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Úvod 

V době dokončování této práce uběhlo výročí 200 let od 1. června 1811, dne 

vydání Obecného zákoníku občanského1. Zákoník měl 1502 paragrafů a byl vytištěný 

na pouhých 191 stránkách úřední sbírky. Obsáhnutelné penzum právních norem dalo 

později vzniknout pozitivistické představě, že při dostatečné péči a úsilí lze život, nebo 

aspoň jeho právně relevantní aspekty, kategorizovat a výčtově normativisticky popsat. 

Dnes jsme v situaci, kdy se o právním řádu České republiky udává, že obsahuje 

zhruba milion paragrafů platného práva, mezi nimiž existuje řádově patnáctinásobek 

vzájemných vztahů. Jen ve Sbírce zákonů vychází každoročně zhruba 400 až 600 

zákonů aj. právních předpisů a jejich novelizací.  

Právo jako celek se stává nepoznatelné a zásada ignorantia legis non excusat 

sporná. Namísto poskytování právní jistoty se právo stává rizikem, že se v něm někde 

nachází ukrytá povinnost, které si jednotlivec není vědom. Dalším zdrojem abstraktně 

ukládaných povinností mohou být vnitřní předpisy.  

Účelem této práce proto je v prvé řadě lokalizovat oblasti v nichž se vnitřní 

předpisy mohou v kontextu českého právního řádu vyskytovat, zjistit podmínky 

jejich existence a okolnosti, za jakých mohou stanovit povinnosti, popř. oprávnění. 

Za vnitřní předpisy tato práce považuje abstraktní normativní akty, které nejsou 

obecně závazné a které nemají povahu běžných smluv. Nejsou pramenem práva. 

Vnitřní předpisy jsou tradičně právníky opomíjené, protože v jejich očích 

představují nejnižší úroveň aktů legislativního typu, o kterou se není třeba příliš zajímat. 

Autora této práce zaujaly, neboť česká nauka teorie práva k nim zatím neposkytovala 

dostatečně systematizované poznatky. Rovněž mohou trpět deficitem legitimity. 

Během tvorby této práce se kromě hledané systematiky vynořily i některé 

pozoruhodné poznatky. Jedním z nich je jistě zjištění, že na základě vnitřního předpisu 

lze osobu uznat vinnou trestným činem (srov. 4.3). 

                                                 
1 V originále z roku 1811: Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gessamten Deutschen Erbländer 
der Oesterreichischen Monarchie. 946. Patent vom 1ten Junius 1811. Justizgesetzsammlung. 
http://alex.onb.ac.at/cgi-content/anno-
plus?apm=0&aid=jgs&datum=10120003&zoom=2&seite=00000275 ; Český překlad z r. 1862 
k dispozici na: http://lib.wikiskripta.cz/libro/BookExplorer?akce=7&abbr=ozo&aktPage=1 
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1. Právní řád České republiky 

V první kapitole je podán stručný popis právního řádu ČR. Podrobněji jsou 

probrány prameny práva, které se nacházejí na rozhraní mezi právním řádem a vnitřními 

předpisy, nebo jejichž status je v teorii nejasný. Účelem této kapitoly dále je poskytnout 

základ orientace v právním řádu ČR a základ pro odkazování se na něj ze zbylých částí 

práce, rovněž provést negativní vymezení vnitřních předpisů, které z definice nejsou 

pramenem práva ČR. Jejich vztah k právnímu řádu je probírán v různých místech práce. 

Dle Gerlocha2 „právní řád je systém pramenů práva“. Přijímat lze i stejným 

autorem provedené rozlišení na relativně samostatné existence řádů platného práva 

uvnitř státu, anebo mezi státy v nějakém společenství států. V druhém případě se 

označení řád užívá méně často, běžnější je ve stejném smyslu užít pouze slovo právo. 

V případě ČR jsou významné mezinárodní právo veřejné jako právo mezi všemi státy 

světa a právo Evropské unie (někdy označované jako evropské právo). V právní praxi 

České republiky má v současnosti smysl hovořit o „trialitě“ systémů právních řádů ČR, 

Evropské unie a mezinárodního práva veřejného.  

Vztahy mezi těmito třemi systémy nejsou zcela jednoduché nebo vyjádřitelné 

stručnými kritérii. Jinou obtíží je vymezení toho, co se má považovat za pramen práva 

a z jakého kvalitativního hlediska se „pramen“ vůbec má posuzovat. Pozitivistický 

přístup k právu tradičně vytváří formální pyramidu právních norem, rozptýlených po 

právních předpisech. Normotvůrce jim dává vzniknout ex ante. Tomuto pojetí konkurují 

dvě jiné koncepce. První je právo soudcovské, tedy právo nalézané nebo i vytvářené 

při procesu aplikace práva, při potřebě rozhodnout konkrétní spory a situace soudy. 

Druhou ideou je založení práva na přirozenoprávním základu. V české právní kultuře 

lze za základ přístupu k právnímu povolání považovat osvojení si systému norem, který 

je korigován oběma uvedenými koncepcemi. Obě do práva vnikají především procesem 

aplikace práva. Přirozenému právu je občas uhlazena cesta i přes neurčité právní pojmy 

nebo přes právní principy. V běžném životě demokratického a právního státu se 

přirozenému právu nejčastěji dostane průchod prostřednictvím ústavního soudnictví, 

v rámci přezkumu zachování lidských práv a svobod. 

                                                 
2 GERLOCH, A.. Teorie práva. 3. rozš.. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 
2004. 344 s. ISBN 80-86473-85-6. S. 82. 
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Právní řád je jednotný. Nejedná se o výsledek, ale o vstupní požadavek na 

systém. Jak je řečeno v úvodu, právní řád ČR je natolik obsáhlý, že bez určité 

systematizace by vůbec nebylo možné se v něm orientovat. Jedním z nejpoužívanějších 

způsobů orientace v právním řádu je vymezení formálních pramenů práva a jejich 

vzájemné uspořádání podle kritéria právní síly. Dle něj vrstvení právních předpisů lze 

provádět buď na základě pořadí norem, přičemž norma nižší vzniká na základě 

a v rámci prvotnější normy vyšší, anebo na základě poměru orgánů, které prameny 

schvalují. Pro právní řád ČR pak je typická linie ústavodárce -> zákonodárce -> 

vydavatel podzákonného předpisu. Struktura právního řádu ČR je však 

komplikovanější, než by naznačovaly obě tyto ideje, a zobrazuje ji následující schéma. 

 

 

Obr.  1 – Struktura právního řádu České republiky podle kritéria právní síly 

Výše uvedený obrázek 1 představuje3 realistickou pyramidu pramenů práva 

právního řádu ČR, s vyznačením kritéria právní síly pramene. Je nutné podotknout, že 

                                                 
3 Schéma je inspirováno přednáškou GERLOCH, A.: Prameny práva v ČR, přednáška kursu Teorie práva 
pro 1. ročník, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 20. 11. 2006. Obdobné schéma je použito 
i v komentáři KLÍMA, K. a kolektiv. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. 1019 s. 
ISBN 80-86898-44-X. 
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na obrázku zobrazená hierarchie pramenů není zcela nesporná. Podrobnosti ke 

spornosti vzájemné hierarchie pramenů jsou uvedeny níže v textu. Hierarchie právní 

síly nemá vliv na stupeň závaznosti. To znamená, že pro běžné orgány veřejné moci 

a jednotlivce jsou zcela závazné  i prameny práva nejnižší síly. Uvedená hierachie však 

umožňuje různé možnosti obrany, především soudní, pokud pramen s nižší právní sílou 

je v rozporu s pramenem vyšší právní síly. 

1.1 Ústavní pořádek České republiky 

Ústavní pořádek České republiky je tvořen Ústavou, Listinou základních práv 

a svobod a dalšími ústavními zákony4. Ústavní soud (ÚS) do něj dále řadí, navzdory ke 

změně úpravy v ústavním zákonu č. 395/2001 Sb. (tzv. euronovela) i ratifikované 

a vyhlášené mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách5. 

Navzdory kritice6 různých pojetí7 a jejímu dlouhému trvání8 ÚS na svém stanovisku 

setrvává dodnes s odvolávkou na tzv. materiální jádro ústavy: „Změna podstatných 

náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná“ v čl. 9, odst. 2 Ústavy. 

1.2 Prameny z mezinárodního práva veřejného 

Výše zmíněná euronovela doplnila též článek 1 Ústavy o nový odst. 2: „ Česká 

republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva.". Dle autorů 

Čepelka – Šturma9: „… ustanovení je deklaratorní a neznamená přímé vtažení 

(inkorporaci) obecného mezinárodního práva (obyčejů, obecných zásad právních, aj.) 

do českého právního řádu. … jednotlivci se nebudou moci přímo dovolávat práv 

vyplývajících z obyčejového mezinárodního práva. Na straně druhé … všechny závazky 

vyplývající z mezinárodního práva (bez ohledu na pramen) pro Českou republiku jsou 

závazné i z ústavního titulu, tj. musí být dodržovány jejími orgány ... přinejmenším na 

nejvyšším stupni hierarchie příslušné moci“. 

