnost a denotační temnost výrazů textu normativního aktu, jež jsou 

dle jeho názoru principiálně neodstranitelné. Současně poukazuje na to, že domněnka, 

že přirozený jazyk užitý v právním textu bude sdělnější a adresátu mu lépe porozumí, 

často neodpovídá realitě nejen co do porozumění právního jazyka u laiků, ale i u právníků, 

jež nejsou speciality v daném oboru, a že u těchto adresátů je třeba překladů, o nichž jsme se 

zmínili výše. 

Tomášek
128

 dělí slovní zásobu právního jazyka na právní termíny, slovní spojení 

a jazykové šablony. Ustálenost právnické terminologie jak po stránce formálně jazykové, 
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tak po stránce významové zajišťuje právním textů jednoznačnost, požadovanou výše 

zmíněnými Legislativními pravidly vlády.
129

 

Tomáškovo dělení slovní zásoby je odstupňováno podle toho, zda je lze, nebo nelze 

charakterizovat jako termín, tj. pojmenování právní skutečnosti, jejíž význam je možné přesně 

definovat. Souvislost s výše zmíněnými Eulerovými kruhy je dána tím, že tato terminologie 

pokrývá širokou škálu slov. Zatímco některá tvoří součást slovní zásoby po staletí (žaloba), 

jiná s vývojem jazyka zanikla, např. (pohnání), nebo prochází revitalizací (výprosa). 

Proto jsou některá slova známa všem a tvoří součást obecného jazyka (trest, soudce), 

zatímco jiná zůstávají jen v právním systému (autoremedura). 

Právní terminologii netvoří jen pojmenování jednoslovná. Někteří autoři označují 

za termíny dokonce i polovětné konstrukce, věty a verbonominální konstrukce, u kterých 

zpravidla nelze zaměnit predikát za predikát synonymní, protože by zde došlo k posunu 

významu.  

Termíny tedy lze posuzovat lingvisticky, nebo logicky. V prvním případě je množina termínů 

širší, protože do ní patří i verbonominální konstrukce a větotvorné jednotky, logický pohled 

pak považuje za termíny jen přesná pojmenování odborného pojmu.
130

  

 Pro úplnost je třeba uvést charakter slovních spojení a jazykových šablon, 

ačkoli ty nejsou předmětem jazykového výkladu, protože u nich nejsou kladeny takové 

požadavky jako právě na výše zmíněné termíny, což vyplývá právě z jejich definice. Slovní 

spojení jsou víceslovné výrazy, které právní skutečnost jen popisují, a nemají proto 

terminologickou povahu. Oproti termínu nelze slovní spojení popsat definičními znaky. 

Slovní spojení je třeba odlišovat od víceslovných výrazů. 

Jazykové šablony jsou víceslovné, často polovětné až větné konstrukce, vyskytující 

se jako obvyklá náležitost právních projevů. Ze syntaktického hlediska se jedná o formule, 

které vznikají jako produkt jazykových obyčejů. Mají být srozumitelné, ustálené, ústrojné 

a úkonné. Dle strukturního hlediska rozlišujeme šablony lexikální, větné a konstrukční, 

dle funkčního hlediska uvozovací, závěrečné a vnitřní.
131
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Melzer
132

 se dále zabývá vedle rozlišení obecného a právního jazyka rozlišováním 

jednotlivých vrstev významu pojmu samotného, resp. pro účely rozlišení interpretace práva 

a dotváření práva vyjadřuje jazykový úzus pomocí modelu tří oblastí významu pojmu; 

těmito oblastmi významu jsou: jádro pojmu, neurčitá část pojmu a oblast mimo rozsah pojmu, 

které koresponduje s výše zmíněným rozlišováním mezi obecným a právním jazykem. 

Jádro pojmu odpovídá vymezení obecného jazyka. Řadí se sem tedy jevy a předměty, 

které by pod tento pojem zařadil každý příslušník jazykového prostředí. Neurčitá část pojmu, 

označovaná také jako otevřená textura, nebo polostín vlastní neurčitosti pojmu, je pak taková 

část, která nevyvolává zařazení pojmu do určitých kategorií zcela automaticky. Aby byl 

pojem interpretován správně, je proto v této části třeba brát v potaz všechny možné významy, 

které lze pojmu přisuzovat. Oblast mimo rozsah pojmu pak představují jevy a předměty, 

které zcela jistě nelze pod konkrétní pojem podřadit. Hranice mezi neurčitou částí pojmu 

a oblastí mimo rozsah pojmu pak představuje předmět interpretace práva pomocí jazykového 

výkladu a má význam především v těch odvětvích, v nichž je zakázána analogie. 

Dle našeho názoru pojmově přesnější terminologie analytické jazykové filosofie, jež užívá 

pro výše zmíněné pojmy výrazy pozitivní kandidát, neutrální kandidát a negativní kandidát. 

Přechody mezi těmito množinami nejsou ostré a téměř u každého deskriptivního pojmu může 

nastat situace, kdy nebude zařazení do konkrétní množiny zcela zjevné.
 133

  

S tím souvisí i další jazykovědná poznámka, totiž že Melzer sice správně 

poznamenává, že výše zmíněný model tří oblastí může být modifikován argumenty formálně 

systematického výkladu, ale jako by některé zmiňované aspekty neměly s jazykem, 

resp. jazykovědnými disciplínami nic společného, ačkoli v něm lze vypozorovat silný vliv 

zejména syntaktických a stylistických pravidel. Ze tří výše zmíněných oblastí pojmů je 

pro právní interpretaci nejzajímavější neurčitá část pojmu, kterou se snaží především 

sémantika co nejblíže konkretizovat. Výběr mezi interpretací restriktivní a extenzivní však 

už jazykový výklad přesahuje. Výjimečně se objevují pojmy, které v sobě nezahrnují všechny 

tři oblasti pojmu, chybějící oblastí je oblast neurčitá, protože se jedná o pojmy absolutně 

určité, nejčastěji o pojmy numerické.
134
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5. Lingvistické disciplíny nezbytné pro jazykový výklad při interpretaci 

práva 

Z výše uvedeného vyplývá, že jazykový výklad představuje uplatňování lingvistických 

poznatků, a že se tedy spíše než o disciplínu právně teoretickou jedná o disciplínu 

lingvistickou, neboť při argumentaci, jež se opírá o výklad jazykový, je třeba vedle právních 

znalostí interpretovat pomocí znalostí jazykovědných, čímž se „interpret“ stává lingvistou, 

který musí tato svá tvrzení náležitě „vědecky“ doložit. 

Přesto je třeba učinit poznámku o počátku procesu interpretace, totiž že interpret užívá 

některé jazykovědné poznatky, aniž by si je uvědomoval. Vzhledem k tomu, že aplikace 

těchto poznatků nečiní větší potíže, může být označení počátku procesu interpretace sporné. 

Základní užití znalostí zejména z morfologie a syntaxe má totiž ideální běžný uživatel jazyka 

„zautomatizováno“ natolik, že hledání základních skladebních dvojic a dalších skladebních 

dvojic, jejichž vzájemný vztah má vliv i na tvar užitých výrazů, stejně tak jako na stavbu věty 

jako celku, považuje za samozřejmé, aniž by si uvědomoval, že právě správným užitím těchto 

poznatků již přijímá a dekóduje, resp. interpretuje text.  

Tak, jako představuje jazykový výklad základní výkladovou metodu v kontextu 

ostatních metod, představuje tedy lingvistika onen prvotní krok při uplatnění jazykového 

výkladu. Vycházíme-li však z toho, že je třeba interpretovat „jen“ nesrozumitelný a nejasný 

text, zahrnuje interpretace práva pomocí jazykového výkladu jen takový postup, kdy vědomě 

aplikujeme jazykovědné poznatky na nesrozumitelný, resp. nejednoznačný pojem. 

Pokud bychom ale rozuměli interpretací obecný myšlenkový postup, který je součástí jakékoli 

komunikace, kdy recipient interpretuje veškeré sdělení, museli bychom vnímání pojmu 

jazykový výklad rozšířit na všechny situace, kdy tento recipient přijímá určité sdělení, 

které v souladu s výše uvedeným předpokladem interpretace, totiž jednotnost řešení, 

přijímá shodně s recipienty ostatními, a tak není další interpretace třeba. Takové rozlišení 

by však bylo pro účely interpretace práva nadbytečné. 

Popisujeme-li význam jazykového výkladu v interpretaci práva, je však třeba 

zdůraznit, že touto interpretací obecně rozumíme jakoukoli recepci textu, jemuž je třeba 

porozumět na základě užití jazykovědných poznatků, a proto se v následující kapitole 

nebudeme omezovat jen na příklady, které by byly teorií práva označovány za sporné 

a u nichž by bylo třeba řídit se jazykovým výkladem při interpretaci Ústavního soudu 

nebo Nejvyššího soudu, ale uvedeme i příklady, jejichž význam by mohlo nevhodné užití 
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a následný – pro užitý výraz – správně aplikovaný jazykový výklad posunout mimo rámec 

významu zamýšleného, a u nichž je proto třeba respektovat jazyková pravidla již při jejich 

tvorbě.  

Jazykový výklad je užíván jak při posuzování významu jednotlivých výrazů 

(aplikováním lexikologie – především sémantiky – a morfologie), stejně tak jako 

při posuzování vyšších jednotek, např. skladbu vět a výstavbu celého textu (zastoupených 

syntaxí a stylistickou, a v neposlední řadě aplikací poznatků vyplývajících z kontextu, 

zastoupené zejména pragmatikou). Tento popis bychom bývali uvedli na základě poznatků 

ostatních lingvistických disciplín, které jsou zpravidla při analýze textu užívány, ale vzhledem 

k tomu, že jsme v souvislosti s teorií práva museli zejména pragmatiku jako součást 

jazykového výkladu přehodnotit, tzn. vyloučit, neboť bychom se tak dostali mimo oblast 

jazykového výkladu definovaného teorií, omezíme se v následujícím výkladu na disciplíny 

uznávané teorií práva jako disciplíny při jazykovém výkladu užívané, tj. lexikologie obecně, 

morfologie a syntax. 

Při popisu jednotlivých složek textu jsou v závislosti na konkrétní jazykové disciplíně 

označovány tyto jednotky různě; v kontextu sémantiky mluvíme o znaku, v morfologii 

a v syntaxi mluvíme o slovu, resp. o elementární syntaktické jednotce.
135
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5.1 Sémantika a příbuzné disciplíny 

 

Vztahu sémantiky a interpretace jsme se dotkli již v úvodní kapitole citováním 

Kořenského, který uvádí, že zejména sémantika představuje určité limity pro myšlenkové 

operace při interpretaci práva. Ačkoli právní teorie jmenuje mezi pomocnými jazykovými 

disciplínami, které umožňují poznání správného významu a případně smyslu, sémantiku, 

morfologii a syntax, zůstává nejčastěji užívanou disciplínou sémantika, která popisuje význam 

slov, čímž se v určitých ohledech střetává s dalšími příbuznými jazykovými disciplínami 

zabývajícími se slovem, např. slovotvorbou a lexikografií. Proto se v následujícím výkladu 

budeme věnovat i těm vlastnostem právního jazyka, které jsou obvykle uváděny v úvodních 

pojednáních o právním jazyku, ale jež se v popisu vlastností právního jazyka výrazně 

nevymezují oproti jazyku obecnému. 

