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Posudek oponenta na diplomovou práci Ing. Vojtěcha Kmenta „Vnit řní předpisy a právní 

řád České republiky“ 

 

Soudobé právo představuje – alespoň ve sféře západní civilizace – univerzální 

normativní systém, který reguluje fungování téměř všech oblastí společenského života. Jde 

také o systém bezesporu nejdůležitější, ovšem nikoli výlučný. Vedle něj a jemu mnohdy 

navzdory působí další segmenty společenské normativní regulace – normy paraprávní, 

napojené víceméně na právo, a neprávní, především morální a náboženské, které jsou od 

práva z velké části odděleny. Právní věda těmto regulativům věnuje tradičně nestejnou 

pozornost. V centru jejího zájmu je právo, eventuálně i morálka, méně už náboženství, 

zatímco paraprávní normy zůstávají většinou téměř nepovšimnuty. 

Je proto záslužné, vznikne-li dílo, které se snaží v teoretické i praktické rovině 

postihnout problematiku paraprávní regulace, tedy vnitřních předpisů, a to jak v oblasti 

veřejnoprávní, tak soukromoprávní. Tímto dílem je diplomová práce Ing. Vojtěcha Kmenta 

„Vnit řní předpisy a právní řád České republiky“ předkládaná k absolutoriu oboru právo a 

právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Autor v ní představuje tyto předpisy, stojící ve stínu právních předpisů a ostatních 

pramenů práva a postrádající status formálního pramene práva, jako podstatný faktor 

ovlivňující utváření právních vztahů. Východiskem se mu stává analýza českého právního 

řádu, v jehož kontextu se chce zabývat vnitřními předpisy především (první kapitola). 

Následuje rozbor dosavadních pokusů o zpracování sledované problematiky – téměř výhradně 

v okruhu české právní vědy (druhá kapitola), v němž však autor prezentuje výsledky cizího 

bádání někdy ryze deskriptivně, jindy hyperkriticky (např. práce K. Berana). Třetí kapitola je 

pokusem o teorii vnitřních předpisů. V ní Kment shrnuje běžně uznávané znaky vnitřních 

předpisů a nabízí jejich typologii podle právního titulu působícího vázanost předpisem (tím 

má být subordinace, členství, právní úkon a ostatní). Čtvrtá kapitola přináší komentář 

k několika kauzám, které se týkají vnitřních předpisů. Ukazuje na nekonzistentnost justice 

v zacházení s těmito předpisy. Shrnutí práce je obsaženo v páté kapitole. 

Pokud jde o závěry, k nimž autor dospěl, jsou vcelku akceptovatelné. Slabinou práce 

však je, že se Kment jako stoupenec právního pozitivismu nevyrovnává s konkurenčním 

paradigmatem sociologickoprávní školy. Její koncept práva nevázaného vždy jen na stát a 

hlásání právního pluralismu si přehlížení určitě nezaslouží. 
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Autor by také neměl ignorovat starší českou literaturu a zahraniční produkci. Nevyužít 

např. Merklovo Obecné právo správní I–II. (Praha – Brno 1931–1932) je zjevným 

nedostatkem. Ani seznam české literatury není právě reprezentativní. 

Pochybnosti vzbuzuje rovněž dovolávání se přirozeného základu práva na straně 2. 

Pojem přirozeného práva je totiž, jak víme, více než problematický. 

Po stránce jazykové a formální má práce dobrou kvalitu. 

Celkově lze říci, že diplomant dostál požadavkům kladeným na diplomové práce. 

Vytčené nedostatky kompenzuje obtížnost tématu a autorova invence. Práci doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení „velmi dobře“. 
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