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Abstrakt (česky):  

Vnitřní předpisy a právní řád České republiky 

 

Cílem mé diplomové práce je poskytnout určitou teorii vnitřních předpisů, která 

by umožnila zjistit jejich existenci a potažmo i povinnosti a práva, které stanoví. 

Vnitřní předpisy se tradičně nachází mimo oblast zájmů akademických 

i praktických právníků jako právní dokumenty velmi nízké úrovně síly práva. Přesto 

existují a šíří se prakticky ve všech oblastech a vytvářejí obrovské množství různých 

právních povinností nebo i práv, kterých si běžná osoba je jen obtížně vědoma. 

Navzdory tomu o této tématice neexistuje žádná monografie ani nebyla vytvořena jejich 

systematická teorie českou právní vědou. Místo toho se o vnitřních předpisech 

pojednává jen zlomkovitě v různých právních knihách a článcích, jako vedlejší část 

hlavního tématu takových publikací. 

Kapitola první poskytuje přehled vnitřní struktury právního řádu ČR. Účelem je 

poskytnout kontext vnitřních předpisů, jakož i jejich negativní definici, neboť vnitřní 

předpisy nejsou pramenem práva. 

Kapitola druhá obsahuje rešerši fragmentů o vnitřních předpisech, jak jsou 

rozptýleny v právních pojednáních o různých odvětvích práva i jurisprudence. 

Kapitola třetí syntetizuje zkoumaný předmět práce. Poskytuje seznam běžně 

rozeznávaných druhů vnitřních předpisů a určité metody jejich kategorizace. Bylo 

zjištěno, že teoreticky nejpřínosnějším způsobem nahlížení na vnitřní předpisy je dle 

druhu právního titulu, který způsobuje jejich závaznost pro určité osoby. V zásadě 

existují pouze tři hlavní druhy takových právních titulů. 

Kapitola čtvrtá poskytuje popis několika důležitých judikátů, které se zabývají 

vnitřními předpisy ze zcela různých úhlů pohledu. Jeden rozsudek dokazuje, že vnitřní 

předpisy mohou být použity dokonce i pro rozsudek v trestním případě. 

Kapitola pátá sumarizuje práci. Dotýká se rovněž problému legitimity vnitřních 

předpisů a jejich zvláštního postavení v odvětví správního práva. 



Celkově tato práce poskytuje rešerši, přehled a kategorizaci běžně užívaných 

druhů vnitřních předpisů, jak se používají v různých odvětvích práva ČR, jejich znaků, 

důvodů použití a vzájemných právních odlišností. Objevuje teoreticky i prakticky 

užitečné zaměření na právní titul závaznosti vnitřního předpisu. Tím práce zakládá 

teoreticky nový přístup k vnitřním předpisům, který je relativně jednoduchý a rovněž 

praktický pro denní použití. Rovněž poskytuje výsledek rešerše relevantních judikátů, 

které předkládanou teorii doplňují. 
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Abstract (english): Bylaws and the legal system of the Czech 
Republic 

The purpose of my thesis is to provide some theory on bylaws which will help to 

identify their existence and particularly the legal obligations and/or rights they 

constitute. 

I located areas in which the bylaws may exist in the context of the legal system 

of Czech Republic, conditions of their valid promulgation and other circumstances 

when they may constitute legally binding obligations or rights. This thesis uses the term 

bylaws for the abstract normative acts which are not generally binding and which do not 

constitute the common contracts, i.e. the common concept in which they are used within 

the current Czech law. 

Bylaws are traditionally considered out of the scope of interest of the academic 

as well as the professional lawyers as  legal documents of a very low degree. Yet they 

exist and proliferate nearly everywhere and establish  a vast amount of various legal 

obligations or even rights  which the average  citizen quite often finds difficult to even  

become aware of. Despite this there has been no monograph on the topic and no 

systematic theory by the Czech legal jurisprudence has been neither created nor 

published. Instead, bylaws are typically dealt with  by various legal books and papers in 

a rather fragmentical fashion  or they become an incidental part  of such publications 

which focus on different major topic(s). 

Chapter one provides  a survey of the inner structure of the Czech legal order. Its 

purpose is mainly to provide the context of bylaws as well as their negative definition 

because bylaws are not the sources of law. 

Chapter two contains the research of bylaws as fragments  that are found spread 

within various legal texts that deal with different branches of law as well as the 

jurisprudence. 

Chapter three contains the synthesis of the researched matter. It provides the list 

of commonly recognized types of bylaws and some methods of their categorization. It 

has been discovered that theoretically the most  prolific approach to deal with bylaws is 

to locate the type of the legal title which causes the legal binding of a person by the 

specific bylaw. There are basically only three major types of such legal titles. 



Chapter four provides the description of several important judiciary  findings  

which deal with the bylaws from different points of view. One  finding shows that 

bylaws may be complementarily used even for the sentence regarding a penal cause. 

Chapter five summarizes the thesis. It also touches the problem of bylaws 

legitimacy and considers their special position within the branch of administrative law. 

Overall,  this thesis provides the research, survey and categorization of 

commonly used types of bylaws  which are used in different branches of the Czech law, 

their attributes, reasons of use as well as legal distinctions of these bylaws. It discovers 

the theoretically as well as practically useful focus of their legal title which causes the 

legal binding of the bylaw.  This way the thesis may present a theoretically new 

approach to bylaws which is relatively simple as well as practical for every day use. It 

also provides the result of the research of relevant court  findings which further  

complements the presented theory. 
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