Právě tyto disciplíny mohou nejenže ovlivnit rozumění a případnou interpretaci výrazů 

užitých v právním textu, ale často je dokážou podstatně zkreslit, což má za následek potřebu 

buď výkladových ustanovení, nebo následné interpretace nejčastěji pomocí judikatury.  

Interpretace jednotlivých výrazů je v některých případech třeba i tehdy, přestože jsou 

vymezeny ve výkladových ustanoveních; v některých případech dochází totiž k tomu, 

že novou definicí je význam konkrétního pojmu ještě méně zřetelný než předtím, 

případně že nová definice sama způsobuje významové nejasnosti nebo stírá rozdíly mezi 

různými instituty. Jedním z nejnovějších případů těchto významových posunů, 

jenž je kritizován odborníky, může být i vymezení věci v návrhu nového občanského 

zákoníku, který stanoví, že věc je vše rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí,
136

 

čímž stírá rozdíl mezi věcnými a závazkovými právy.
137

 

Ačkoli jsou z lingvistického hlediska, přesněji řečeno podle lexikálních kritérií, 

posuzovány „pojmy“ podle toho, zda jsou vyjádřeny slovy nebo víceslovnými výrazy, 

z právního hlediska je taková informace až druhořadá, přestože u víceslovných výrazů 

rozlišuje determinující slovo právně relevantní a právně irelevantní informace, které pojem 

nese. V případě zastoupení je tak právně relevantní informací jeho vznik; zda se jedná 

o zastoupení zákonné nebo smluvní, ale informace o pohlaví zastupujícího už je irelevantní. 

Stejně tak je tomu u dědice, kde je variabilní vlastností to, zda jde o dědice ze zákona nebo 
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ze závěti.
 138

 V mnohých případech je tedy pojem posuzován jen podle sémantických kritérií 

a ostatní způsoby klasifikace, jež je možné zařadit pod lexikologii, jsou nepodstatné. 

Přesto ukážeme, že ani některé další lexikologické subdisciplíny nelze opomíjet. 

V následujícím výkladu se zaměříme na základní sémantickou jednotku, totiž na znak, 

který bude v příbuzných disciplínách označován jako právního pojmu, právního termínu, 

nebo slova známého z obecného jazyka, které svůj význam měnit ve vztahu k uživatelům 

jazyka a jejich rozumění tomuto výrazu, který jak ukážeme později, podobu měnit nemusí, 

ale může. 

Již jsme uvedli výše, že znak může být jednoduchý nebo složený. Často můžeme 

pro znak užít jako ekvivalent výraz pojem, výjimečně termín, což je dáno tím, že jak uvádí 

Poštolková
139

, termínu rozumíme jako pojmenování pojmu v systému pojmů některého 

vědního nebo technického oboru, jehož význam nezávisí na kontextu a může být užíván 

izolovaně. Oproti tomu je pojem takový výraz, který je užívaný především v gnoseologii, 

logice, jazykovědě atp.  

Rozdíl mezi pojmem a termínem je mnohdy dán úhlem pohledu, který musíme 

při zkoumání právního textu vždy posuzovat terminologicky, i když je daný termín mimo 

právnickou oblast pravděpodobně jen slovem. Cvrček
140

odkazuje v případě, že si nejsme jisti, 

na právní pragmatiku, protože v právním kontextu se mohou i slova nepříznaková měnit 

na slova příznaková se zabarvením ryze právním. 

Kořenský a kol.
141

definují právní pojem jako základní jednotku právního usuzování, 

která hraje úlohu stabilní jednotky, jež se liší od právního termínu jen podle struktury. Knapp 

strukturu dělí na hlubinnou a povrchovou. Právní pojem zastupuje strukturu hlubinnou, 

tj. třídy textových realizací a jejich vzájemné vztahy, a právní termín strukturu povrchovou, 

lineárně uspořádaný text.
 
 

Otázku terminologie v právním předpisu upravují legislativní pravidla vlády, 

která v čl. 40 stanoví požadavky na právní text, z nichž vyplývá, že text musí být nejen 

terminologicky jednotný, ale že by nemělo docházet k významovým, sémantickým, posunům. 

Hlavními požadavky kladenými na právní terminologii jsou stejné jako požadavky 
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na terminologii obecně: systémovost, ustálenost, přesnost, jednoznačnost, nosnost, strojnost 

a průzračnost.
142

 Většina termínů tyto požadavky splňuje, ale i přesto se v právním textu 

vyskytují termíny, které nenaplňují požadavky všechny. V mnohých případech tak není 

naplněn ani požadavek přesnosti, ať už proto, že byl zvolen nevhodný pojem, nebo proto, 

že pojem je tak široký a neurčitý, že potřebuje bližší specifikaci. Někteří autoři dokonce 

upozorňují na to, že k právnímu textu je třeba přistupovat jako k textu sémanticky 

nejednoznačnému a nejasnému, což zcela odporuje výše uvedeným požadavkům, 

nicméně to objektivně popisuje právní jazyk v praxi.
143

 Právě v takových případech je třeba 

uplatnit interpretaci a jazykový výklad. 

S terminologickou nejednotností se setkáme například v Listině, která užívá 

v různých ustanoveních výrazy lidé (čl. 1), osoba (čl. 8 odst. 3) ve stejném významu jako 

výrazy každý (čl. 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1), nikdo (čl. 6 odst. 2, čl. 7. odst. 2). Zde se dostávají 

pojmy do různých vztahů, zatímco extenze, rozsah, těchto pojmů je totožná, liší se jejich 

intenze, a tím i jejich význam. Tyto pojmy se tedy ocitají v synonymním postavení, 

ačkoli „v důsledku intenzionální různosti nejde zároveň o totožnost těmto třídám 

odpovídajícím pojmům“.
144
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5.2 Významové vztahy aneb sémantické variace 

 

Pro právní pojmy je charakteristická jejich relativita. Tato relativita se proměňuje jak 

různým obsahem téhož pojmu, např. pojem stavba, tak i různým významem, 

nejčastěji v souvislosti s polysémií, tedy mnohoznačností, která se může objevit např. u pojmu 

obecného a u pojmu užitého ve smyslu legislativní zkratky, např. orgán, 

nebo u mnohoznačného výrazu, jakým je například rukojmí.
145

 

 Tuto relativitu pojmů spojenou s polysémií je třeba odlišovat od synonymie, jež by se 

v právních textech neměla vyskytovat a která se - jak doložíme níže – může v právních 

textech projevit tehdy, pokud adresát interpretuje významy slov ne jako výrazů z právního 

jazyka, ale jako z jazyka obecného. K tomuto střetu, který jsme výše popsali pomocí 

Eulerových kruhů, tak často dochází nejen vlivem rozdílnosti sémantického vnímání 

obecného jazyka, ale také proto, že u daného výrazu došlo k významovým posunům, 

které se projevily ale jen v jazyku právním nebo obecném. V takových případech konkuruje 

jazykový výklad výkladovým slovníkům, nebo je dokonce musí nahrazovat. 

 Zákaz užívání synonym však neplatí absolutně a vztahuje se jen na zákaz užití 

synonymního výrazu tam, kde by došlo k významovému posunu, k němuž by v právním textu 

nemělo docházet, ačkoli - jak ukážeme později – k němu dochází. Přesto se doporučuje 

při tvorbě právních textů užití synonymních výrazů vyvarovat.
146

 

S důrazem na přesné vyjadřování se vrátili při tvorbě nového občanského zákoníku 

jeho autoři k termínům, které užívá zákoník z roku 1937 a které jsou v současné době 

vnímány jako archaismy. Eliáš
147

 tak navrhl znovuzavedení některých pojmů, jimiž chce 

důsledně rozlišovat mezi významovými rozdíly těchto slov, např. dědictví x pozůstalost. 

Důvodová zpráva k tomuto ustanovení poukazuje na to, že pozůstalostí se rozumí ta část 

jmění zůstavitele, která je způsobilá přejít na dědice jako právního nástupce. Dědictví je pak 

to z pozůstalosti, co připadá dědicovi. V případě, že by pozůstalost měla připadnout státu, 

nelze ji označovat za dědictví.
148

Pozůstalost je tedy pojem širší.
149

 Toto tvrzení odpovídá 

i občanskoprávní nauce, která však nerozlišuje dědictví a pozůstalost z toho pohledu, 

                                                           
145

 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva, Úvod do právní argumentace, C. H. Beck, Praha, 2010, s. 93 
146

 Hlouch, L.: Teorie a realita právní interpretace, Plzeň, 2011, s. 70 
147

 Eliáš, K., Zuklínová M.: Principy a východiska nového kodexu soukromého práva, Linde, Praha, 2001, s. 227 
148

 www.proculture.cz/cultureinfo/legislativa/downloadfile.php?id=194, k § 1240 an., s. 216 (navštíveno 

25. února 2011) 
149

 http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/dedicke-pravo/obecne-o-dedickem-pravu.html (navštíveno 3. března 

2011)  

http://www.proculture.cz/cultureinfo/legislativa/downloadfile.php?id=194
http://obcanskyzakonik.justice.cz/cz/dedicke-pravo/obecne-o-dedickem-pravu.html


48 
 

kdo je nabyvatelem, jako spíš z toho pohledu, že pozůstalost má vztah k zůstaviteli, 

zatímco dědictví ke konkrétnímu dědici. Podobně rozlišuje nový občanský zákoník mezi 

výprosou a výpůjčkou, kdy jsou obě tyto smlouvy smlouvami o přenechání věci k užití 

jinému, které odlišuje jediný pojmový znak, totiž ujednání doby a účelu užívání.
150

 Zatímco 

v případě výpůjčky jsou účel a doba ujednány, v případě výprosy tomu tak není. 

Dále rozlišuje nový občanský zákoník mezi nájmem a pachtem, u něhož se na rozdíl od nájmu 

očekává, že jej bude pachtýř obhospodařovat tak, aby přinášel výnos.
151

  

Znovuzavádění těchto institutů s sebou nese i „nová“ pojmenování pro účastníky 

těchto vztahů, např. výprosník a půjčitel, pachtýř a propachtovatel, výměnkář atp. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o výrazy, které byly z legislativy odstraněny nejpozději 

s přijetím současného občanského zákoníku, tedy v roce 1964, a jelikož sám Eliáš připouští, 

že se vrací k zákonu z roku 1937, můžeme říct, že pro většinu uživatelů jazyka se tyto 

archaismy v případě znovuzavedení stanou neologismy, čímž u nich dochází k revitalizaci. 

5.2.1 Synonymie 

V souvislosti s některými výše uvedenými termíny, obsaženými v novém občanském 

zákoníku, se v právním jazyku objevují pojmy, které se uživateli jazyka jeví jako synonymní 

k pojmům ve „starém“ občanském zákoníku již obsaženým. Při hlubším zkoumání významu 

jednotlivých výrazů lze připustit pouze synonymii částečnou.  

Nabízí se tedy otázka, do jaké míry je třeba, aby zákonodárce odlišoval jednotlivé 

výrazy, které pojmenovávají instituty navzájem podobné, jež se liší jen v předmětu vztahu, 

který je daným institutem zakládán, a do jaké míry je možné tyto instituty zaměňovat. 