                                                 
4 Článek 112 odst. 1 Ústavy. 
5 Nález sp. zn. Pl. ÚS 36/01, Cit. dílo, bod VII. Zdůraznění přidáno. 
6 KÜHN, Z. – KYSELA, J.: Je Ústavou vždy to, co Ústavní soud řekne, že Ústava je? : (euronovela 
Ústavy ve světle překvapivého nálezu Ústavního soudu). In: Časopis pro právní vědu a praxi / 
Masarykova univerzita (Brno ; 1990-). ISSN 1210-9126. 10/3 (2002), S. 199-214. 
7 ČEPELKA, Č. – ŠTURMA, P.. Mezinárodní právo veřejné. I.. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 
2003. 761 s. ISBN 80-86432-57-2. S. 209. 
8 PAVLÍČEK, V., a kol. Ústavní právo a státověda, II. díl Ústavní právo České republiky. Část 1.. 2. 
podstatně rozšířené a doplněné vydání. vyd. Praha: Linde Praha, 2008. 797 s. ISBN 978-80-7201-694-5. 
S. 259. 
9 ČEPELKA, Č. – ŠTURMA, P.. Cit. dílo. S. 205-206. Zdůraznění přidáno. 
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1.2.1 Mezinárodní smlouvy dle článku 10 Ústavy 

Novelizovaný text článku 10 Ústavy po výše zmíněné euronovele Ústavy zní: 

„Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je 

Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva 

něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.“  Článek představuje novou 

generální recepční normu, s jejíž pomocí se do českého právního řádu inkorporují nejen 

smlouvy o lidských právech, jak dle čl. 10 platilo do euronovely, ale mezinárodní 

smlouvy obecně. Musí se jednat o self-executing mezinárodní smlouvy. Pro 

kontroverzní postavení mezinárodních smluv o lidských právech srov. 1.1. 

1.3 Prameny z práva Evropské unie 

Současné právo Evropské unie vzniklo ze  tří mezinárodních smluv šesti 

zakládajících států (Francie, Německo, Itálie, Belgie, Lucembursko, Nizozemí) téměř 

šedesátiletým vývojem10. Již Evropské hospodářské společenství (EHS) se vyvinulo 

v nadstátní evropskou mezinárodní organizaci“11, tj. s rozhodováním nadnárodních 

orgánů, na které je smlouvou přenesena část suverénních práv členů12. V jeho rámci se 

činností Evropského soudního dvora (ESD) vyvinuly dvě nejpodstatnější vlastnosti: 

• Aplika ční přednost před právem členských států – od případu Costa (6-64, 

Flaminio Costa v E.N.E.L.)13. Jedná se o přednost jen v oblasti přenesených 

pravomocí, zato výsledně popř. i před ústavním právem čl. státu. 

• Zásada přímého účinku  (též bezprostředního účinku, bezprostřední 

aplikovatelnosti, vytlačování předpisů členského státu), rozvíjená od případu 

Van Gend en Loos (26-62, van Gend & Loos v Netherlands Inland Revenue 

Administration)14. Zásada byla později doplněna tak, že nelze-li použít normy 

evropského práva přímo, mají se použít s nepřímým účinkem jako tzv. 

eurokonoformní výklad národního právního řádu. 

                                                 
10 TICHÝ, L. – ARNOLD, R. – ZEMÁNEK, J. – KRÁL, R. –  DUMBROVSKÝ, T., Evropské právo. 4. 
vyd. Praha: C.H.Beck, 2011. 1005 s. ISBN 978-80-7400-333-2. S. 11-39. 
11 TICHÝ, L. Cit. dílo. 2011. S. 15. 
12 TICHÝ, L. Cit. dílo. 2011. S. 11. 
13 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61964J0006:EN:NOT 
14 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61962J0026:EN:NOT 
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1.3.1 Primární právo a prameny s odpovídající právní sílou primárnímu právu 

1.3.1.1 Zakládací smlouvy  

Z hlediska českého práva se jedná o mezinárodní smlouvy dle čl. 10a Ústavy – 

tzv. evropské smlouvy. V současnosti se jedná o tyto smlouvy: 

• Smlouva o fungování Evropské unie.15 

• Smlouva o Evropské unii.16  

• Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii.17 

Jako zvláštní pramen se zřejmě přinejmenším časem uplatní Listina základních 

práv Evropské unie, zahrnutá Lisabonskou smlouvou do primárního práva (ČR má pro 

její použití sjednánu výjimku, zatím v politické úrovni záruk)18. Pramenem jsou 

i veškeré přílohy19 zakládacích smluv nebo jejich změn (protokoly, prohlášení), které 

jsou dohledatelné v Úředním věstníku EU, již obtížněji.  

1.3.1.2 Smlouvy o přistoupení 

Těmito smlouvami přistupovaly nové členské státy ke společenství resp. k EU. 

Jedná se o akty nejvyšší právní síly, součást primárního práva. ČR přistoupila k unii 

a společenstvím Smlouvou o přistoupení České republiky k Evropské unii20, která 

vstoupila v platnost 1.5.2004. Jedná se o mezinárodní smlouvu dle článku 10a Ústavy, 

kterou mohou být některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní 

organizaci nebo instituci. Smlouva byla ve smyslu článku 10a odst. 2 a článku 62 odst. 

1 Ústavy a ústavního zákona č. 515/2002 Sb. schválena referendem. 

                                                 
15 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE, Úřední věstník C 83 
ze dne 30.3.2010,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:cs:PDF 
16 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII, Úřední věstník C 83 ze dne 30.3.2010 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:020:cs:PDF 
17 Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, Úřední 
věstník C 84 ze dne 30.3.2010, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:084:0001:0112:CS:PDF 
18 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE, Úřední věstník C 83 ze dne 30.3.2010,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:CS:PDF 
19 TICHÝ, L. Cit. dílo. 2011. S. 242. 
20 Český text ve sdělení č. 44/2004 Sb. m. s., smlouva o přistoupení České republiky a dalších zemí k EU. 
Později novelizováno. 
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1.3.1.3 Obecné právní zásady evropského práva 

Jedná se o „nepsané primární právo“, o společný kontext právní kultury 

členských států doplňující uzavření zakládacích smluv. Tyto zásady již existují 

a potřebují být nalezeny a ESD ověřeny. Nemusí být psaným právem. Právo členských 

států ani zde není pramenem práva EU, ale pramenem poznání. Mezi hlavní zásady 

patří21 vybrané zásady z římského práva jako lex posterior derogat priori, lex specialis 

derogat legi generali, hlavní principy právního státu, zásady odvozené z ochrany 

lidských práv, některé procesní pravidla, pravidla správního procesu, zásady 

k vyplňování mezer v právu. Dále též „sebezáchovný“ princip a podobná pravidla. 

1.3.2 Sekundární právo  

Sekundární právo vydávají orgány EU na základě primárního práva. Existují 

typické právní akty dle čl. 288 SFEU: „Pro výkon pravomocí Unie přijímají orgány 

nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska“ (níže probírané) a atypické, 

jako jsou opatření, hlavní směry apod. (např. čl. 168 SFEU). V rámci pravomocí dle 

SEU (mezivládní spolupráce) se používají pomocné směry a stanoviska. Jsou-li uvedené 

akty legislativními akty, pak se dle čl. 297 SFEU vyhlašují v Úředním věstníku 

Evropské unie. 

1.3.2.1 Nařízení (Regulation) 

Dle čl. 288 SFEU: „Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v celém 

rozsahu a přímo použitelné  ve všech členských státech.“ Nařízení je pramenem práva, 

kterého se jednotlivec může přímo dovolávat. Převedení do vnitrostátního práva se 

provádět dokonce nesmí a „nařízení vytlačuje veškeré vnitrostátní právo, které je s ním 

v rozporu ... členským státům je zakázáno, aby jakkoli působily proti této vlastnosti 

nařízení ... například stanovení vykládacích pravidel je nepřípustné.“22. Závaznost 

znamená, že nařízení může přímo zakládat i oprávnění jednotlivců. 

1.3.2.2 Směrnice (Directive) 

Dle čl. 288 SFEU: „Směrnice je závazná pro každý stát, kterému je určena, 

pokud jde o výsledek, jehož má být dosaženo, přičemž volba formy a prostředků se 

                                                 
21 TICHÝ, L. Cit. dílo. 2011. S. 244. 
22 TICHÝ, L. Cit. dílo. 2011. S. 248. 



 

 8 

ponechává vnitrostátním orgánům“.  Jedná se tedy o právní předpis určený členským 

státům, které jej mají transpozicí převést do svého vnitřního právního řádu, zpravidla 

v určité lhůtě, ve směrnici určené. Směrnice proto běžně nemá bezprostřední aplikaci 

(přímý účinek). 

