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1. Aktuálnost tématu: 

Problematika vnitřních předpisů je obvykle jak právní teorií, tak právní praxí spíše 
opomíjená. Často se má za to, že vnitřní předpisy s právem souvisejí jen nepřímo, neboť 
nestanoví právní povinnosti. Tak tomu ale zcela není. Vnitřní předpisy totiž mohou zavazovat, 
i když ne tak, jak se to děje u předpisů právních. Problematika vnitřních předpisů tak skýtá 
mnoho otevřených otázek: první z nich je, co vůbec máme za vnitřní předpis považovat. Další 
s tím související je potom otázka, kdy je vnitřní předpis závazný a naopak kdy jej za závazný 
považovat nemáme. Z tohoto hlediska považuji zvolené téma za hodné zpracování. 

 
2. Náročnost tématu a metoda zpracování 

Při zpracování diplomové práce bylo třeba vyrovnat s problémem nalezení vyváženého 
poměru teoretického traktování problematiky vnitřních předpisů, jakož i vymezení vnitřních 
předpisů v platném právu. Proto bylo nezbytné, aby diplomant nejprve získal přehled o 
chápání vnitřních předpisů jak v soukromém, tak ve veřejném právu, a tyto poznatky 
teoreticky srozumitelně systematizoval. Domnívám se, že metoda, kterou diplomant 
postupoval, je vhodná a logická. Nejprve totiž vymezil z teoretického hlediska, co vnitřní 
předpisy jsou, potom se zabýval vnitřními předpisy z pohledu platného práva a nakonec 
dospěl i k vlastním poznatkům o tom, jak vnitřní předpisy klasifikovat. 
 
3. Kritéria hodnocení zpracované práce 

Diplomant za „vnitřní předpisy“ považuje „abstraktní normativní akty, které nejsou 
obecně závazné a které nemají povahu běžných smluv. Nejsou pramenem práva.“ 
V návaznosti na tuto definici proto v první kapitole předkládané práce nejprve analyzuje to, 
co lze za prameny práva považovat, a ve vší stručnosti popisuje český právní řád. Jak sám 
uvádí, smyslem této kapitoly je negativně vymezit to, co vnitřní předpisy nejsou. V této 
souvislosti postupuje diplomant zcela systematicky, vychází z ústavního pořádku České 
republiky a zabývá se prameny mezinárodního práva veřejného, prameny práva Evropské 
unie, zákony, podzákonnými právními předpisy, obecně závaznými vyhláškami územních 
samospráv, jakož i zejména tím, co označuje jako tzv. „kvazi-prameny práva“. Ve vztahu 
k vnitřním předpisům jsou zejména zajímavé jeho vývody k technickým normám (strana 15 a 
následující). 

Cílem druhé kapitoly je sumarizovat názory nauky na pojmové vymezení „vnitřních 
předpisů“. Diplomant se nejprve zabývá traktováním vnitřních předpisů z hlediska obecné 
teorie práva a rozebírá koncepce, které předkládal V. Knapp, A. Gerloch, J. Boguszak, stejně 
jako jeho školitel, K. Beran. V dalších částech této kapitoly potom rozebírá pohled platného 
práva na vnitřní předpisy. Zabývá se tak pracovním právem, rodinným právem a správním 
právem. Za velmi sympatické a přínosné považuji, že se diplomant v této kapitole neomezuje 
pouze na popis jednotlivých přístupů k vnitřním předpisům, ale s předkládanými názory se 
kriticky vypořádává. To se zejména týká mých vývodů k autonomnímu právu a povaze statutů 
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a stanov jakožto vnitřních předpisů. V této souvislosti se mnou diplomant polemizuje nad 
otázkou, zdali je správné nahlížet na „statuty“ a „stanovy“ jako na v zásadě obdobné statutární 
předpisy, které se mohou lišit pouze tím, že statuty mohou v některých případech mít 
charakter právního předpisu, tedy jsou pramenem práva, zatímco stanovy pramenem práva 
nejsou a představují pouhý vnitřní předpis. Podle diplomanta by podmínka publikace 
statutárního předpisu, jakožto předpisu právního, byla splněna pouze v případě, že by se 
jednalo o pramen práva popisovaný v jeho první kapitole. V praxi by tak mohly v úvahu 
přicházet pouze vyhlášky obcí v samostatné působnosti. Jakkoli je tento závěr diplomanta 
logický, je třeba se po mém soudu zabývat otázkou, co můžeme za pramen práva považovat. 
V této souvislosti zejména vyvstává otázka po povaze například statutů vysokých škol. Tyto 
statuty jsou totiž registrovány ministerstvem školství a kladu proto otázku, zdali akt registrace 
neznamená, že se jedná o určitou formu pramene práva. Navrhuji, aby se diplomant k této 
otázce vyjádřil při obhajobě. Zároveň bych však chtěl vyzdvihnout diplomantův postřeh o 
mém nedostatečném rozlišování mezi statutárním předpisem a stanovami, které se mnohem 
spíše než k předpisu blíží k normativní smlouvě. Ze subkapitoly, která se týká správního 
práva, považuji za velmi důležitou pro současnou praxi otázku právního významu usnesení 
vlády. Je zřejmé, že usnesení vlády má nejspíše formu interní normativní instrukce, která však 
může být velmi významná. Z poslední doby se zřejmě za nejvýznamnější usnesení v tomto 
smyslu považuje zákaz prolomení limitů pro těžbu hnědého uhlí. V případě, že by usnesení 
vlády jako vrcholného exekutivního orgánu nebylo právně závazné pro podřízené orgány, 
které vydávají povolení k těžbě uhlí, bylo by otázkou, jaký význam ve skutečnosti usnesení 
vlády vlastně má. 