Eliáš
152

 si tak v některých případech protiřečí, když navrhuje, aby se přestalo rozlišovat mezi 

výrazy vlastník a majitel, protože mezi nimi neexistuje obsahový rozdíl a jediný rozdíl 

spočívá v tom, že první z nich vlastní statky hmotné a druhý statky nehmotné, ale současně 

navrhuje rozlišovat mezi dědictvím a pozůstalostí, nájmem a pachtem, výprosou a výpůjčkou, 

nebo přejmenovat půjčku na zápůjčku. 

Zatímco dědictví a pozůstalost důsledně rozlišuje i současná právní nauka a přestože 

se výraz pozůstalost v občanském zákoníku nevyskytuje, odborná literatura jej užívá, 
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a proto je třeba v tomto ohledu s Eliášem souhlasit, v ostatních případech, jež jsme uvedli, 

navrhuje Eliáš různé pojmenování u výrazů, které se dle našeho názoru sémanticky odlišují 

podobně jako výrazy vlastník a majitel, které navrhuje nadále nerozlišovat. 

V případě rozlišování mezi nájmem a pachtem je tedy oběma smlouvám společné, 

že někdo přenechá dočasně někomu jinému něco za úplatu k užívání, pachtýř může navíc brát 

z užívané věci plody a užitky a nabývat k nim vlastnické právo.
153

  Pacht je možné chápat 

jako zvláštní typ nájmu, kdy má „nájemce“ další práva. Oproti současné úpravě nájemní 

smlouvy: „Nájemní smlouvou pronajímatel přenechává za úplatu nájemci věc, aby ji dočasně 

(ve sjednané době) užíval nebo z ní bral i užitky,
154

 je tedy nový občanský zákoník 

podrobnější, přestože nepojmenovává nové, právu dosud neznámé, skutečnosti. 

Podobně specifikující znaky rozlišují v novém občanském zákoníku výprosu 

od výpůjčky. Zatímco současný občanský zákoník upravuje jen smlouvu o výpůjčce, 

nový občanský zákoník tyto dvě smlouvy o přenechání věci k užití jinému rozlišuje tak, 

že u výpůjčky uvádí jako pojmový znak vedle doby užívání i účel užívání
155

. 

Ve vztahu výprosa – výpůjčka má tedy zvláštní znaky výpůjčka a novým pojmem, 

v současnosti vnímaným jako archaismus, zavádí zákonodárce smlouvu obecnější. Na otázku, 

zda je opravdu nutné zavádět obecnější, resp. podrobnější smlouvu v právním odvětví, 

které je charakteristické svou dispozitivností, tedy tím, že si jednotlivci mohou dohodnout 

i taková ustanovení, která zákon nezakazuje
156

, odpoví až praxe, která ukáže, do jaké míry 

budou chtít subjekty výše zmíněné typy smluv upřesňovat.  

U rozlišování mezi výprosou a výpůjčkou jsme doložili, že se jedná o částečnou 

synonymii, kdy jsou od sebe smlouvy odlišovány jen velmi specifickými znaky, 

které ale neomezují ani skupinu účastníků vztahu, ani skupinu věcí, které mohou být 

předmětem tohoto vztahu, takže předmětem výprosy i výpůjčky může být stejná množina 

prvků. Rozlišení mezi pachtem a nájmem má význam potud, pokud jde o předměty, které jsou 

způsobilé nést plody a užitky, např. zemědělská půda. Z povahy některých těchto věcí ale 

často vyplývá, že jsou předmětem nájmu proto, že jsou způsobilé nést užitek. 

Současná občanskoprávní teorie důsledně rozlišuje mezi výpůjčkou a půjčkou. 

Tyto dvě smlouvy se neliší jen pojmenováním účastníků tohoto vztahu, ale především 
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předmětem. Zatímco předmětem smlouvy o půjčce jsou věci určené druhově, například peníze 

nebo věci jinak zaměnitelné
157

, předmětem smlouvy o výpůjčce jsou věci určené jednotlivě, 

tedy konkrétní předměty. S tímto rozlišením tedy souvisí i možnost s předmětem smlouvy 

o půjčce volně nakládat; spotřebovat nebo i zcizit, čímž se obě tyto smlouvy liší i v obsahu. 

Dlužník pak vrací věci jiné, ale téhož množství a druhu. Smlouva o výpůjčce je bezplatná, 

smlouva o půjčce může být i bezplatná i úplatná.
158

 

Nový občanský zákoník pojem výpůjčka zachovává, ale u pojmu půjčka se vrací 

k dříve užívanému termínu zápůjčka, který je konstruován a contrario k pojmu výpůjčka.
159

 

Na rozdíl od výše zmíněných částečných synonym nájem – pacht a výprosa – výpůjčka je 

zavedení tohoto pojmu nejen dle našeho názoru, ale i dle výše citované právní nauky na místě, 

především ve vztahu k účastníkům vztahů. Jak jsme uvedli výše, u pojmů výpůjčka a půjčka 

hrozí, že motivovanost konverzivních opozit vypůjčitel – půjčitel může být zastřena a ten, 

kdo nezná přesně právní terminologii, by mohl snadno chybně přiřadit půjčitele ke smlouvě 

o půjčce místo ke smlouvě o výpůjčce. Tomu by právě zavedením pojmu zápůjčka mohl 

zákonodárce předejít. S návratem k označení zápůjčka souvisí i návrat k označení smluvních 

stran jako zapůjčitele a vypůjčitele na místo současného označení věřitel a dlužník.
160

 

V případě pojmů výpůjčka a půjčka, resp. zápůjčka lze mluvit o synonymii do té míry, 

že není zohledňován předmět, a tím pádem ani obsah tohoto závazku. 

Na základě výše zmíněných rozdílů, které tvoří pojmové znaky smlouvy o výpůjčce 

a smlouvy o půjčce, je o nich možné mluvit jako o právních termínech, jejichž významové 

posuny nejsou v obecném jazyku zohledňovány. Tím se dostává obecný a právní jazyk 

do rozporu, když Slovník českých synonym
161

 ke slovesu „vypůjčit si“
 
uvádí jako synonymní 

výraz sloveso „půjčit si“. Slovník spisovné češtiny v úpravě významu výrazů půjčka - půjčit 

si kolísá. Zatímco význam u hesla půjčka charakterizuje v souladu s právní charakteristikou 

tohoto výrazu správně, tedy půjčení (zvl. peněz)
162

, u hesla půjčit již uvádí jako další význam 

slovesa i sloveso vypůjčit si a stejně tak i u hesla vypůjčit si
163

 uvádí sloveso půjčit si. Jelikož 

jsme výše připustili, že výpůjčka a půjčka jsou ve vzájemném vztahu částečné synonymie, 
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není podstatné, že jej Slovník spisovné češtiny
164

 nezpracovává přesně, protože je do jisté 

míry odrazem obecného jazyka, v němž jsou tyto pojmy běžně zaměňovány, ačkoli mají 

přesný právní význam. Slovník, který by upravoval výlučně právní jazyk, by tedy synonymii, 

byť částečnou, připouštěl jen výjimečně.  

Z výše uvedených rozdílů vyplývá tvrzení popsané v charakteristice právního jazyka, 

totiž že se obecný a právní jazyk skutečně mohou významově lišit. Mimoto ale vyplývá další 

poznatek, totiž to, že nový občanský zákoník zavádí pojmy, které lze z hlediska obecného 

jazyka popsat jako synonymní a které bude adresát bez právního vzdělání jen na základě 

poznatků obecného jazyka jako synonymní také vnímat, ale zejména presumovaný poznatek, 

že pro tvorbu právních předpisů a pro případný následný institucionalizovaný jazykový 

výklad nestačí jen znalost lingvistických základů, ale je třeba podrobná znalost jazyka 

a jednotlivých disciplín, případně i práce s lingvisticky orientovanou odbornou literaturou, 

protože jen takovým přístupem je možno vznik případných nejasností omezit. 

5.2.2 Polysémie a homonymie 

Z výše uvedeného vyplývá, že podobné rozdíly se vyskytují i v dalších významových 

vztazích, u nichž rovněž není v mnohých případech naplněn požadavek jednoznačnosti. 

Tato nejednoznačnost se ale zpravidla projevuje jen v takových případech, kdy je výraz užit 

bez jakéhokoli kontextu, jimž máme na mysli i konkrétní ustanovení zákona, jež tento výraz 

užívá. Výjimku, kdy samotný kontext neodstraňuje nejednoznačnost, představuje pojem 

občan, k jehož správnému porozumění je třeba užít komentář nebo judikaturu. 

Pojem občan, jeden ze základních právních pojmů, jehož význam lze vyvodit i z toho, 

že právě od tohoto pojmu je odvozen název pro občanský zákoník, je užit ve dvou různých 

zákonech ve zcela různém významu. Zatímco v Zákoně o nabývání a pozbývání státního 

občanství ČR se používá tento pojem, výhradně v souvislosti se státní příslušností,
165

 

Zákon o právu shromažďovacím zahrnuje pod tento pojem v souladu s čl. 19 Listiny nejen 

občany ČR, ale i cizince, stejně tak jako fyzické, tak i právnické osoby, což odpovídá 

i vymezení subjektů podle občanského zákoníku.
166

  

Tím nepřímo odpovídáme na to, ke kterému z výše uvedených vymezení bychom se 

přiklonili, pokud bychom měli rozhodnout na základě jazykového výkladu v kontextu 
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občanského zákoníku. Současně pro první vymezení, tj. pro vymezení pojmu občan v Zákoně 

o nabývání a pozbývání státního občanství se použije výklad teleologický, který z logiky věci 

nelze v daném kontextu popřít. Tím jsme tedy popsali v úvodní kapitole zmíněnou 

interpretační pluralitu za současného doložení tvrzení, že ve vztahu k jednomu výrazu mohou 

být aplikovány dvě různé výkladové metody, které se ve výsledku rozchází, přestože jsou oba 

výklady správné. 

K ještě výraznějším významovým posunům dochází u pojmu dítě, který vymezuje celá 

řada zákonů, ale vždy s různou extenzí, tedy rozsahem pojmu. V této skupině specifikovaných 

významů se vytváří dvě základní množiny; první z nich používá tento pojem ve smyslu 

vztahu předků a potomků, zejm. oblast dědického a rodinného práva, tj. Občanský zákoník 

a Zákon o rodině, a druhá z nich mladého jedince, u něhož se věková hranice pohybuje 

v závislosti na tom, který zákon tento pojem upravuje, nejčastěji to bývá skupina fyzických 

osob do osmnácti let, jak ji upravuje Úmluva o právech dítěte, ale i trestní právo, které 

v Zákoně o soudnictví ve věcech mládeže dále rozlišuje mezi mladistvými a osobami 

mladšími patnácti let. Zákon o důchodovém pojištění rozumí pro účely tohoto zákona 

za určitých podmínek dítětem jedince až do 26. roku věku.
167

 Dítě je tedy obecně synonymem 

k nezletilému, tj. skupina jedinců do doby osmnáctých narozenin, ale v některých případech je 

to skupina užší, nebo naopak širší. 

Ani u tohoto pojmu však nelze vyvodit závěr, že by byl užit zákonodárcem v rozporu 

s Legislativními pravidly vlády, neboť konkrétní zákony vymezují užitý výraz natolik přesně, 

že jazykového, případně jiného výkladu není třeba. Podobný závěr je třeba vyvodit i u výrazu 

orgán podle Správního řádu a orgán podle Zákona o darování, odběrech a transplantacích 

tkání a orgánů, nebo i podle § 122 odst. 2 Trestního zákoníku. V prvním případě se objevuje 

orgán jako v podobě legislativní zkratky tvořené víceslovným pojmenováním správní orgán 

(§ 1 odst. 1 SŘ), v druhém případě je to orgán ve smyslu lékařského termínu. Oba tyto výrazy 

jsou užívány i obecným jazykem a s užitím kontextu nečiní jejich rozlišení potíže. 