1.3.2.3 Rozhodnutí (Decision) 

Dle čl. 288 SFEU:  „Rozhodnutí je závazné v celém rozsahu. Pokud jsou v něm 

uvedeni ti, jimž je určeno, je závazné pouze pro ně.“  Toto znění se liší od 

„předlisabonského“ znění čl. 249 SES: „Rozhodnutí je závazné v celém rozsahu pro ty, 

jimž je určeno.“ Znamená to, že nově rozhodnutí může být vydáno i pro neurčitý počet 

adresátů a může se tak rovněž stát pramenem práva. Tento pramen práva česká teorie 

práva sice zná zhruba jako „správní rozhodnutí“, ale vzhledem k požadavku soudní 

přezkoumatelnosti by měly mít malý význam. 

1.3.2.4 Doporučení a stanoviska (Recommendation, Opinion) 

Dle čl. 288 SFEU:  „Doporučení a stanoviska nejsou závazná.“ Nepatří tedy 

mezi pramene práva, ale nejsou bez právního významu. Mají vliv na dobrou víru 

adresátů, kteří by neměli být postihováni, pokud jednají s nimi v souladu. Podle ESD 

mohou mít i význam pro výklad právních aktů a vnitrostátní soudy jsou povinny 

k doporučením přihlížet23.  

1.3.3 Prameny práva EU sui generis  

Jedná se o prameny práva, které jednoznačně nespadají ani do primárního, ani 

do sekundárního práva EU. 

1.3.3.1 Soudcovské právo (ESD, Tribunál, specializované soudy) 

Rozhodování sporů spočívajících na posouzení práva EU provádí Soudní dvůr 

Evropské unie, který náleží mezi základní orgány Evropské unie (čl. 13 SEU). 

Rozhodnutí ESD nejsou zakládacími smlouvami prohlášena za (obecně) závazná, jako 

např. jsou nařízení nebo směrnice sekundárního práva. Přesto judikatura ESD je jako 

                                                 
23 TICHÝ, L. Cit. dílo. 2011. S. 251. 
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tzv. soudcovské právo považována za pramen práva EU a to v těch případech, kdy 

ESD buď dotváří mezerovité úpravy práva EU, anebo, velmi vzácně, právo i vytváří.24  

1.3.3.2 Další prameny práva EU 

Pro účel této práce jsou další druhy pramenů práva EU zmíněny již jen výčtem:25 

• Obyčejové právo – v organizační praxi orgánů společenství, nevýznamné. 

• Smlouvy mezi orgány EU. 

• Smlouvy společenství nebo EU s třetími subjekty, tzv. smíšené smlouvy – dle 

čl. 218 SFEU (ex. čl. 300 SES). 

• Mezinárodní právo veřejné. 

• Smlouvy členských států k uskutečňování cílů EU. 

• Rozhodnutí a dohody zástupců vlád členských států v Radě. 

• Rozhodnutí Evropské rady. 

• Soft law – nezávazné, pokyny, doporučení, politické cíle, provádění práva. 

• Sekundární právo přijaté dle znění SEU před změnou Lisabonskou 

smlouvou26. Jedná se o:  1. Rámcové rozhodnutí, jejichž účelem bylo 

sbližování právních předpisů čl. států.  2. Rozhodnutí, pro jiný účel než 

sbližování. 3. Společný postoj, pouze doporučující. 4. Úmluva, tj. doporučení 

k ratifikaci. Tyto prameny unijního práva nebyly bezprostředně závazné. 

1.4 Právní předpisy síly zákona 

1.4.1 Zákony 

Zákony lze považovat za nejběžnější plně legitimní pramen práva v ČR. 

Zákony jsou přijímány Parlamentem České republiky (oběma komorami) v rámci 

zákonodárného procesu upraveným v Ústavě, na kterém se podílí i další orgány státu, 

přinejmenším vláda a prezident republiky. Právě to, že jsou přijímány volenými 

zástupci občanů v rámci samostatné zákonodárné moci, jim dle státovědných teorií 

propůjčuje potřebnou legitimitu. Dle článku 52 Ústavy je pak k platnosti zákona třeba 

                                                 
24 TICHÝ, L. Cit. dílo. 2011. S. 349. 
25 TICHÝ, L. Cit. dílo. 2011. S. 254 - 256. 
26 TICHÝ, L. Cit. dílo. 2011. S. 256. 
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jeho vyhlášení, způsob vyhlášení stanoví zákon. Tímto zákonem je zákon č. 309/1999 

Sb. (publikační zákon), který stanoví vydávání zákonů ve Sbírce zákonů. 

Zákonná normotvorba je omezena pouze ústavními normami, zejména Listinou 

garantovanými právy a svobodami, mezinárodními smlouvami, právními principy 

a právem EU (dříve komunitárním právem), od okamžiku vstupu do EU. Zákony nebo 

jejich část být mohou být zrušeny nálezem ÚS pro rozpor s ústavním pořádkem v rámci 

tzv. abstraktní kontroly ústavnosti (srov. 1.4.2). 

1.4.2 Nálezy Ústavního soudu zasahující do právního řádu 

K pravomocem Ústavní soudu (ÚS) náleží dle čl. 87 odst. 1 písm. a) a b) Ústavy 

rozhodovat o zrušení zákonů a jiných právních předpisů, nebo jejich jednotlivých 

ustanovení. Za pramen práva se považuje pouze výrok nálezu27, kterým se vyslovuje 

zrušení. Tyto nálezy jsou publikovány ve Sbírce zákonů. ÚS může zákony nebo 

podzákonné předpisy a jejich části pouze derogovat, z čehož plyne i zvláštní, pouze 

derogující, vztah těchto nálezů k zákonům. Řízení o zrušení je vždy na návrh, procesně 

i materiálně je vymezené Ústavou a zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu ČR. 

1.4.3 Zákonná opatření Senátu 

Přijímání zákonných opatření Senátu je upraveno v článku 33 Ústavy. Jedná se 

o nouzovou možnost přijímání legislativy namísto zákonů, pokud by došlo k rozpuštění 

Poslanecké sněmovny a než dojde k její nově volbě (do 60 dnů). K této situaci dosud 

nedošlo, takže součástí právního řádu ČR dosud není ani žádné zákonné opatření. 

1.4.4 Dekrety prezidenta republiky 

Ústavní zákon č. 4/1993 Sb. recipoval platné právo ČSFR, včetně platných 

dekretů prezidenta republiky ČSR (Benešovy dekrety)28, přijatých v době nesvobody29 

a ratihabovaných jako zákony. Dekrety a na něj navazující poválečné zákony založily 

kontinuitu vůči předmnichovskému právnímu řádu první republiky.  Srov. 1.7. 

                                                 
27 GERLOCH, A.. Cit. dílo.. 2004. S. 86. 
28 GERLOCH, A.. Cit. dílo.. 2004. S. 84. 
29 Období 30. září 1938 do 4. května 1945. Období plyne z dekretu prezidenta republiky č. 11/1944, 
o obnově právního pořádku, ze dne 3.8.1944, později novelizovaném a vyhlášeném zákonem č. 12/1946 
Sb. 
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1.5 Podzákonné právní předpisy 

Podzákonné právní předpisy lze v ČR rozdělit do dvou kategorií: 

1. Vydávané k provedení zákona na základě zmocnění (ústavního) zákona 

a v jeho mezích. Srov. 1.5.1, 1.5.2 a 1.5.3. 

2. Vydávané na základě zákonem stanovené vlastní působnosti. Srov 1.5.4. 

1.5.1 Rozhodnutí prezidenta republiky obecné normativní povahy 

Jedná se o opomíjené, ale existující možnosti prezidenta republiky vydat svým 

rozhodnutím akt s obecně závaznými normativními účinky. Známé jsou tyto dva druhy 

aktů30: amnestie dle čl. 63 odst 1. písm j) Ústavy a delegace sjednávání smluv na 

vládu nebo jejího člena dle čl. 63 odst. 1 písm b) Ústavy. Pravomoc k  vydání je 

založena přímo Ústavou. K rozkazům prezidenta republiky srov 2.4.1.2.  

1.5.2 Nařízení vlády 

Nařízení vlády jsou vydávána na základě čl. 78 Ústavy: „K provedení zákona 

a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení…“ K vydání nařízení není třeba 

zmocnění v zákoně, vláda může kdykoli vydat nařízení k provedení libovolného zákona. 

Nařízení vlády je pramenem práva.  