Třetí kapitola představuje vlastní jádro předkládané práce. Diplomant v ní nejprve 
sumarizuje přehled vnitřních předpisů tak, jak plyne z dosavadních částí. Přitom rozlišuje 
vnitřní předpisy ve veřejném a v soukromém právu. Ve veřejném právu pak rozlišuje vnitřní 
předpisy ve veřejné správě, samosprávných korporacích a bezpečnostních sborech. Vedle 
toho rozeznává i kategorii vnitřních předpisů, které se mohou vyskytovat v soukromém i 
veřejném právu a naposledy se u něj i objevuje poslední „sběrná“ kategorie obtížně 
rozlišitelných předpisů a mimoprávních vnitřních předpisů. Diplomant dále analyzuje znaky, 
kterými se vnitřní předpisy vykazují. Dospívá přitom k názoru, že z hlediska závaznosti 
vnitřního předpisu je nejdůležitějším znakem právní titul, který vedl k jeho vydání. Tento 
právní titul je totiž i zásadní pro posouzení závaznosti vydaného vnitřního předpisu. Tím se 
také dostává k vlastnímu přínosu své práce, a sice rozdělení právních titulů, na základě nichž 
vnitřní předpisy vznikají. Konkrétn ě se jedná o vztah subordinace, vztah členství 
v korporaci, právní úkon a zvláštní právní úpravu. Tato kritéria mu pak umožňují 
provádět relativně jednoduchou klasifikaci vnitřních předpisů. Nejedná se však o klasifikaci 
samoúčelnou. Podřazení konkrétního vnitřního předpisu pod určitou třídu totiž napomáhá, jak 
diplomant uvádí, k posouzení toho, zdali je dotyčný vnitřní předpis právně závazný. 
Diplomantův návrh na klasifikaci vnitřních předpisů považuji za odůvodněný, logický a 
hodný publikace. 
Čtvrtá kapitola obsahuje popis a hodnocení tří judikátů, které vhodně demonstrují význam 

a závaznost vnitřních předpisů ve vnějších vztazích. Poslední pátá kapitola představuje 
samotný závěr předložené diplomové práce a obsahuje sumarizaci poznatků z jednotlivých 
kapitol. Zejména se zde zabývá otázkou legitimity vnitřních předpisů a rozebírá i některé 
důsledky plynoucí z judikatury k vnitřním předpisům. 

Předložená diplomová práce je vyústěním dlouhodobého úsilí. Práce je logicky 
strukturovaná, promyšlená a prezentuje srozumitelné a pro praxi využitelné závěry. Mám za 
to, že diplomant v předložené diplomové práci adekvátním způsobem pracuje s literaturou, a 
to ať už se týká rozsahu citované literatury, tak způsobu její prezentace. 
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4. Závěr  
Celkově se domnívám, že předložená práce je z hlediska stupně kvalifikační práce 

nadprůměrná. Nespokojuje se totiž pouze s popisem a kompilací jednotlivých poznatků ke 
zvolenému tématu, nýbrž, a to vysoce hodnotím, obsahuje i vlastní přínos diplomanta, který 
po mém soudu může mít význam pro právní teorii i pro právní praxi. Opakuji, že partie, které 
obsahují klasifikaci vnitřních předpisů na základě diplomantem zvolených kritérií, by 
zasluhovaly publikaci. Stejně tak se domnívám, že předložená diplomová práce by mohla 
představovat solidní základ pro její rozšíření v práci rigorózní, přičemž východiskem její 
struktury by mohla být právě diplomantem předložená klasifikace vnitřních předpisů. 
Předloženou diplomovou práci doporučuji k úspěšné obhajobě. 

 
 
 

V Praze dne:………………….. 
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       Doc. JUDr. Karel Beran, Ph.D.  
       vedoucí diplomové práce 
 