Stejně tak jako by se měl právní jazyk vyvarovat polysémii, platí tomu tak 

i u homonymie. I když se jedná o jev spíše výjimečný, uvádíme pro úplnost alespoň jeden 

příklad. Výraz rukojmí
168

 se vyskytuje nejen ve dvou zcela odlišných zákonech, ale především 

v různých právních odvětvích. Zatímco Trestní zákoník jej upravuje v § 174, 
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v souvislosti s trestným činem braní rukojmí, který charakterizuje jako zmocnění se nebo 

hrozbu usmrcením nebo způsobením újmy na zdraví nebo jiné vážné újmy s cílem donutit 

jiného, aby něco konal, opominul nebo trpěl, užívá se v obchodním právu v zákoně 

směnečném a šekovém v souvislosti se směnečným rukojemstvím, který v § 32 odst. 1 

stanoví, že směnečný rukojmí je zavázán jako ten, za koho se zaručil. Na základě 

etymologického zkoumání tohoto pojmu si tedy dovolíme upravit názor přijímaný právní 

naukou, totiž že se jedná o výraz polysémií a doložíme, že jde o výraz homonymní. 

Etymologický slovník
169

 uvádí, že rukojemství je starý výraz pro ručení, které je do jisté míry 

společné oběma těmto institutům. Jak v prvním, tak v druhém případě ručí rukojmí 

za výsledek. Homonymie spočívá ve slovotvorbě, první význam, tedy trestněprávní má 

původně význam záruka, jeho původní podoba rekojmie, která prošla obvyklými hláskovými 

změnami, se od té dnešní neliší. Naopak rukojmí ve významu ručitele vzniká z původního 

rekojemca. Zatímco rukojmí v případě trestního práva je součástí obecného slovníku, rukojmí 

je i v oblasti obchodního práva často vnímán jako pojem zastaralý, a proto bývá často 

nahrazován výrazem aval, což má pozitivní vliv především na jednoznačnost právních pojmů. 

5.2.3 Opozitnost 

 Opozitnost by neměla činit při jazykovém výkladu větší potíže, přestože se v textu 

často vyskytuje nejen v podobě čisté negace, ale i v podobě konverzivních opozit, typických 

zejména pro závazkové vztahy, jejichž význam je s ohledem na kontext patrný.
170

 

Rozlišovánívýrazů pojmenovávajících strany některých závazkových vztahů může činit potíže 

uživateli obecného jazyka, neboť se často navzájem liší jen užitou příponou, např. komitent x 

komisionář, mandant x mandatář, pojistník x pojistitel atp. 
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5.3 Morfologie a syntax 

 

 Menší potřeba užití poznatků z morfologie a syntaxe při interpretaci pomocí 

jazykového výkladu vychází z toho, že zatímco se v sémantice střetává obecný a právní jazyk 

nebo se v obecném jazyce posouvá význam slov, nepodléhají morfologické ani syntaktické 

prostředky takovým změnám, které by významové posuny působily. Z povahy obecných 

pravidel užívání jazyka tak vyplývá, že právní jazyk užívá morfologické i syntaktické 

prostředky shodně s pravidly stanovenými pro jazyk obecný, byť s určitými ustálenými 

odlišnostmi charakteristickými pro právní jazyk. 

 Dalším faktorem, který eliminuje případné nejasnosti, a tím pádem i užití jazykového 

výkladu, je ustálení užívání jednotlivých výrazových prostředků z oblasti morfologie 

a syntaxe i teorií práva, např. užívání konkrétních výrazů při demonstrativním 

nebo taxativním výčtu, stejně tak jako struktura právní normy nebo vnitřní struktura právního 

předpisu. Pakliže se stanou tato pravidla předmětem jazykového výkladu, bude to ve většině 

případů chybným užitím takových prostředků, které odporuje pravidlům obecně. 

 Výše uvedené faktory jsou tak dle našeho názoru důvodem, proč Knapp a Hollander 

při popisu právního jazyka dělí tento popis jen na dvě skupiny, totiž na skupinu zabývající se 

lexikální stránkou právního jazyka a na skupinu zabývající se stylistikou právního jazyka, 

kam následně řadí morfologické a syntaktické prostředky jako stylistické projevy právního 

jazyka, což dle našeho názoru není vždy zcela odůvodněné, např. pokud je jako typický 

stylistický prostředek uvedeno rozlišování dokonavého a nedokonavého vidu.
171
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5.3.2 Morfologie 

Morfologie, část gramatiky pojednávající o slovních druzích z hlediska jejich forem 

a základních významů takových forem,
172

 má při jazykovém výkladu význam zejména 

při rozlišování významu, který je vyjádřen tvarem slov, např. pádu nebo čísla, rozlišováním 

vidových dvojic sloves a vidu obsaženém v substantivech od těchto sloves odvozených, 

případně užívání spojek v souvislosti s rozlišováním kumulativního a alternativního poměru. 

Proto se jazykový výklad uplatní při rozlišování výrazů plnění a splnění, o nichž sice 

právní nauka, přesněji řečeno učebnice obchodního práva
173

, sice uvádí, že jejich význam 

je z jazykového hlediska za pomoci užití vidu snadno odhalitelný, ale přesto pro úplnost 

uvádí, co který z uvedených výrazů znamená; tedy, že splnění je označení pro právní 

skutečnost, která způsobuje zánik závazku, tedy výsledek, zatímco plnění představuje proces, 

který k tomuto výsledku směřuje. Vedle toho však učebnice uvádí, že tento výraz má ještě 

druhý význam; označuje předmět, který dlužník poskytuje. Zatímco rozlišení výsledku 

a procesu za pomoci užití morfologických poznatků nečiní potíže, upozorňuje nauka 

na poznatky slovotvorné, tedy vztah podstatného jména ke slovesu, z jehož základu bylo 

vytvořeno a k němuž má dvojí vztah; tedy jednak označuje to, že je plněno, a jednak to, čím je 

plněno. Tento významový posun se však mnohdy stírá, případně je zřejmý z kontextu. 

Rozlišování vidu se uplatňuje nejčastěji u výrazů vymezujících trestné činy, 

kde má vidovost vliv na určení, zda je skutek trestným činem, či nikoliv. To je dáno tím, 

že zatímco u vidu dokonavého postačí k jejímu naplnění děj jeden, předpokládá se u vidu 

nedokonavého opakování. A tak se například nabízí otázka, zda by v trestním zákoníku 

nemělo být u vymezení trestných činů úplatkářství místo výrazu obstarávání
174

 užito výrazu 

obstarání, neboť první výraz naznačuje dle vidového vyjádření opakovanost. Komentář ve 

vztahu k otázce vidu mlčí, ačkoli je dle našeho názoru zřejmé, že pro naplnění skutkové 

podstaty stačí, aby byl úplatek přijat „jen“ v souvislosti s obstaráním. Zákonodárce však užil 

výraz obstarávání namísto (dle našeho názoru) vhodnějšího obstarání z toho důvodu, 

že jde o skutkovou podstatu vztahující se k trestnému činu proti pořádku ve věcech 

veřejných, tedy trestnému činu vztahující se k činnosti, která není založena jen na jednotlivém 

plnění, jež by mohlo být vyjádřeno videm dokonavým, ale k činnosti, u níž se předpokládá, 
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že se skládá z jednotlivých úkonů, které jsou plněny buď dlouhodobě, tedy opakovaně, 

nebo dohromady. Přesto se domníváme, že by toto ustanovení mohlo být jazykově 

napadnutelné, ačkoliv věříme, že užitím teleologického výkladu by byl napadaný významový 

rozpor odstraněn a že by došli interpreti ke stejnému závěru jako my. 

Různé vidy jsou z výše uvedených důvodů užity např. v ustanovení: Kdo vyrobí, 

doveze, vyveze, proveze, vyvíjí, přechovává nebo hromadí zbraně, bojové prostředky nebo 

výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou anebo s nimi jinak nakládá
175

… 

nebo Kdo vyrobí, nabízí, prodá, zprostředkuje nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří 

nebo přechovává nástroj, zařízení nebo jeho součást, postup, pomůcku nebo jakýkoli jiný 

prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k padělání nebo 

pozměnění peněz nebo prvků sloužících k ochraně peněz proti padělání anebo vytvořený nebo 

přizpůsobený k padělání nebo pozměnění platebních prostředků…
176

 

Z uvedených příkladů vyplývá, že vedle rozlišování vidu je třeba důsledně rozlišovat 

tvar singuláru a plurálu a zejména v případech, kdy se vyskytuje pádová homonymie 

(např. výraz zařízení) a kdy je nezbytné takovou homonymii odstranit pomocí ostatních slov 

užitých ve větě. Jako dvojznačné může být za určitých okolností posuzován i tvar, resp. číslo 

vztažného zájmena, je-li ve tvaru singuláru nebo plurálu, pokud rozvíjí několikanásobný člen, 

jako tomu bylo například v zákoně č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v § 22 odst. 2, 

jehož část zněla: Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání 

vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeolo-

gického výzkumu tento stavebník; právě podtržený výraz je relativizován, zda rozvíjí jen ten 

větný člen, v jehož bezprostřední blízkosti se nachází, nebo zda je možné jej chápat jako 

výraz vztahující se k oběma předchozím větným členům, protože se jedná o větný člen 

několikanásobný, přičemž Nejvyšší soud
177

 aplikoval právě vysvětlení druhé, dle našeho 

názoru jediné možné.
178

 

Z poznámek pod čarou vztahujících se k výše citovanému zákonu vyplývá, 

že např. v § 11 odst. 2 bylo užito místo výrazu mohly výrazu mohli, čímž je možné doložit 

tvrzení, že se v právních předpisech vyskytují i chyby, které je však s ohledem na kontext 
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a užité výrazy možno posuzovat jen jako formální chybu, nikoli jako výraz, který by mohl 

změnit význam věty.
179

 

Ačkoli je pro právní normu charakteristický výskyt modální výrazů, jsou tyto výrazy 

sémanticky tak jednoznačné, že při výkladu textu nečiní odhalování jejich významu potíže, 

neboť z jejich užití výslovně vyplývá, zda něco povolují, přikazují, nebo zakazují. 

Jazykovými prostředky k vyjádření modality jsou modální výrazy. V našich podmínkách 

užívá norma k vyjádření modality nejčastěji modální slovesa (může, smí, nesmí atp.), 

která jsou univerzálním prostředkem vyjádření normativního charakteru.
180

 

Pro účely významu textu je tak nepodstatné, zda jde o mody objektivní (příkaz, zákaz, 

dovolení) a subjektivní (oprávnění a povinnost).
181

 Jazykový výklad však nepostačí například 

v takových případech, pokud je povolení vyjádřeno konkludentně, nebo dokonce příkazem.
 182

 

Poněkud nevhodný způsob určení oprávnění spočívající spíše v sémantické rovině 

můžeme nalézt například v § 32 nového občanského zákoníku, který stanoví, že: Udělil-li 

zákonný zástupce nezletilému, který nenabyl plné svéprávnosti, ve shodě se zvyklostmi 

soukromého života souhlas k určitému právnímu jednání nebo k dosažení určitého účelu, 

je nezletilý schopen v mezích souhlasu sám právně jednat, pokud to není zákonem 

zvlášť zakázáno; souhlas může být následně omezen i vzat zpět. 