1.5.3 Právní předpisy ministerstev, správních úřadů a orgánů územní 
samosprávy (vyhlášky) 

Dle čl. 79 odst. 3 Ústavy „Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní 

samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní předpisy, jsou-li 

k tomu zákonem zmocněny.“  Nejtypičtějším představitelem těchto předpisů jsou 

vyhlášky, vydávané ministerstvy. Zákon musí obsahovat výslovné zmocnění, aby 

jmenovitě určený úřad prováděcí předpis (vyhlášku) vydal i vymezení rozsahu 

záležitostí, které mají být podrobněji provedeny. Tyto předpisy jsou pramenem práva 

ČR. V případě, že tyto předpisy vydávají orgány územní samosprávy, jedná se vždy 

o normativní akt v rámci výkonu přenesené působnosti (tj. státní správy) a přijímají je 

proto rady obcí nebo krajů. Dle § 1 odst. 2 publikačního zákona se od r. 2006 právní 

předpisy s celostátní působností mají označovat názvem „vyhláška“. Účelem mělo být 

                                                 
30 BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A.. Teorie práva. 2. přeprac. vyd. Praha: ASPI 
Publishing, 2004. 348 s. ISBN 80-7357-030-0.  S. 68-69. 
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formální odlišení pramenů práva od jiných aktů vydávaných stejnými orgány nebo 

subjekty s jinými názvy, které jsou často jen vnitřním předpisem v rámci veřejné 

správy. Dodnes se však např. používají cenově orientované „Výměry“ vydávané podle 

§ 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Tyto výměry lze považovat za pramen práva, 

neboť závazně stanoví dodržování určitých povinností, typicky cen, nebo způsob jejich 

tvorby, v některých případech. Ačkoli mají celostátní působnost, zveřejňují je jednotlivá 

ministerstva pouze ve svých věstnících. Dle § 10 odst. 2 zákona o cenách „jejich vydání 

vyhlašují ve Sbírce zákonů“ . Děje se tak ovšem pouze formou stručného sdělení 

o vydání dle § 2 publikačního zákona a nikoli formou plného vyhlášení dle § 1 téhož 

zákona. Na jednu stranu tato praxe umožňuje nezahltit Sbírku zákonů a soustředit 

podobné informace do specializovaných zdrojů. Na straně druhé není český právní řád 

dostatečně formálně omezen konečným počtem zdrojů, které se mají prohledávat. Navíc 

se v praxi u výměru ve Sbírce zákonů vyhlašuje pouze první vydání výměru, zatímco 

jeho novelizace se již neohlašují. 

1.5.4 Obecně závazné vyhlášky územních samospráv 

Dle čl. 104 odst. 3 Ústavy: „Zastupitelstva mohou v mezích své působnosti 

vydávat obecně závazné vyhlášky.“ Na rozdíl od výše uvedených předpisů v odst. 1.5.3 

se jedná o právní předpisy vydané v samostatné působnosti obcí a krajů, popř. hl. m. 

Prahy (dále souhrnně ÚSC). Přijímají je proto zastupitelstva. Jejich vydávání bývá, 

zejména Ústavním soudem, považováno za originární (neodvozenou) normotvorbu, 

jakkoli je prováděna pouze ve vymezených oblastech působnosti. Obecně závazné 

vyhlášky nemohou odporovat právním předpisům vyšší právní síly, tj. zákonům.  

Do prosince 2007 Ústavní soud navíc vyžadoval, aby pro uložení povinností 

obecně závaznou vyhláškou některý zákon navíc založil výslovné zmocnění, obdobně 

jako činí pro ministerstva a jiné správní úřady dle čl. 79 odst. 3 Ústavy, čímž se 

naplňuje i čl. 4 odst. 1 Listiny: „Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě 

zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.“ Znamenalo to, 

že určitý zákon musel možnost uložení konkrétní povinnost výslovně připustit a bylo na 

obci, zda tento prostor pro uložení povinnosti využije, nebo ne. V rámci nálezu o tzv. 

Jirkovské vyhlášce o senoseči31 ÚS rozhodl, že možnost uložení povinnosti zvláštním 

                                                 
31 Nález sp. zn. Pl.ÚS 45/06 ze dne 11. 12. 2007 (N 218/47 SbNU 871, vyhlášen pod č. 20/2008 Sb.). 
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zákonem již není potřeba, ale dostačuje zákonem vymezená oblast samostatné 

působnosti ÚSC v kombinace s výše uvedeným čl. 104 odst. 3 Ústavy k tomu, aby 

ÚSC mohl obecně závaznou vyhlášku vydat. Oblasti samostatné působnosti jsou 

vymezeny např. v obecním zřízení, krajském zřízení, zákonu o hl. m. Praze, zvláštní 

kompetence jsou rozptýleny i v dalších zákonech. Změnu svého názoru ÚS odůvodnil 

zejména změnou faktických právních poměrů – ÚSC již nepřekračují svými obecně 

závaznými vyhláškami své kompetence tak často, jako tomu bylo v 90. letech. 

1.6 Další formy pramenů práva 

Další dva formy zdrojů, které lze považovat za prameny práva, ačkoli se nejedná 

o právní předpisy, pocházejí z oboru správního práva. 

1.6.1 Veřejnoprávní smlouvy normativní povahy 

Dle §§ 159-170 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen SŘ) lze uzavírat 

veřejnoprávní smlouvy. Povahu pramene práva by měly mít ty, které32 „jsou obecné 

a regulují závazně celou skupinu (třídu) vztahů (stejného druhu a neurčeného počtu), 

které se musí utvářet v souladu s takovou normativní smlouvou“. 

1.6.2 Opatření obecné povahy 

V §§ 171-174 SŘ je základ úpravy vydávání opatření obecné povahy. Je 

především vymezeno negativně, tj. že se nejedná ani o právní předpis, ani o rozhodnutí. 

Správní orgány je mohou vydat tehdy, pokud jim to zvláštní zákon ukládá. Jde o úkon 

správního orgánu, jímž se rozhoduje v konkrétní věci vůči neurčenému okruhu osob.  

1.7 Recipované historické prameny práva 

Součástí českého právního řádu jsou i prameny práva, které nebyly přijaty 

v souladu se současnou Ústavou, ale které byly v rámci materiální kontinuity právního 

řádu recipovány od právních předchůdců (ČR je nástupnickým státem ČSFR). Tím se 

zabývá např. úst. zák. č. 4/1993 Sb. a čl. 112 Ústavy. Chronologicky se může jednat 

o říšské zákony z období Rakouského císařství a později Rakouska-Uherska, zákony 

„první“ a poválečné „třetí“ Československé republiky, Československé socialistické 

                                                 
32 BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A.. Cit. dílo. S. 59-60. 
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republiky, České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky v rámci ČSSR 

a ČSFR, rovněž o podzákonné předpisy v rámci těchto státních útvarů. Srov. 1.4.4. 

1.8 Kvazi prameny práva 

V tomto odstavci jsou popsány jednak některé prameny, o kterých dochází 

v teorii ke sporům, zda se mají za prameny práva považovat, jednak se zde uvádějí 

některé druhy písemností, které se nacházející na hranici mezi normativním 

a nenormativním textem a jejich normativnost je obtížné určit. Při striktním pojetí žádný 

zde uvedený zdroj není apriori součástí právního řádu ČR a pramenem práva. 

1.8.1 Judikatura Ústavního soudu (mimo nálezy zrušující právní předpisy) 

V tradičním kontinentálním právním systému, jako je i český právní řád, se 

rozhodovací činnost soudů za pramen práva nepovažuje. Ústavní soud ale v zásadě stojí 

na stanovisku, že za pramen práva se mají považovat jeho nálezy publikované ve Sbírce 

nálezů a usnesení Ústavního soudu33 a to i v části odůvodnění, nikoli tedy pouze výroky 

právních předpisů zrušujících nálezů (srov. 1.4.2). Ohledně závaznosti svých nálezů se 

Ústavní soud předně odvolává na čl. 89 odst. 2 Ústavy: „Vykonatelná rozhodnutí 

Ústavního soudu jsou závazná pro všechny orgány i osoby.“. Za zcela striktní závaznost 

považuje tzv. kasační závaznost, tj. vázanost obecných soudů názorem Ústavního 

soudu v té samé věci, přičemž závaznost spočívá nejen ve výroku nálezu, ale 

i v právním posouzení v rozhodných částech odůvodnění34. Za druhý typ závaznosti 

svých nálezů považuje precedenční závaznost35, kterou vyvozuje z výše zmíněného čl. 

89 odst. 2 Ústavy v souvislosti s čl. 1 odst. 1 Ústavy (právní stát). Obecný soud se může 

od precedenčně závazného nálezu výjimečně odchýlit, ale musí své rozhodnutí podpořit 

podrobnou argumentací, v čem jsou okolnosti nového případu odlišné, nebo v čem 

došlo ke změně od doby přijetí nálezu. 

Ústavní soud sice typicky sjednocuje judikaturu v oblasti lidských práv, které 

dle něj prozařují do celého právního řádu, občas však zaujme právní názor 

i k jednoduchému právu, které s nimi zdánlivě nesouvisí. Například v nálezu 

                                                 
33 Nález sp. zn. IV.ÚS 301/05 z 13. 11. 2007 (N 190/47 SbNU 465), bod 89. 
34 Nález sp. zn. IV.ÚS 301/05 z 13. 11. 2007 (N 190/47 SbNU 465), bod 55. 
35 Nález sp. zn. IV.ÚS 301/05, cit. dílo, bod 60. 
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II.ÚS 2919/10 se vyslovuje,36 že pokud „někdo užívá společnou věc nad rámec svého 

podílu na společné věci bez dohody s ním, jde o nárok, který se opírá o zákonné 

ustanovení § 137 odst. 1 obč. zák. ... nikoli o bezdůvodné obohacení“.  Důvodem mu je, 

že „výklad jednoduchého práva, který je v extrémním rozporu s kogentním 

ustanovením zákona znamená porušení práva na spravedlivý proces“. 

Uvádí se, že ovlivňování práva provádí Ústavní soud v mnohonásobně vyšší 

míře nálezy s uváděním ústavně konformního výkladu nebo jinými právními 

odůvodněními, než nálezy zrušujícími právní předpisy (srov. 1.4.2). 

1.8.2 Judikatura Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu 

Pro závaznost judikatury Nejvyšího soudu (NS) a Nejvyššího správního soudu 

nelze v právním řádu ČR nalézt již žádnou přímo oporu. Existuje však z z procesních 

důvodů, je implikovatelná teleologicky z důvodů existence těchto soudů a jejich poslání 

sjednocování judikatury, i z jejich autority. Ústavní soud podporuje dodržování jejich 

judikatury poukazem na to, že bezdůvodným opomenutím jejich judikatury se narušuje 

právo na spravedlivý proces dle čl. 36 Listiny a že může mít rysy jurisdikční libovůle.37  

1.8.3  Technické normy 

Období do roku 1989 se vyznačovalo i tím, že všechny státní československé 

technické normy byly považovány v zásadě za závazné. Dle § 3 odst. 1 zák. č. 6/1964 

Sb., o technické normalizaci, byly „organizace ... povinny vykonávat svou činnost podle 

ustanovení těchto technických norem.“ Přechodné období pokryl zákon č. 142/1991 Sb., 

o československých technických normách, který postupem v něm uvedeným umožnil 

změnit statut norem ze závazných na doporučující. Za dobu jeho účinnosti se počet 

závazných norem snížil z asi 25 tisíc na méně než 300. Tento zákon byl rovněž 

derogován a nahrazen zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.  

Dle § 4 tohoto zákona česká technická norma je označena zkratkou ČSN, 

schválená pověřenou právnickou osobou a platí, že „ Česká technická norma není 

obecně závazná“. Pro zajištění obecné závaznosti technické normy je nutné, aby právní 

předpis stanovil, že pro splnění určitého ustanovení je třeba postupovat ve shodě 

                                                 
36 Nález sp. zn. II.ÚS 2919/10 ze dne 10.03.2011 (dosud zřejmě nepublikován), bod 9. 
37 Nález sp. zn. IV.ÚS 301/05, cit. dílo, poznámka pod čarou 10). 
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s danou technickou normou. Tento příkaz musí být přímou součástí textu právního 

předpisu, nebo přílohy právního předpisu, na níž je z právního předpisu odkázáno. 

Odkazy jsou bohužel často velmi vágní. Například vyhl. č. 268/2009 Sb., 

o technických požadavcích na stavby, která provádí zák. č. 183/2006 Sb. stavební 

zákon, ve svém § 3 písm k) uvádí, že pro účely vyhlášky se rozumí: „ normovou 

hodnotou konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, 

národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických 

zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za 

splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.“ Takto nepřímé zahrnutí 

„příslušných“ českých technických norem odkazuje dokonce i na technické normy 

teprve v budoucnu vytvořené, což odpovídá protiústavní terciární normotvorbě. Jiným 

problémem může být, pokud právní předpis určí jako obecně závaznou technickou 

normu, která není vydána v českém jazyce. 

Příkaz shody s výčtově uvedenými technickými normami by v zásadě měl mít za 

důsledek inkluzi (vtažení) textu technické normy do právního předpisu, čímž se 

předejde terciární normotvorbě. Ve shodě s tímto názorem např. § 196 odst. 2 

stavebního zákona stanoví náležitosti publikace: „Pokud tento zákon nebo jiný právní 

předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle technické normy 

(ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně veřejně přístupná.“  

1.8.4 Poznámky pod čarou 

Význam poznámek pod čarou38, používaných v českých právních předpisech, 

nelze jednoznačně určit výkladovými metodami ani právní intuicí. Jejich význam byl 

v devadesátých letech předmětem diskursu v nauce i judikatuře. Dle judikatury 

Ústavního soudu poznámky pod čarou v právním předpise nemají závaznou povahu.39 

Krajský soud v Plzni poté poznámku pod čarou vyložil40 jako sice nenormativní část 

právního předpisu, která ale má charakter pokynu k jeho výkladu. Ústavní soud však 

následně popřel jakoukoli závaznost poznámky pod čarou i pro možnost výkladu.41 

                                                 
38 Typicky obsahují odkazy na jiné právní předpisy nebo na jejich ustanovení. 
39 Nález sp. zn. II.ÚS 485/98 z 30. 11. 1999 (N 173/16 SbNU 259). 
40 Rozsudek č.j. 29 Ca 347/97 z 3. 11. 1998 (Právní povaha poznámek pod čarou v právním předpisu). 
SoJ. v čísle vydání (svazku) 2 ročník 1999 na straně 53. ASPI ID: JUD12379CZ. 
41 Nález sp. zn. I.ÚS 22/99 z 2. 2. 2000 (N 14/17 SbNU 103). 
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2. Nauka některých právních oborů o vnitřních předpisech 

2.1 Teorie práva 

2.1.1 Viktor Knapp o normách vnitřních 

Viktor Knapp probírá vnitřní předpisy ve své finální učebnici42 převážně pod 

souhrnným označením normy vnitřní. Tento název upřednostňuje i před jinými 

označeními jako jsou normy lokální, organizační nebo interní. Zásadněji probírá normy 

vnitřní ve dvou oblastech učebnice. 

První spadá do oblasti autonomního práva, tedy toho, které si lidé dávají sami, 

v rámci mezí umožněných heteronomním právem. Knapp uvádí jako jeden ze zdrojů 

autonomního práva, vedle třeba smluv nebo závěti, též lokální nebo interní normy, které 

označuje jako paraprávní normativní akty43, které vznikají: „na základě právního 

předpisu, aniž ale samy byly právním předpisem, adresovány určité pospolitosti lidí  či 

lidem nalézajícím se v určitém prostoru atd., a právně je zavazují …“. Mezi příklady 

náleží: 

• stanovy obchodních společností podle obchodního zákoníku,  

• statuty jiných právnických osob,  

• organizační a jednací řády,  

• interní dopravní řády atd. 

Knapp upozorňuje i na autonomní normativní akty, které nevytvářejí autonomní 

právo, ale jsou pouze nezávaznou konvencí. Mezi ně patří například  

• pravidla her (sportů, ale i jiných her) nebo  

• pravidla pravopisná. 

Rozdíl mezi těmito druhy norem může být obtížně seznatelný a Knapp ho 

spatřuje v tom, že u prvního druhu je porušení normy otázkou právní (quaestio iuris), 

zatímco v druhém případe otázkou faktickou (quaestio facti). 

                                                 
42 KNAPP, V.. Teorie práva. Vydání první, 5. dotisk. vyd. Praha: C.H.Beck, 1995. 247 s. ISBN 
80-7179-028-1. 
43 KNAPP, V, Cit. dílo, S. 52 r. 125. 
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Druhá zásadní zmínka o vnitřních předpisech spadá do oblasti analýzy kritéria 

právní  síly předpisů. Knapp v souladu s Ústavou konstatuje44, že „Terciární tvorba 

práva v České republice není přípustná. Sekundární právní norma nemůže provést další 

delegaci (subdelegaci) legislativní pravomoci, takže terciární právní normy neexistují 

(Tzv. interní normy nejsou normami právními).“ 

Mezi uvedenými pasážemi učebnice nemusí být nutně rozpor, neboť autonomní 

právo může být ústavně konformní. Přesto je třeba s výklady obratů jako paraprávní 

nebo právní závaznost zacházet opatrně a zvážit, zda se v prvém případě nejedná pouze 

o výklad vedený v obecné rovině možností teorie práva, nezávislé na konkrétním 

právním řádu. 

Kromě uvedených dvou oblastí Knapp rovněž označuje kanonické právo jako 

vnitřní řád45 Katolické církve. 

2.1.2 Aleš Gerloch o interních normativních aktech 

A. Gerloch ve své učebnici46 označuje v této práci zkoumané vnitřní předpisy 

jako interní normativní akty a uvádí, že: „Odlišit je třeba i interní normativní akty, které 

také nejsou prameny práva, i když mají normativní charakter (tvoří paraprávní systém). 

Jsou závazné na základě právních předpisů. Jedná se o  

• směrnice, 

• instrukce, 

• statuty, 

• organizační a pracovní řády apod. 

Typické jsou např. ve veřejné správě, ve služebních vztazích, v pracovních 

vztazích (jako pokyny zaměstnancům s obecnějším významem). Jsou závazné jen pro 

toho, kdo je na základě zákona účastníkem určitého vztahu, kterého se týkají (např. 

členové akademické obce na vysoké škole – akademičtí pracovníci a studenti – jsou 

vázáni statutem vysoké školy a příslušné fakulty).“ 

                                                 
44 KNAPP, V.: cit. dílo, Rubrika 381, S. 157. 
45 KNAPP, V.: cit. dílo, Rubrika 115, S. 49. 
46 GERLOCH, A.. Cit. dílo. 2004. S. 76. 
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Gerloch se také vyslovuje47, že: „Rovněž terciární normotvorba (odvození 

prováděcího předpisu od jiného prováděcího předpisu vyšší právní síly, např. vyhlášky 

ministerstva od nařízení vlády) je neústavní“. Důsledkem z toho plynoucím je, že 

jakýkoli případně potřebný terciární normotvorný akt může být vydán výhradně právní 

formou  vnitřního předpisu a nikoli předpisu právního. 