 Dle našeho názoru se zákonodárce snažil uplatnit stylistickou variabilitu textu, 

aniž by si uvědomoval, že ve většině případů jsou subjekty jistého chování bezpochyby 

schopny, ale rozhodně k němu nejsou oprávněny. Zvlášť markantní by bylo užití takového 

výrazu u skutkových podstat trestných činů, nebo u ustanovení, která váží oprávnění, 

nikoli tedy schopnost, k určitému jednání na podmínku dosažení určité věkové hranice. 

Pro účely jazykového výkladu je tak žádoucí přijmout výrazy užívané zákonodárcem 

pro účely vyjádření oprávnění jako výrazy taxativně určené, jejichž množinu nelze rozšiřovat 

s cílem vytvořit text bohatý na výrazové prostředky a vyjadřovat jednu a touž skutečnost 

několika výrazy, neboť záměnou konkrétního výrazu zákonodárce částečně snižuje 

srozumitelnost textu normy upravující oprávnění. 
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5.3.3 Syntax 

Již v kapitole „Kodifikace právního jazyka“ jsme naznačili, že textová syntax má blíže 

k systémovému výkladu, neboť náplň syntaxe tvoří nejen tvoření vět jednoduchých a souvětí, 

ale i celkové zapojení těchto vět do textu, tedy systematické uspořádání vět v textu. 

Přesto se budeme z výše uvedených důvodů zabývat jen podobou souvětí a věty jednoduché. 

Jestliže je základní jednotkou jazykového výkladu slovo, pak vyšší jednotkou je věta. 

Stavba jednotlivých vět právních předpisů je dána normativní povahou právních předpisů 

a požadavky, jež musí právní norma splňovat. Tradičně se vychází z toho, že struktura právní 

normy je trichotomická, trojčlenná, a má podobu podmíněné věty: jestliže je hypotéza, 

nastává dispozice, není-li dispozice, nastupuje sankce.
183

 Normy s klasickou trojčlennou 

strukturou se nazývají normy kondicionální, protože mají podobu podmínkové věty. 

Proto je pro právní texty typický vysoký výskyt kondicionálních vět, které mají 

povahu hypotetického tvrzení: stane-li se A, pak musí nastat i B. Hypotéza, normativní 

podmínka právní normy představující prosté vyjádření věty má povahu kondicionální věty, 

tedy věty vedlejší, což nemusí být podmínkou, zatímco předmětem hypotézy pak není jen 

lidské chování, ale může jím být i událost.
184

 Vzhledem k tomu, že obsahem těchto vět jsou 

práva a povinnosti, je třeba dbát o dodržování požadavku jednoznačnosti, především 

z hlediska kumulativního a alternativního a z hlediska úplnosti a neúplnosti při vymezení 

hypotézy, dispozice, nebo sankce, tedy taxativní a demonstrativní výčet.
185

 

Kumulativní charakter vyjadřují spojky: a stejně jako ostatní spojky souřadicího 

poměru slučovacího významu jako jsou jakož, i, rovněž a další. Alternativní charakter 

vyjadřují spojky významu alternativního: nebo, anebo atp. 
186

 Jisté potíže však může činit 

text, kde je namísto spojovacího výrazu užito jen interpunkční znaménko.
 187

 Nejčastěji tomu 

bývá u několikanásobného přívlastku, přísudku, například u skutkových podstat trestných 

činů, např. kdo neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí 

osobní údaje (§180 odst. 1 TZ). Zda jde o poměr alternativní nebo kumulativní je možné 

poznat až z posledního spojovacího výrazu. Taxativní a demonstrativní výčet rozlišujeme 

nejčastěji podle vytýkacích prostředků, kdy jsou pro demonstrativní výčet charakteristické 
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vytýkací výrazy: například, zejména, a pro taxativní výčet např. výraz jen tehdy. 

Z povahy regulativní funkce práva vyplývá, že taxativní výčet musí být užit u výčtů 

ukládajících právní povinnosti a sankce nebo u vymezení působnosti orgánů veřejné moci.
188

  

Jazykový výklad se však neuplatňuje při rozlišování jednotlivých vět v souvětí 

konkrétní normy na deskriptivní – popisující co je a aktivizující právní normy, tedy skutkové 

podstaty právních norem – a na věty preskriptivní – popisující co má být, tedy určující 

podmínku, za níž nastává první část věty – neboť pro rozlišení těchto částí není podstatná 

forma, ale skutečný význam, který je mnohdy dán kontextem.
 
Z tohoto důvodu nelze spojovat 

s normativní povahou jen věty preskriptivní, stejně tak jako věty deskriptivní nelze 

charakterizovat jen jako výrok, který má určitou pravdivostní hodnotu.  Gerloch uvádí jako 

příklad takového rozporu formy a významu např. ustanovení Ústavy ČR, jež má přes svůj 

deskriptivní charakter normativní povahu a význam: hlavním městem České republiky je 

Praha (čl. 13).
189 

 

Při popisu souvětí je nezbytné v souvislosti s jazykovým výklad zmínit i nutnost 

dodržování pravidel určených pro interpunkci, zejména čárek. Ačkoli ve většině případů, 

kde čárka chybí, k významovým posunům nedochází a jde jen o formální chybu, mohou se 

objevit i případy, kdy by tato absence význam změnila, případně alespoň ztěžuje recepci 

daného textu, jako je tomu např. v § 103 nového občanského zákoníku: 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, 
190

a musí být poučen o jeho 

možných následcích i o riziku neprovedení zákroku. V uvedeném příkladu je však smysl textu 

zřejmý, aniž by bylo třeba užít lingvistických poznatků ze syntaxe, a podobně je tomu 

ve většině případů, kdy chybí interpunkční znaménko. Přesto jsme v souvislosti se syntaxí 

nemohli na takové případy neupozornit. 

Základ syntaxe tvoří skladební dvojice; pro správný jazykový výklad je tak žádoucí, 

aby se nevyskytovaly případy, u nichž by bylo problematické odhalit podmět a předmět, 

neboť by neodpovídaly požadavku jednoznačnosti, přestože by se takový nedostatek odhalil 

kontextem věty případně ostatních vět. Vzniklá nejednoznačnost je dána nejen volným 

slovosledem, který je pro český jazyk příznačný, ale také pádovou homonymií, tedy tím, 
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že tvary některých pádů jsou shodné s dalšími pády, jako tomu je u neživotných jmen 

mužského rodu, nejčastěji nominativu a akuzativu, tedy u pádů, které jsou nejčastěji užívány 

pro podmět a předmět. K podobnému narušování požadavku jednoznačnosti by došlo 

například při vzniku tzv. nepravých syntagmat, z nichž není patrné, ke kterému z výrazů patří 

rozvíjející větný člen. Takové příklady se ale v právních textech nevyskytují. 

Jazykového výkladu nebývá třeba ani u pasivních konstrukcí, nebo u konstrukcí 

polovětných, např. osoba mající zkušenost (§102 TŘ), tedy prostředky zhuštěného vyjádření, 

a není jej třeba ani u konstrukcí, jež užívají na první pohled až nadbytečný počet ve větě: 

žaloba je nepřípustná tehdy, nevyčerpal-li žalobce řádné opravné prostředky (§ 68 SŘS) 

by mohla být konstruována i bez užití negace, aniž by ztratila svůj význam: žaloba je 

přípustná jen tehdy, pokud žalobce vyčerpal řádné opravné prostředky. Zde je negace užita 

jen proto, že dané ustanovení upravuje nepřípustnost žaloby, a proto je žádoucí užít negace. 

 Stejně tak se jazykový výklad neužije ani při uplatnění poznatků z valenční syntaxe 

a předložkových vazeb, které dle našeho názoru v některých případech nejsou užívány správně, 

ale přesto jsou praxí unifikovány a ve všech předpisech užívány stejně, např. ustanovení § 3 odst. 2 

nového občanského zákoníku „Soukromé právo spočívá zejména na zásadách“, ačkoli správně 

je dle našeho názoru vazba spočívat v něčem.  
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6. Jazykový výklad v judikatuře  

Jazykový výklad má v právu tu významnou úlohu, zejména proto, že jazyk je často 

laickou veřejností nazírán jako nástroj, jehož prostřednictvím je možné s právem manipulovat 

podle svého vlastního, resp. klientova, zájmu. Tento názor samozřejmě neodpovídá právnímu 

přístupu, neboť jak jsme již uvedli výše a jak dále ukážeme, je jazykový výklad ovlivněn 

nejen charakterem užitých prostředků, ale zejména účelem zákona jako takového, 

a nelze proto při interpretaci pracovat jen s jazykovým výkladem, přestože se v praxi čas 

od času objevují i takové názory, že ostatní výkladové metody včetně teleologického jsou 

na místě zásadně jen tehdy, nejsou-li v rozporu s jednoznačným jazykovým projevem autora, 

zvláště jedná-li se o tzv. typizované právní úkony.
191

 

Judikatura je pro jazykový výklad důležitá nejen proto, že jazykovému výkladu 

některými svými argumenty vymezuje místo v interpretaci práva a v postavení mezi ostatními 

výkladovými metodami obecně, ale zejména jej užívá při vymezení významu v konkrétních 

případech. V praxi se setkáme se dvěma přístupy aplikace jazykového výkladu. 

První přístup, naznačený výše, se řídí jazykovým výkladem jako výkladem primárním a další 

výkladové metody připouští, jen jako metody subsidiární, tedy pokud nebudou odporovat 

závěrům vyvozeným na základě užití výkladu jazykového. Oproti tomu vyplývá z již výše 

citovaných judikátů přístup zcela opačný, totiž, že jazykový výklad pouze prvotní přiblížení 

se k aplikované právní normě. Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu 

a účelu.
192

 Přesto však – jak jsme uvedli výše – není přípustné, aby interpretace zcela 

protiřečila znění zákona, ačkoli by bylo zřejmé, že interpretace odpovídá úmyslu 

zákonodárce.
193

 Přičemž tento přístup má často za následek přímo vyvrácení jazykového 

výkladu. 