V části věnované zjišťování skutkových otázek Gerloch v rámci problematiky 

dokazování uvádí48: „… je třeba dokazovat předpisy lokální (např. obecně závazné 

vyhlášky obcí), které nejsou publikovány ve Sbírce zákonů, dále také paraprávní normy 

(statuty, stanovy, řády, tj. vnitřní předpisy) …“. 

2.1.3 Jiří Boguszak a kol. k vnitřním předpisům 

Jiří Boguszak na úvod upozorňuje49: „(někdy) se mezi právní předpisy chybně 

zahrnují též různé interní normativní směrnice, které však nelze chápat jako prameny 

práva; je nutno je odlišovat od normativních aktů jakožto obecně závazných“. 

Boguszak na několika místech v učebnici varuje, že vnitřní předpisy považované 

za právní předpisy  by byly typickou extenzí exekutivy do legislativy a že takový režim 

je příznačný pro orgány výkonné moci v totalitních státech, včetně 

dřívějšího socialistického režimu Československa50: „Mnohem příznačnější pro tento 

systém však bylo regulování pomocí interních normativních směrnic.“ Podrobněji51: 

„Regulování pomocí interních normativních směrnic dosahovalo nesmírné extenze 

a intenzity v totalitně socialistických systémech včetně bývalé ČSSR. Souviselo to 

s jednotou moci a vlastnictví, vyplývající ze socialistického, převážně státního 

vlastnictví jako základu ekonomiky i kultury. Státní podniky, ale v podstatě i družstva 

a společenské organizace byly ze zákona v ekonomických vztazích podřízené 

příslušným orgánům státní správy, nebo závislé na státních dotacích a zejména 

subvencích k účelům administrativně určeným. Veškeré hospodářství bylo direktivně 

řízeno převážně administrativními směrnicemi interní povahy. V oblasti plánování po 

meritorní (hmotněprávní) stránce jen pětileté státní plány měly formu zákona, 

                                                 
47 GERLOCH, A.: cit. dílo, S. 84. 
48 GERLOCH, A.: cit. dílo, S. 207. 
49 BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A.. Teorie práva. 2. přeprac. vyd. Praha: ASPI 
Publishing, 2004. 348 s. ISBN 80-7357-030-0.  S. 40. 
50 BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A.. Cit. dílo. S. 49. 
51 BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A.. Cit. dílo. S. 79-80. 
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obsahovaly však většinou abstraktní formulace ponechávající široké uvážení pro 

plánování a řízení právně závaznými směrnicemi interní povahy, počínající vládními 

usneseními.“ 

Dle Boguszaka52 tedy vnitřní předpisy (interní normativní instrukce či směrnice) 

jsou právně závazné, ale ne obecně: „Vnit řní předpisy nejsou prameny práva, normy 

v nich obsažené nejsou právními normami.“ Přitom v legislativní praxi i v právní 

nauce53 „převládá název vnitřní předpisy“. Platí pro ně54: „Žádné vnitřní předpisy nesmí 

být v rozporu s právními předpisy, a tedy ani omezovat subjektivní práva osob 

vyplývající z právních norem. Na rozdíl od právních předpisů se nevyznačují presumpcí 

správnosti.“ 

Boguszak se nejprve věnuje vnitřním předpisům ve veřejné správě: „Jimi lze 

zavazovat v příslušných věcech podřízené orgány a osoby ve vnitřních vztazích veřejné 

správy, jakož i podřízené státní rozpočtové a příspěvkové organizace či jiné státní 

organizace… Instrukce nemusí být veřejně vyhlášeny, ale dostačuje, pokud jsou 

vhodným způsobem sděleny těm, kterých se týkají. Proces a tedy ani forma jejich 

vydávání nejsou upraveny právními normami, nýbrž nanejvýš opět jen vnitřními 

předpisy v některých resortech a parciálně. Někdy se otiskují v úředních sbírkách 

(věstnících, zpravodajích) jednotlivých ministerstev aj. ústředních správních úřadů… 

Mezi vnitřní předpisy náleží i tzv. statutární či organizační předpisy… Jejich 

vydávání je uskutečňováním oprávnění řídit činnost podřízených a jejich plnění je 

zachováváním právní povinnosti řídit se pokyny nadřízených.“ Oprávnění a povinnosti 

řídit se vnitřními předpisy tedy plyne z pramenů práva a má i další externí důsledky, 

např. při výkladu právních norem, závazného pro podřízené orgány a pracovníky ve 

správním řízení, ve vnějších vztazích veřejné správy. Takovými výklady a vnitřními 

předpisy ale nejsou vázány orgány nepodřízené a orgány uplatňující určité právní 

záruky zákonnosti. To je významné pro případ nesouladů výkladů vzájemně 

nepodřízených úřadů. Nikdy jimi nelze zavazovat soudce. 

Boguszak se dále věnuje vnitřním předpisům mimo veřejnou správu: „Právní 

úprava … umožňuje, předpokládá nebo ukládá vydání stanov, statutárních a jiných 

                                                 
52 BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A.. Cit. dílo. S. 64. 
53 BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A.. Cit. dílo. S. 78 an. 
54 54 BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A.. Cit. dílo. S. 80. 
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vnitřních předpisů určitými jinými subjekty. Příkladem může být zákon č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, který v řadě případů vyžaduje bližší úpravu některých vztahů 

vnitřními předpisy vysokých škol. V nauce se někdy pro normy obsažené v takových 

vnitřních předpisech používá termínu autonomní právo.“. 

A dále: „Některé vnitřní předpisy zavazují v určitých věcech i osoby, které 

nejsou ve služebním či pracovněprávním, nýbrž v jiném právním vztahu k subjektu, 

který tyto předpis vydal (viz např. cestující v dopravních prostředcích, pacienty ve 

zdravotnickém zařízení, studenty škol). Obsahují podmínky, za nichž se poskytují ta či 

ona plnění, resp. služby druhým subjektům, které vstupují zpravidla svým projevem 

vůle do příslušného právního vztahu a tím přistupují na ony podmínky. Takzvané 

autonomní právo55 zde předpokládá jistou soukromoprávní dispoziční autonomii 

subjektů“. Autonomie subjektů spočívá v jejich dispoziční volnosti. Právní účinky jsou 

tvořeny vůlí subjektu a proto ani těmto vnitřním předpisům není propůjčen tzv. 

předpoklad správnosti. 

Spoluator Čapek uvádí56, že v interních směrnicích se na rozdíl od zákonů často 

používají finální normy57, pro řízení činnosti podřízených orgánů a zaměstnanců. Opět 

s upozorněním na to, že odlišně tomu bylo za socialistického státu sovětského modelu, 

řízeného administrativně direktivním způsobem finálními normami, jimiž se ukládaly 

úkoly hospodářským subjektům. 

Spoluautor Gerloch  upozorňuje58, že „…vnitřní směrnice se používají pro 

prosazení tzv. služebního výkladu, opřené buď o výslovné zákonné ustanovení nebo 

o zákonnou premisu, že součástí řízení je též vydávání interních instrukcí pro 

podřízené.“ Vzhledem k tomu existuje  proto i možnost soudního přezkumu. 

K služebnímu výkladu dále uvádí59: „…orgán státní správy je při výkladu a aplikaci 

práva vázán i nižšími normativními akty, ale (s výjimkou určitých výkonných orgánů) 

též interními pokyny, ať normativními či individuálními, nadřízených.“ 

                                                 
55 Autonomním právem je v této práci míněno právo nevytvořené státem, ale buď zejména samosprávnou 
korporací v rámci její statutární normotvorby, anebo subjektem, který poskytuje službu uživateli služby 
v rámci provozních apod. řádů, se kterými je souhlas založen právním úkonem uživatele služby.  
56 BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A.. Cit. dílo. S. 161. 
57 Finální norma  (teleologická, úkolová) má strukturu: „aby bylo t (cíl, účel), smí být q1 a má být q2 
(prostředek)“. Oproti tomu kondicionální, klasická právní norma: „je-li p (implikans, antecedent, 
hypotéza), smí být q1 a má být q2“ (implikát, konsekvent, dispozice). 
58 BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A.. Cit. dílo. S. 180. 
59 BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A.. Cit. dílo. S. 216. 
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K následkům právních vad Gerloch60: „U interních instrukcí či pokynů (ať 

normativních nebo individuálních) mají právní vady jiné důsledky, než je tomu 

u právních aktů obecně závazných [presumpce správnosti s výjimkou očividných 

rozporů s akty vyšší právní síly] … Je-li interní instrukce v rozporu s právními předpisy, 

ve vztazích regulovaných zákoníkem práce, není plnění uložené pokynem, který je 

v rozporu s právními předpisy, právní povinností. – Zvláštní režim platí v armádě 

a policii.” Odpadá tedy povinnost se vadnými vnitřními předpisy řídit, zatímco 

u právních předpisů se stejnou mírou vady by tak bylo nutno činit z ryze formálních 

důvodů presumpce správnosti. 