Jazykový výklad však není užíván pouze v kombinaci s nadstandardními metodami 

a zejména v kombinaci s již několikrát zmíněným teleologickým výkladem, ale je užíván 

i v kombinaci s ostatními standardními výklady, nejčastěji v kombinaci s výkladem logickým, 

případně systematickým. Zajímavostí dle našeho názoru je, že se vyskytují i takové případy, 

kdy navrhují účastníci řízení jazykový výklad provedený Ústavem pro jazyk český dokonce 

jako důkaz, např. rozhodnutí Nejvyššího soudu, spisová značka 32 Cdo 4387/2009. 
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Již jsme uvedli v předchozích kapitolách, že jazykový výklad je často užíván 

i v takových případech, kde by bylo vhodnější užít metodu jinou, zejména při argumentaci 

nižšími soudy. Přesto lze z judikatury Nejvyššího soudu vypozorovat, že okresní a krajské 

soudy nevolí při své argumentaci pouze výklad jazykový, ale že rozhodují v souladu 

s požadavkem - v této práci již několikrát uvedeným - užívat jazykový výklad jako 

východisko. I přesto je však možné vyvodit závěr, že užívání jazykového výkladu se snižuje 

v závislosti na postavení soudu soudní hierarchii, případně mimo ni, mluvíme-li o Ústavním 

soudu, což je dle našeho názoru dáno tím, že jazykový výklad je pro recipienta bez 

právnického vzdělání výklad nejbližší a zdánlivě nejsnazší a - jak jsme uvedli výše - může 

vzbuzovat dojem, že je i nástrojem, kterým je možno manipulovat za účelem dosažení 

úspěchu ve věci, a to i v takovém případě, že účastníci, kteří jej užijí, dle našeho názoru musí 

vědět, že jejich argumentace odporuje ustanovením právních předpisů, jako tomu bylo 

například při užití jazykového výkladu v případě, že je všeobecně známo, že pomocí tohoto 

argumentu spojují instituty dle současné právní úpravy nespojitelné, jako např. při uplatnění 

domněnky, že dohodami k vydání domu došlo současně i k vydání parcely, přestože současný 

platný řád nezakotvuje zásadu superficies solo cedit.
194

 

Aplikací jazykového výkladu však není třeba rozumět jen takové případy, kdy soud, 

např. Ústavní soud, konkretizuje, respektive významově upřesňuje, původní právní text, 

ale i na takové případy, kdy tento soud pomocí jazykových pravidel odůvodňuje odmítnutí 

konkrétního případu, resp. odůvodňuje jeho odmítnutí se konkrétním případem zabývat. 

Tak je tomu například v rozhodnutí 3912/11, v němž je jazykový výklad aplikován za pomoci 

odkazu na literaturu, konkrétně syntax
195

, kdy spíše než aby aplikoval lingvistické poznatky, 

pouze hodnotí formulaci ustanovení napadeného právního předpisu: Je sice pravdou, 

že se v daném případě nejedná z lingvistického hlediska, zejména s ohledem na hypersyntax, 

resp. lingvistiku diskursu o formulaci dovednou, ba spíše o formulaci ve vztahu k obsahu 

celého komunikátu nevhodnou, nicméně tato jazyková "neobratnost" nedosahuje takové 

intenzity, aby zakládala nesrozumitelnost odůvodnění soudu, a v posledku i protiústavnost 

jeho rozhodnutí.
196

 Přesto jde o aplikaci spíše výjimečnou a mnohem častěji se vyskytují 

rozhodnutí, jež za pomoci jazykového výkladu význam jazykových prostředků konkretizují, 

například sémanticky, kdy se Ústavní soud musel v rozhodnutí č. IV. ÚS 96/11 vypořádat 
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s rozlišením výrazů „hospodaření“ a „právo hospodaření“,
197

 kdy musel soud určit s odkazem 

na rozhodnutí dřívější, které stanoví, že Pojem "právo hospodaření“ je pojmem, který byl 

v hospodářském zákoníku a ve vyhlášce č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem, 

použit v obdobném významu, jako původní pojem "správa". Proto i pojem "hospodaření", 

který sice není právem definován, je třeba odvodit z citovaných předpisů, kde se organizacím 

ukládá hospodařit s národním majetkem s péčí řádného hospodáře, nejen tedy tento majetek 

evidovat, ale také pečovat o jeho údržbu, chránit ho a využívat. Pokud organizace majetek 

k plnění svých úkolů nepotřebovala a neužívala jej, tendovala právní úprava k tomu, aby byl 

neprodleně nařízen převod práva hospodaření, přičemž umožňovala též dočasné užívání jinou 

organizací nebo i občany.
198

 Z citovaného rozhodnutí je zřejmé, že odkaz na konkrétní 

předpis posouvá výraz „právo hospodaření“ do jiné významové roviny, než v jaké se 

tento výraz nachází, pokud je vytržen z kontextu. 

Sémantika se projevuje v rozhodnutích soudů při argumentaci účastníků sporu 

i v takových případech, kdy účastníci aplikují jazykový výklad za pomoci užití slovníků 

obecného jazyka, např. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, kdy stěžovatelka 

citovala v dovolání k Nejvyššímu soudu
199

 vysvětlení významu hesla „nárok“ z výše 

citovaného slovníku. I v tomto případě byl však výraz vytržen z kontextu, 

neboť dle Nejvyššího soudu je užití jazykového výkladu v souladu s celou koncepcí zákona 

o konkursu a vyrovnání, a tak byl jazykový výklad užit stěžovatelkou jen z toho důvodu, 

že chtěla pomocí těchto argumentovat měnit význam užitého výrazu ve svůj prospěch.  

Poněkud úsměvně může působit uplatnění jazykového výkladu i v takovém případě, 

kdy Vrchní soud rozhodoval
200

 o stížnosti proti usnesení o kázeňském potrestání pro užití 

vulgarismu, když odsouzený napsal o předsedovi senátu tohoto soudu, že je „obyčejný 

justiční chuj“. Obžalovaný v této stížnosti uvedl, že: „soudce Vrchního soudu v Olomouci 

musí být skutečně zaujatý a zoufalý, když neunese dobře míněnou kritiku jako chlap a používá 

hrozbu represe pro důchodce po infarktu“, když navíc „samotné slovo ruského původu 

„chuj“ vůbec není urážlivé a podle posudku jazykovědného ústavu Ľudovíta Štúra jde 

o označení stojícího chlapa, který se jaksi neví rozhodnout a tak stojí“. Odsouzený podobně 

jako ve výše uvedeném případě, kdy byl jako důkaz uveden jazykový výklad provedený 
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Ústavem pro jazyk český, doložil posudek slovenského jazykovědného ústavu. Soud následně 

rozhodl, že „Urážlivost tohoto výroku je dána tím, jak je obecně vnímán, a jazykový výklad, 

který podává odsouzený, nemůže jeho obecně chápanou urážlivost zmírnit ani rozptýlit.“ 

Těmito příklady jsme nechtěli snížit úlohu Ústavu pro jazyk český, ale chtěli jsme doložit, 

že existují příklady, kdy nelze odkazovat pouze na stanovisko takové instituce, 

neboť tato instituce pracuje s obecným, nikoli však s právním jazykem. 

Oproti výkladům vztahujícím se k sémantickým nejasnostem se v judikatuře soudů 

vyskytují rozhodnutí, která by opírala svou argumentaci o poznatky z oblasti morfologie 

nebo syntaxe, spíše výjimečně, což odpovídá výše uvedenému názoru, že morfologie a syntax 

jsou natolik formalizovány a uživateli jazyka respektovány, že neumožňují při jazykovém 

výkladu významnější prostor pro variabilitu závěrů. 

Jedním z mála příkladů, kdy byly při užití jazykového výkladu aplikovány poznatky 

z morfologie, je odůvodnění rozhodnutí o ústavní stížnosti
201

 ve věci zrušení rozhodnutí 

Krajského soudu, v níž stěžovatelka nesouhlasila se zamítavým výrokem, dle něhož byla 

činnost, kterou na základě mandátní smlouvy vykonávala v roce 1996 pro P. p. s. s., 

spol. s. r. o., zastřeným pracovněprávním vztahem. (…) Existenci pracovněprávního vztahu 

však krajský soud odvodil z předmětu sjednaného vztahu. Podle soudu mandátní smlouva 

představuje závazek mandatáře zařídit pro mandanta určitou činnost a nikoliv závazek k 

nepřetržitému výkonu. Smluvní strany tak v tomto konkrétním případě neuzavřely mandátní 

smlouvu ani jiný obchodní vztah, nýbrž zamýšlely sjednat poměr obdobný poměru 

pracovnímu. Ústavní soud tak aplikoval jazykový výklad v tom ohledu, že zhodnotil tvary 

užitých výrazů, přesněji připustil, že je sice užit dokonavý vid (zařídil) a jednotné číslo 

(určitou činnost), ale odmítl užití striktního jazykového výkladu, který „by vedl 

k opakovanému uzavírání smluv, ať mandátních či jiných, pro každou jednotlivou záležitost.“ 

Ústavní soud se dále zabýval spíše sémantickým vymezením výrazu činnost, neboť jak 

vyplývá dále, přestože „zákon nestanoví, nakolik podrobné a konkrétní musí být vymezení 

činnosti, kterou má mandatář vykonávat,“ nelze tuto množinu omezovat bez zákonné 

opory.
202

 Ústavní soud tak neužil výlučně jazykový výklad k tomu, aby podložil své 

argumenty, neboť z výše uvedeného vyplývá, že jazykový výklad byl užit na pozadí výkladu 

teleologického. 
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V tomto případě je pro úplnost třeba poznamenat, že Ústavní soud dále uvedl, že: 

„zpochybněním formy vzájemného vztahu navíc správní orgány i správní soud narušily 

synalagmatičnost smlouvy, když popřely existenci mandátní smlouvy jako takové, a vztah 

subsumovaly do sféry pracovního práva. Tímto postupem však nezrušily původní smluvní 

vztah, kdy stěžovatelka nadále odpovídá za účetnictví společnosti jako podnikatelka, a nikoliv 

jako zaměstnankyně, ačkoliv na podmínky k výkonu její práce hledí orgány veřejné moci jako 

na pracovní poměr.“ 

Dalším z nemnoha příkladů, kdy byly při užití jazykového výkladu aplikovány 

poznatky z morfologie, je odůvodnění rozhodnutí
203

 Ústavního soudu, které vymezuje 

pravomoci prezidenta republiky jmenovat místopředsedu Nejvyššího soudu. Navrhovatelka 

této stížnosti uvádí, že prezident překročil své kompetence, neboť v § 15
204

 počítá jen 

s jedním místopředsedou Nejvyššího soudu, a to proto, aby byla eliminována možnost 

ovlivňování Nejvyššího soudu jmenováním vždy dalšího místopředsedy tím kterým 

prezidentem.
205

 Tento spor však nespočíval jen v otázce užití singuláru a plurálu u výrazu 

místopředseda, ale také v tom, že ke jmenování místopředsedou soudu neudělila předsedkyně 

Nejvyššího soudu souhlas a současně probíhalo řízení u Ústavního soudu o neústavnosti 

přidělení JUDr. Jaroslava Bureše jako soudce k Nejvyššímu soudu.
206

 Pokud se tedy omezíme 

na argumentaci vztahující se pouze k jazykovému výkladu, je zřejmé, že argument 

o rozdílném užití čísla u slova místopředseda, je s ohledem na to, že Ústava má vyšší právní 

sílu, irelevantní, přičemž tento názor přijal i prezident republiky ve svém vyjádření k ústavní 

stížnosti. S jazykovým výkladem se Ustavní soud v tomto případě vypořádal do té míry, 

že zopakoval již několikrát uvedenou větu, že: „Jazykový výklad představuje pouze prvotní 

přiblížení se k aplikované právní normě.“ a následně uvedl, že: „Jazykovým výkladem by bylo 

možno dospět k závěru, že okruh osob, z něhož může prezident republiky realizovat svoji 

jmenovací pravomoc dle čl. 62 písm. f) Ústavy, není omezen na soudce přidělené 

k Nejvyššímu soudu.“ Přestože ustanovení „jmenuje ze soudců předsedu a místopředsedy 

Nejvyššího soudu“
207

 výslovně neříká, že se jedná o soudce Nejvyššího soudu, je dle našeho 

názoru taková  argumentace omluvitelná jen v případě, že by ji užil člověk bez právního 

vzdělání. Přisuzovat v tomto případě jazyku přepjatý formalismus je přehnané a v daném 

případě neadekvátní.   
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Jako příklad kombinace užití jazykového výkladu v kombinaci s výkladem 

logickým, lze uvést např. rozhodnutí I. ÚS 3486/10, v němž soud rozhodoval o neplatnosti 

rozhodnutí členské schůze: „Svědčí tomu logický a jazykový výklad čl. 7 odst. 3 písm. o) 

in fine, z něhož lze dovodit, že členská schůze si sice může vyhradit rozhodování i o jiných 

záležitostech sdružení než o těch, která jsou uvedena v odst. 3 demonstrativně 

pod písm. a) až o) věta první, leč nikoli v záležitostech svěřených do pravomoci výboru 

při rozhodování o právech a povinnostech členů v případě porušení členských povinností. 

Členská schůze žalovaného nepochybně na sebe nemůže atrahovat pravomoc rozhodnout 

ve věci, ve které je rozhodnutí ze stanov (čl. 6 odst. 1) jednoznačně svěřeno jinému orgánu 

žalovaného.“ nebo rozhodnutí Nejvyššího soudu 20 Cdo 2/2000, které pomocí kombinace 

těchto výkladů ozřejmovalo obsah výrazu „navrácení“: Odlišné právní názory pokládal 

odvolací soud za „zcela mylné, neboť přehlížejí jazykový i logický výklad termínu navrácení“, 

jehož smyslem je obnovit vlastnictví toho, kdo byl původním vlastníkem. Je spravedlivé, uvedl 

odvolací soud, aby předmětné nemovitosti mohli využívat lidé v daném místě a nikoli 

žalobkyně, „které nepatřily, nic na nich neudělala, a jejíž pracovníci zřejmě ani nikdy v obci 

nebyli“. 

Jazykový výklad však není uplatňován jen v takových případech, kdy je třeba vymezit 

obsah určitého pojmu, ale uplatní se i v takových případech, kdy je třeba určit, zda lhůta byla 

nebo nebyla hmotněprávní a prekluzivní, tak jako tomu bylo např. při zamítnutí ústavní 

stížnosti IV. ÚS 628/03, kdy tato lhůta nebyla vyjádřena pro prekluzivní lhůtu typickým 

dovětkem „jinak právo zanikne“, ale místo toho byla výslovně stanovena lhůta pro uplatnění 

práva, čímž byla tendence vymezit časový rámec pro uplatnění tohoto práva dostatečně 

zjevná.
208

 Tímto výkladem tak Ústavní soud připouští, že nemusí být při úpravě stejného 

institutu v různých předpisech vždy užity stejné výrazové prostředky. Současně je ale třeba 

uvést, že je to jev spíše ojedinělý, a zejména při aplikaci logického výkladu je zřejmé, 

že nejde o ustanovení, které by bylo pro svou – pro právní text – méně obvyklou formu méně 

srozumitelné. Dle našeho názoru se opět jedná spíše o snahu manipulovat s právním textem 

ve svůj prospěch. 

Kontrast jazykového a teleologického výkladu v praxi je patrný např. při aplikaci 

rozdílných výkladů při rozhodování Nejvyššího soudu
209

 a Ústavního 
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soudu.
210

Zatímco Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí aplikoval jazykový výklad, Ústavní soud 

zdůraznil nutnost teleologického výkladu, ačkoli připustil, že obecné soudy jej neaplikují: 

Převažující judikatura obecných soudů včetně právního názoru formulovaného v nyní 

napadeném rozsudku velkého senátu Nejvyššího soudu interpretuje aktuální ustanovení § 8 

odst. 3 zákona o odpovědnosti státu v aktuálním znění (pomocí výlučně jazykového výkladu) 

tak, že obviněnému nenáleží nárok na náhradu škody, pokud nepodal proti usnesení o 

zahájení trestního stíhání stížnost, ledaže by se v konkrétním případě vyskytly pro přiznání 

náhrady škody důvody zvláštního zřetele hodné. Naproti tomu judikatura Ústavního soudu 

(včetně nyní přijatého nálezu) totéž zákonné ustanovení za pomoci výkladu nejen 

gramatického interpretuje opačně, totiž že obviněnému náleží nárok na náhradu škody, i když 

nepodal stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, ledaže by tu opět (v konkrétním 

případě) byly dány důvody hodné zvláštního zřetele pro nepřiznání náhrady škody. 

S odkazem na kapitolu věnující se vztahu jazykového a teleologického výkladu a tvrzení 

prokázaných praxí, že přes existenci teleologického výkladu v praxi, jsou zejména soudy 

nižšími aplikovány metody „formálnější“, čímž vzniká za absence užití metod neformálních 

při rozhodování širší prostor pro podávání ústavních stížností. Takové situaci ale předchází 

Ústavní soud např. v rozhodnutí II. ÚS 1263/11, v němž stanoví, že Ústavní soud setrvale 

judikuje, že do výkladu a aplikace předpisů obecného práva zvoleného obecnými, resp. zde 

správními soudy, zásadně nevstupuje, a že výjimku představují jen takové případy, 

kdy by pominutí jiné argumentace mělo za následek rozpor s obecně sdílenými zásadami 

spravedlnosti.  

Ačkoli jsme doložili příklad situace, v níž užívá Nejvyšší soud a Ústavní soud různé 

argumentace, bylo by nesprávné vyvodit závěr, že teleologický výklad užívá jen soud 

Ústavní, neboť např. z rozhodnutí 26 Cdo 3307/2009 vyplývá opak, přestože byl tento výklad 

aplikovaný Krajským soudem následně Nejvyšším soudem vyvrácen. Na základě uvedených 

příkladů (a příkladů, které ještě budou doloženy) lze vyvodit domněnku, že pokud soud nižší 

užije pouze jazykové metody, aniž by se vypořádal s výkladem pomocí metod ostatních, 

lze předpokládat, že soud vyšší dojde velmi často i odlišnému názoru než soud, který užil 

při interpretaci „pouze“ výklad jazykový. 

Přestože uvádíme příklady, kdy je výkladovými stanovisky a rozhodovací praxí soudů 

odstraněn pomocí jazykového výkladu případný rozpor, existují v praxi i příklady takových 
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ustanovení, jež sice byla soudy upřesněna, ale přesto s takovým výkladem část odborné 

veřejnosti nesouhlasí. Jedním z takových příkladů je dle Kolářové
211

 nedostatečná ochrana 

projevu vůle zůstavitele. Tu spatřuje v tom, že je na první místo kladem doslovný výklad 

zákona, který dle jejích slov ve svých důsledcích deformuje projev vůle zůstavitele. 

Kolářová dokonce uvádí, že soustředěním se na „jazykově co nejpřesnější výklad textu jedné 

nebo několika právních norem“ dochází k odklonu od obecných právních principů, 

neboť zasahuje do vůle zůstavitele a modifikuje ji a současně „přesuzuje vůli závětního 

dědice přednost před vůlí zůstavitele.“ Kolářová současně odkazuje i na Eliáše, který hodnotí 

nerespektování zůstavitelovy vůle ještě kritičtěji, neboť hodnotí současné dědické právo jako 

právo, které je ve vleku dvou ideologických dogmat komunismu, že vlastnictví musí být 

omezováno a že mrtvý nemá vůli.
212

 

Do rozporu se jazykový výklad často dostává i s výkladem systematickým, 

jak deklaruje ve svém odůvodnění v rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyšší správní soud 

(6 Ads 95/2011 – 78), který se v tomto rozhodnutí musel vypořádat s argumentací městského 

soudu, který zvolil jako interpretační metodu pouze jazykový výklad, což mělo za následek, 

že interpretoval ustanovení § 120 odst. 2 zákona o služebním poměru příslušníků PČR 

jako nesrozumitelné. Tím ovšem že nerespektoval k ověření správnosti, případně nesprávnosti 

ostatních interpretačních metod, dospěl k takovému závěru, že právní předpis nedodržuje 

požadavek stanovený Legislativními pravidly vlády, totiž požadavek srozumitelnosti. 

Nejvyšší správní soud, tak musel potvrdit, že pokud by byl užit pouze jazykový výklad, 

bylo by dané ustanovení skutečně nejednoznačné, ale dále zdůraznil, že pokud vede 

v projednávané věci gramatický výklad ust. § 120 odst. 2 zákona o služebním poměru 

příslušníků PČR k rozporným závěrům, je třeba přistoupit k použití dalších výkladových 

metod a pokusit se tak o bližší objasnění pravidla obsaženého v právní normě. Což je přístup, 

který odpovídá nejen základnímu pravidlu Ústavního soudu, který charakterizuje jazykový 

výklad jako prvotní přiblížení, ale také modifikaci tohoto přístupu, kterou zdůrazňuje 

Nejvyšší správní soud, totiž že k výkladu právních předpisů a jejich institutů nelze přistupovat 

pouze z hlediska textu zákona, ale především podle jejich smyslu. Jazykový výklad může 

ve smyslu ustálené judikatury Ústavního soudu, s níž se v řadě svých rozhodnutí výslovně 

ztotožnil i Nejvyšší správní soud představovat pouze prvotní přiblížení se výkladu, 

popř. jeho doplnění či upřesnění, potom slouží ostatní interpretační přístupy, 
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z nichž je v souzené věci namístě jmenovat především metodu teleologickou a systematickou 

(samozřejmě podle povahy věci bude namístě užít i jiných metod, jako např. komparativní, 

logické či historické).
213

 

 Ve výše popisovaném případě pak Nevyšší správní soud užil systematický výklad 

pro určení nároku na úmrtné nejen s odkazem na konkrétní právní předpisy upravující 

odškodnění, ale také současnou
214

 právní úpravu, která nahradila úpravu původní a která – 

přestože není pro projednávanou věc rozhodná – může být v pochybnostech použita jako 

interpretační vodítko při interpretaci právního institutu obsaženého jak ve staré tak v nové 

právní úpravě. Pro pojednání o jazykovém výkladu v tomto případě není ani tak podstatný 

fakt, že by užit současný právní předpis jako interpretační vodítko, jako to, že dle našeho 

názoru pomocí judikatury soudů vzniká materiál, který není podstatný jen pro rozhodování 

v podobných případech, ale především materiál, který může ovlivnit příští normotvorbu, 

neboť v mnohých případech právě interpretace soudů a volba interpretační metody jsou 

faktory ovlivňující jazykovou podobu původně nesrozumitelných norem. Z tohoto důvodu 

není nutně žádoucí aplikace jazykového výkladu, neboť i jeho případná „neaplikace“, 

respektive nemožnost jeho aplikace může ovlivnit příští podobu zákona. Názor, 

že je judikatura soudů zdrojem inspirace při vzniku nových norem lze doložit citováním 

judikatury nejen v komentářích je konkrétním zákonům, ale také tím, že tvoří součást 

důvodových zpráv k nově vznikajícím zákonům, resp. zákoníkům, případně je alespoň 

příčinou, proč se musí zákonodárci v důvodové zprávě vypořádat s užitím některých výrazů 

místo výrazů vhodnějších, jako je tomu např. v důvodové zprávě Nového občanského 

zákoníku, kdy uvádějí, proč nakonec nezvolili výraz „oprávnění“, byť by byl vhodnější. 