Gerloch rovněž uvádí61, že doplňkem vnitřních předpisů je i „vnitřní správní 

kontrola  vůči administrativně podřízeným orgánům, organizacím a pracovníkům. Je 

povinností všech orgánů i vedoucích pracovníků veřejné správy a jejím předmětem je 

veškerá činnost podřízených, která se týká jejich pravomocí a působnosti či funkčních 

úkolů či služebních, resp. pracovních povinností.“ popř. též „vnější správní kontrola 

vnějšími kontrolními, inspekčními či revizní činnost provádějícími orgány, … jinými 

subjekty, než [kterým] jsou běžně podřízeny … se nazývá někdy dozor (kontrolní 

pravomoc), např. dozor nad bezpečností práce, nebo dohled.“ Dozor u obcí a krajů 

probíhá odlišně v případě samostatné působnosti a v přenesené působnosti. Specifické 

dozory provádějí: Veřejný ochránce práv, Úřad pro ochranu osobních údajů, Nejvyšší 

kontrolní úřad, státní zástupce. 

Nakonec se Gerloch pozastavuje u další kategorie vnitřních předpisů62:  

„Významná je rovněž právně povolená autoregulace v podobě interně závazných 

normativních aktů, typická zejména u samosprávných korporací, opět při dodržení 

požadavku souladu s platným (heteronomním) právem“. 

Zvláštním důsledkem použití vnitřního předpisu může být vznik 

odpovědnostního disciplinárního vztahu63, např. dle § 64 zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách, který stanoví, že „disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení 

povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy vysoké školy a 

jejích součástí“. 
                                                 
60 BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A.. Cit. dílo. S. 265. 
61 BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A.. Cit. dílo. S. 269. 
62 BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A.. Cit. dílo. S. 304. 
63 BOGUSZAK, J. – ČAPEK, J. – GERLOCH, A.. Cit. dílo. S. 200. 
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2.1.4 Karel Beran k autonomnímu právu a vnitřním předpisům 

Karel Beran zmiňuje vnitřní předpisy v rámci pojednání o autonomní 

normotvorbě64. Z hlediska této práce (vnitřní předpisy) je nutné upozornit, že centrum 

pozornosti Berana v uvedeném pojednání je soustředěno na autonomii 

veřejnoprávních korporací. Zabývá se přitom v úrovni obecné teorie práva autonomií 

subjektů jako jsou nesuverénní svazy65, jimiž historicky byla např. města, cechy, 

university, ale i rodiny vysoké šlechty s tzv. domácím zákonodárstvím. V současném 

pojetí jimi jsou v ČR územní samosprávné celky, profesní a zájmové samosprávy. 

Vnit řní předpis mu pak je jedním z pramenů, v němž může být autonomní právo těchto 

veřejnoprávních korporací vyjádřeno, pokud současné právo neumožňuje, aby se 

jednalo o předpis právní. Beran shledává, že autonomie veřejnoprávních korporací 

a pojem sám spočívá ve výkonu zákonodárné pravomoci, tedy normotvorbě. Pojem 

samospráva odpovídá jen správě, tedy moci výkonné. Moc odpovídající moci soudní 

pak zpravidla u autonomních korporací chybí. Pokud veřejnoprávní korporace nemá 

možnost samostatné normotvorby, pak o autonomii takové korporace nemůže být řeči, 

svěřená správa bude nejvýše výkonem přenesené státní správy. 

Beran na rozdíl třeba od E. Háchy připouští66, že autonomní právo může být 

založeno i soukromoprávní smlouvou, tedy institutu, který typicky nemá normativní 

povahu, v případě společenských smluv zakládajících obchodní společnosti však ano.  

Mísení úrovně obecné teorie a kontextu práva ČR v pojednání nicméně budí 

určité nejasnosti. Beran kupř. tvrdí:67 „’Statutární předpisy’ upravující vnitřní 

uspořádání právnických osob soukromého práva (stanovy) mají co do formy podobu 

’vnit řního předpisu’, nejsou pramenem práva a nepožívají presumpce správnosti. 

Naopak  ’statutární předpisy’ upravující vnitřní uspořádání právnických osob veřejného 

práva mají formu pramene práva a platí pro ně předpoklad správnosti”. V případě 

právního řádu ČR však u běžných samosprávných korporací formu pramene práva 

mohou mít pouze obecně závazné vyhlášky územních samosprávných celků. Jedině ty 

pak budou moci požívat presumpce správnosti. Statutární předpisy jiných 
                                                 
64 BERAN, K.: Autonomní normotvorba, In: GERLOCH, A. a kol. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: 
ASPI, 2008, 424 s. S.111-124. 
65 BERAN, K.: Autonomní normotvorba, Cit. dílo, S. 118. Nesuverénní svaz je pojem použitý E. Háchou. 
66 BERAN, K.: Autonomní normotvorba, Cit. dílo, S. 114, 112. 
67 BERAN, K.: Autonomní normotvorba, Cit. dílo, S. 113. 
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veřejnoprávních korporací nebo nemající formu obecně závazných vyhlášek (ev. jiného 

právního předpisu) nebudou pramenem práva a tedy se ani nebudou vyznačovat 

presumpcí správnosti. Toto ostatně Beran sám konstatuje citací Sládečka o několik 

stránek68 později. Beran rovněž uvádí, že „Autonomní právo se člení na. 1. statutární 

právní předpisy …; 2. statutární předpisy, které nemají zákonem stanovenou formu 

pramene práva (komorové předpisy zájmové samosprávy); 3. vnitřní předpisy, které 

mohou být projevem smluvní ’dispoziční autonomie’, tak veřejnoprávní nadřízenosti 

v rámci orgánů veřejné správy”. S tímto členěním v kontextu práva ČR nesouhlasím. 

Statutární předpisy ad 2 mají rovněž formu vnitřního předpisu. Uvedení předpisů ad 3 je 

již zcela nejasné. Není zřejmé, zda Beran hodlá do autonomního práva zahrnout i vnitřní 

předpisy, které jsou vydány na základě veřejnoprávní nadřízenosti, nebo připouští, že 

vnitřní předpisy mohou být projevem i „neautonomní“ veřejnoprávní nadřízenosti. 

Prvnímu pojetí by nasvědčovalo Beranovo zjištění „i společenská smlouva zakládající 

některý z typů obchodních společností nestanoví v podstatě nic jiného než vzájemné 

vztahy ’nadřízenosti a podřízenosti’ jejich orgánů“. Toto pojetí pokládám za chybné, 

neboť definičním znakem autonomního práva v korporaci, veřejnoprávní 

i soukromoprávní, je institut členství a možnost účasti členů na normotvorbě ev. na 

samosprávě této korporace, a nikoli princip nadřízenosti a podřízenosti. Jen ty (para) 

právní normy, které s členstvím věcně souvisí, lze považovat za obsah statutárních 

předpisů. Druhé pojetí by rovněž nebylo zcela přesné, neboť vniřních předpisů je ještě 

více druhů. V uvedeném kontextu by autor této práce zřejmě uvedené třídění napsal 

takto: „Autonomní právo  v ČR je vyjádřeno ve statutárních předpisech, které mohou 

mít formu 1. právních předpisů; 2. vnitřních předpisů veřejnoprávních korporací; 3. 

vnitřních předpisů soukromoprávních korporací“. Výše uvedená nejasnost částečně 

plyne i z toho, že Beran ve svém pojednání používá Hendrychovu dichotomii vnitřní 

předpis vs. statutární předpis (srov. 2.4.1), zatímco autor této práce z hlediska 

formálního rozlišení pramenů práva zastává koncepci, že statutární předpis může být 

vyjádřen ve vnitřním předpise. 

Důležité je nicméně konstatování rozdílu69: „Veřejnoprávní korporace je sice na 

jednu stranu subjektem vázaným právem, na druhou stranu je však zároveň subjektem 

                                                 
68 BERAN, K.: Autonomní normotvorba, Cit. dílo, S. 116. 
69 BERAN, K.: Autonomní normotvorba, Cit. dílo, S. 121, 123. 
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oprávněným k ’nezávislé normotvorbě’ ”, z čehož posléze plyne: „Autonomní právní 

předpis nelze považovat za ’konkretizaci zákona’… Autonomní právní předpis má 

však současně nižší právní sílu než zákon a nesmí s ním být v rozporu“ . K tomuto 

rozdílu srov. 1.5.4 a nedávnou změnu judikatury ÚS ohledně právního podkladu obecně 

závazných vyhlášek. Beran upozorňuje na důsledek, že “Autonomní subjekty vznášejí 

nárok na zvláštní procesuální ochranu jejich subjektivity, tj. na nárok na samostatné 

právo stížnostní”. Dále upozorňuje, že dle Weyra tyto autonomní subjekty mají tendenci 

potírat se vzájemně i vystupovat nepřátelsky vůči státu. Weyr tento trend shledává 

neblahým, neboť vede k partikularizaci právního řádu a „handrkování se” úřadů 

a orgánů u soudů o nějaké své „originární kompetence”. Naopak dle Hoetzela takový 

boj je všedním jevem i ve vlastní sféře státu a není tedy důvodem pohoršení. 