Důvodová zpráva tak uvádí, že je tomu tak proto, Toto řešení je sice teoreticky správné 

a podle zásad legislativní techniky by bylo namístě, ale z hlediska jazykového vyjádření vedlo 

k toporné stavbě vět a celkové těžkopádnosti.
215

 Přestože se zákonodárce musí vypořádat 

s případným jazykovým výkladem, tvoří součást důvodové zprávy i obecné principy aplikace 

jazykového výkladu a již tolikrát zmiňované „pravidlo“, že jazykový výklad představuje 

pouze prvotní přiblížení k textu a je třeba jej neizolovat od smyslu zákona.
216
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Přestože souhlasíme s názorem, že jazykové vyjádření normy nelze považovat 

za absolutní a že je třeba brát v potaz smysl a účel zákona, jsme i nadále přesvědčeni, 

že prvotní jazykové přiblížení textu, na něž odkazují shodně např. Nejvyšší správní soud 

a Ústavní soud, nemá být jen prvotní, ale také základní, v tom smyslu, že jazykové prostředky 

budou natolik srozumitelné, že případná interpretace takového textu by měla být nejzazším 

prostředkem, nikoli tradiční praxí. Takový přístup je ale třeba na základě našeho zkoumání 

současné judikatury potvrdit v tom ohledu, že jazykový výklad skutečně nepředstavuje 

v judikatuře soudů metodu natolik významnou, že by její užití kvantitativně převyšovalo 

nad užitím ostatních metod, neboť je tomu spíše naopak. V případě, kdy je v právním textu 

nezbytné vymezit určitý výraz bez ohledu na užitou metodu, je však interpretace užívána 

dle našeho názoru relativně často, nicméně je třeba připustit, že s ohledem na právní jistotu 

a jistou variabilitu práva je nezbytnost interpretace nezpochybnitelná. Nabízí se tak otázka, 

zda je vůbec možné, aby jazykové prostředky užité zákonodárcem byly natolik „dokonalé“, 

že by bylo reálné představit si, že by nebylo třeba právní normy interpretovat, 

resp. interpretovat bez užití jazykového výkladu z toho důvodu, že by byly jazykové 

požadavky na text dodržovány dle předepsaných pravidel. 
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Závěr 
 

Význam jazykového výkladu v interpretaci práva je nevyvratitelný. Současně je však 

třeba užívat jej v interpretaci práva v kontextu ostatních metod a nepřeceňovat jen, zejména 

pro jeho charakteristiku jako základní stavební kámen interpretace, neboť je často dáván 

do kontrastu s výkladem teleologickým, protože užití samotného jazykového výkladu 

by představovalo spíš než vázanost zákonem promítající požadavek právní jistoty vázanost 

formou zákona bez ohledu na jeho kontext, případně účel. Právě s účelem zákona, 

jenž pomáhá při interpretaci práva, jsme se pomocí jazykovědné disciplíny pragmatiky, 

pokusili najít argumenty, které by odůvodnily, proč není teleologický výklad součástí výkladu 

jazykového. Současně jsme ale našli v oblasti teorie práva takové argumenty, jež odůvodňují 

samostatnou existenci teleologického výkladu a jež naše domněnky vyvrátily. 

 Přestože jsme již téměř na začátku této práce vyvrátili náš předpoklad, že jazykový 

výklad patří mezi nejdůležitější výkladové metody, doložili jsme na charakteristice právního 

jazyka a na příkladech z praxe, že významné postavení jazykového výkladu vychází zejména 

z toho, že základním zákonodárcovým nástrojem, je jazyk, který je při normotvorbě užívat 

co nejzodpovědněji, aby případná následná neinstitucionalizovaná interpretace byla co možná 

nejsrozumitelnější a nejjasnější, aby případná institucionalizovaná interpretace byla 

aplikována co nejméně.  

Pro účely této práce a teorie práva obecně tak rozumíme jazykovému výkladu takový 

výklad, který čerpá z formy, jíž je právo kodifikováno, zatímco výklad teleologický čerpá 

z materie. Jazykový výklad, je tak často uváděn v kontrastu s ostatními výkladovými metody, 

pro svůj formalismus.  Tento kontrast však nelze zcela absolutizovat, neboť jak bylo řečeno 

výše, jednotlivé výklady se vzájemně doplňují, přičemž je mezi mini mnohdy velmi tenká 

hranice, jež je od sebe navzájem odděluje. 

 Na základě úpravy některých základních pravidel, jež stanoví Legislativní pravidla 

vlády pro zákonodárce, aby se jimi řídili při normotvorbě, jsme vytvořili shrnutí základních 

pramenů, v nichž se úprava jazykového výkladu nepřímo vyskytuje, přičemž jsme 

nerozlišovali mezi pravidly stanovenými právními předpisy a pravidly vyplývajícími 

z jazykovědných příruček.  

Jelikož je tedy jazykový výklad v mnoha ohledech disciplínou na pomezí teorie práva 

a lingvistiky, resp. je někdy označován přímo jako lingvistická disciplína, věnovali jsme se 
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při jeho popisu zejména popisu příkladů, které se v praxi mohou objevit a u nichž je třeba užít 

lingvistických poznatků. Při popisu sémantiky, která tvoří stěžejní disciplínu uplatňovanou při 

interpretaci práva, jsme doložili, že přestože zejména legislativní pravidla vlády stanoví 

základní požadavky na text, nelze očekávat jejich absolutní naplnění, což je dáno zejména 

střetem obecného a právního jazyka a významovými posuny v obou těchto množinách. 

Významnější úlohu sémantiky oproti morfologii a syntaxi jsme doložili nejen 

v obecné části tedy v kapitole „Lingvistické disciplíny nezbytné pro jazykový výklad při 

interpretaci práva, ale také v kapitole „Jazykový výklad v judikatuře“, čímž jsme doložili 

předpoklad, že morfologie a syntax jsou předmětem tohoto výkladu výjimečně, neboť obě 

tyto disciplíny jsou z povahy své věci formalizovanější než lexikum jak právního, 

tak obecného jazyka, čímž je případný vznik chyb eliminován, resp. pokud se chyba 

morfologického nebo syntaktického charakteru objeví, postačí ji odstranit coby vadu 

formální, nikoli obsahovou. 

 Význam jazykového výkladu v interpretaci práva tedy spočívá v tom, že představuje 

základní faktor, který musí zákonodárce při tvorbě zákona zohledňovat, neboť jazykový 

výklad je nejen základní a nejjednodušší metoda, kterou jsou schopni aplikovat i laičtí 

uživatelé právních předpisů, ale současně představuje tak spojovací článek adresátů těchto 

norem s jeho tvůrci a s odborníky, aniž by právní jazyk bagatelizovat nebo omezoval. Správné 

užití jazykových prostředků při tvorbě předpisů tak omezuje prostor pro případnou manipulaci 

s jazykem jako takovým, resp. manipulaci s právem podle zájmu v konkrétní věci, 

což je v demokratickém právním státu nepřípustné. 
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Shrnutí 

 Tato práce popisuje jazykový výklad v kontextu interpretace práva, kterou vymezuje 

nejen jako disciplínu právní, ale současně jako disciplínu společenskou, z níž má pro účely 

jazykového výkladu význam zejména vymezení pojetí interpretace lingvistické, 

oproti interpretaci právní. 

 V následující kapitole zařazuje autorka jazykový výklad mezi ostatní výkladové 

metody, a přestože přijímá Ústavním soudem potvrzený názor, že jazykový výklad 

představuje pouze prvotní přiblížení k textu, hledá argumenty, které by toto tvrzení vyvrátily. 

Jeden z takových možných argumentů nachází při relativizaci výčtu lingvistických disciplín 

užívaných při jazykovém výkladu a poukázáním na fakt, že pokud by byla mezi tyto 

disciplíny řazena i pragmatika, došlo by k posunu od dosud formálního vnímání jazykového 

výkladu, neboť by jazykový výklad obsahoval i prvky výkladu teleologického, jehož obsah 

tvoří smysl a kontext, podobně jako u pragmatiky. 

 Ve čtvrté kapitole věnuje autorka pozornost právnímu jazyku, který popisuje nejen 

jako předmět jazykového výkladu, ale také jako nástroj zákonodárce, protože právě 

nerespektování základním pravidel, která by měl zákonodárce při tvorbě právních předpisů 

dodržovat, dle jejího názoru vzniká nezbytnost aplikace jazykového výkladu. Další z příčin 

pak shledává v konfrontaci obecného a právního jazyka, mezi nimiž dochází vzájemně 

k  významovým posunům, jejichž vlivem se stává právní text nesrozumitelný. 

 Pátá kapitola se věnuje jednotlivým lingvistickým disciplínám, které jsou při 

jazykovém výkladu užívány. Jsou zde popsány nejen příklady, u nichž byl jazykový výklad 

uplatněn již v minulosti, ale i takové příklady, u nichž existují důvody, proč by mohl být 

jazykový výklad uplatněn. Současně jsou zde popsány z jazykového hlediska pro právní text 

příznačné jevy, přestože u nich jazykový výklad není třeba aplikovat. 

 Poslední kapitola se zaměřuje na jazykový výklad v judikatuře soudů. Popisuje nejen 

případy, kdy byl užit výlučně jazykový výklad, ale i případy, kde byl užit jazykový výklad 

buď jako východisko pro volbu jiné výkladové metody, nebo kdy byly tyto metody užity 

společně. Vedle toho jsou doloženy i případy, kdy je aplikace jazykového výkladu hodnocena 

odborníky jako sporná, případně jako neúplná. 
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Summary 

 

This thesis describes linguistic interpretation in the context of interpretation of law, 

that is defined either as discipline of law, either as social discipline. In linguistic interpretation 

plays basic role linguistic interpretation. 

In the chapter that follows the chapter with description of the linguistic interpretation 

and its specifics in interpretation of law, the author puts linguistic interpretation among 

the other methods of interpretation. Although she admits the opinion of The Constitutional 

Court of the Czech Republic, that linguistic interpretation is only the first approach to the text, 

she looks for argumentation that disproves this opinion. She finds one of possible arguments, 

when she relativizes enumeration of linguistics disciplines, because of pragmatics. Pragmatics 

as a linguistic discipline is not in this enumeration. The author says, that the reason is, 

that pragmatics would change meaning and understanding of the linguistic interpretation, 

bescause of presence of context as a common factor in pragmatics and in the teleological 

interpretation. 

The fourth chapter describes legal language as an object of the linguistic interpretation 

and also as an instrument of lawmakers. Author finds a reason for necessity of the linguistic 

interpretation in the fact, that lawmakers don´t respect the basic rules during lawmaking. 

The next reason is the confrontation of a natural language and legal language. 

This confrontation causes the semantic drifts and incoherence of legal text. 

The fifth chapter focuses on particular disciplines used in the linguistic interpretation. 

There are described examples of using the linguistic interpretation in the past, but also present 

examples where exist reasons, why the linguistic interpretation could be used. This chapter 

focuses also on aspects characteristic of legal text, although there is no reason to apply 

the linguistic interpretation. 

The last chapter is focused on the linguistic interpretation in the judicature. There are 

described examples of using only the linguistic interpretation and examples of using 

the linguistic interpretation together with another method of interpretation. The author also 

shows examples, where the application of the linguistic interpretation is evaluated by experts 

as interpretation, that was not used suitably. 