Beran si v závěru pojednání všímá i použití pojmu „autonomní právo” jako 

práva, které si dává subjekt sám sobě, v kontrastu s „heteronomním právem”, které je 

subjektu dáno zvenčí (kategorizace Weyra a posléze Knappa). Takto pojaté autonomní 

právo pochopitelně zahrnuje i smluvní právo, tedy právo vytvořené mezi subjekty 

v rámci legální licence při své-právnosti subjektů (způsobilosti k právním úkonům), což 

však nijak nutně nesouvisí se samosprávou korporací a mohlo by zcela setřít hranice 

autonomie, jak ji Beran rozebírá. Jako více určité se mi proto jeví označení statutární 

předpisy než pojem autonomní právo, byť připouštím, že pojem autonomie vyjadřuje 

podstatu lépe než pojem samospráva. Důležité je upozornění, že na poli práva veřejného 

platí zásada „enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí“ a že tedy existence i rozsah 

oprávnění (pravomocí) veřejnoprávních korporací je odvozen od právního řádu státu.  

V pojednání není zkoumáno použití pojmu „autonomie“ z hlediska státovědy, tj. 

autonomie udělené větším územním celkům z vážných důvodů politických a kulturních. 

2.1.4.1 Beran o stanovách a statutech korporací 

Beran za základní pojmový znak korporace (východiskem mu jsou 

veřejnoprávní) nepovažuje často uváděný personální substrát, nýbrž70 „způsob, jakým 

se tento substrát podílí na tvorbě vůle korporace ... členský princip především znamená 

oprávnění člena/společníka korporace spolurozhodovat o jejích vnitřních záležitostech“. 

Tuto tezi částečně sdílím, nicméně u obchodních společností bych za součást korporace 

                                                 
70 BERAN, K.: Právnické osoby veřejného práva, Praha: Linde Praha, 2006. S.61. 
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považoval i zaměstnance, kteří vliv na spolurozhodování mají ve srovnání se společníky 

nebo akcionáři malý nebo žádný. 

Jak bylo dedukováno výše, Beran skutečně považuje stanovy soukromoprávních 

korporací za plně analogické statutárním předpisům (statutům) veřejnoprávních 

korporací. Dle něj71 „vnitřní záležitosti soukromých korporací budou souviset se 

způsobem nakládání s majetkovým podílem člena korporace“. Tezi sice rozumím, ale 

nesdílím ji. Dle mého názoru zakládací smlouva, případně doplněná stanovami, resp. 

výše uvedené věcné úpravy v nich, jsou především smlouvou inter partes a nikoli 

statutárním předpisem. Statutární kvalita musí zahrnovat i to, že někdo dá právo více 

osobám, bez ohledu na to, zda se jedná o právo udělené na základě veřejnoprávních 

norem, nebo na základě právního úkonu. Jinak řečeno, počet adresátů práva musí být 

vyšší než počet subjektů, které ho vytvořily. V zakládacích dokumentech 

soukromoprávních korporací proto statutární kvalitu bude mít zřejmě jen určení orgánů 

společnosti, vymezení oprávnění a povinností jejich členů a vztahů mezi orgány.  

Beran udává, že oba typy dokumentů (stanovy, statuty) mají i stejný účel, jímž 

je72 „stanovení vztahů nadřízenosti a podřízenosti v rámci korporace“. S tím lze 

souhlasit jen částečně. U stanov bude kromě určení orgánů společnosti a vztahů mezi 

nimi, ev. stanovení existence a vztahů vůči výkonným ředitelům, zásadně vynechán 

popis funkcí všech ostatních podřízených, typicky všech zaměstnanců, a jejich 

konkretizace ponechána v rámci obchodního vedení a jednání příslušného statutárního 

orgánu v rámci smluvní autonomie pracovního práva nebo poměrů pracovnímu právu 

obdobných. Z hlediska tématu této práce, tj. vnitřních předpisů, je důležité, že případné 

vnitřní předpisy vydané obchodní společností budou zaměstnance obchodní společnosti 

zavazovat z titulu soukromoprávní subordinace (podřízenosti), plynoucí typicky 

z pracovní smlouvy. Rozsáhlejší a též podstatná část zakládacích smluv resp. stanov se 

potom věnuje vztahům mezi společníky, velikosti jejich vkladů, právům na dělení zisku 

atp. Obdobu účelů stanov se statuty by bylo možné spatřovat asi u občanských sdružení.  

Důležitým poznatkem, se kterým lze značně souhlasit je, že73 „Vztah 

nadřízenosti a podřízenosti v organizačním smyslu totiž bude u veřejnoprávních 

                                                 
71 BERAN, K.: Právnické osoby veřejného práva, Cit. dílo. S. 61. 
72 BERAN, K.: Právnické osoby veřejného práva, Cit. dílo. S. 62. 
73 BERAN, K.: Právnické osoby veřejného práva, Cit. dílo. S. 62. 
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korporací vznikat z jiného důvodu než u korporací soukromoprávních“. Nejasné zde 

pouze je, co je míněno „organizačním smyslem“. U soukromoprávní korporace 

nevzniká potřeba upravovat vztah nadřízenosti a podřízenosti předem (apriori) pro 

běžné zaměstnance statutárním předpisem a tak vztah i náplň činnosti podřízené osoby 

předem fixovat. Je bezpochybné, že u jakékoli větší obchodní společnosti se běžně 

přijímají její vnitřní organizační předpisy, nejsou však podmínkou nutnou a jejich obsah 

lze poměrně flexibilně měnit. 

S výhradou výše učiněné poznámky o typické zavázanosti zaměstnance 

obchodní společnosti přímo z pracovní smlouvy a nikoli ze statutárního předpisu lze 

souhlasit i s tím, že: „Podstatný rozdíl mezi veřejnoprávním statutem 

a soukromoprávními stanovami bude spočívat ve zdroji závaznosti a způsobu 

vynutitelnosti těchto předpisů“. 

Beran zde též rozvíjí výše zmíněnou presumpci správnosti statutů. Důvodem mu 

je, že74 „... statuty mají formu pramene práva a platí pro ně předpoklad správnosti. 

Zdrojem jejich závaznosti je zákon, který buď sám autoritativně určité vztahy 

nadřízenosti a podřízenosti stanoví, případně zmocní veřejnoprávní korporaci, aby si 

tyto vztahy autonomně upravila“. S první částí tvrzením je vypořádáno již výše, totiž že 

statut bude pramenem práva pouze tehdy, má-li některou formu pramene práva, určenou 

v kapitole 1. Ohledně druhé věty citace je pravda, že zákon často vymezuje např. 

některé náležitosti orgánů veřejnoprávní korporace. Pokud daná korporace přijme svůj 

statut, tak v něm musí vyhovět zákonným požadavkům na své orgány, nicméně tímto 

vyhověním ještě není založena „správnost“ celého statutu, ani to, že celý statut je 

pramenem práva. Dle mého názoru u normativních aktů pak má smysl hovořit o tom, 

zda jsou, anebo nejsou pramenem práva, nikoli však o „presumpci správnosti“. 

Lze shrnout, že jádro rozdílu názorů autora této práce vůči Beranovým spočívá 

v tom, že za hlavní náplň a obsahový znak statutárních předpisů by se neměla považovat 

nadřízenost/podřízenost, ale to, že statutární předpisy stanoví právo členům korporace. 

Členství má charakter jisté přináležitosti ke korporaci, které je typicky rozdílné od 

vztahu ryzí subordinace. 

                                                 
74 BERAN, K.: Právnické osoby veřejného práva, Cit. dílo. S. 66. 
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2.1.4.2 Beran o veřejných ústavech 

Za zajímavou z hlediska tzv. „provozních řádů“ (srov. 2.4.3 a 2.1.3), které 

vydávají poskytovatelé služeb jako jsou knihovny, nemocnice nebo veřejná doprava pro 

své uživatele, je teorie veřejných ústavů, které se Beran rovněž věnuje. Jedná se zde 

tedy o jiný druh veřejných předpisů než jsou statutární předpisy.  

Beran jako první uvádí definici Mayera:75 „Veřejným ústavem se rozumí 

souhrn věcných a osobních prostředků, s nimiž disponuje subjekt veřejné správy za 

účelem trvalé služby zvláštnímu veřejnému účelu“. Definice pochází patrně již z r. 

1896. Beran postupně zjišťuje, že veřejný ústav nemá členskou základnu. Zmíněnými 

osobními prostředky mohou být například zaměstnanci, kteří ale nemají zásadní vliv na 

chod ústavu, v zásadě jsou vyměnitelní. Veřejný ústav je institutem veřejného práva, 

může ale nemusí být nadán právní subjektivitou. Ta tedy není pojmovým znakem 

ústavu. Pro ústav jsou naopak podstatné „věcné prostředky“ a poskytování „služeb“, 

resp. jeho „užívání“ pro zvláštní „veřejný účel“.  

Beran vycházející z Mayera a Krebse uvádí: „Zp ůsob ústavního užívání úzce 

souvisel s představou ústavu jako velkého stroje, resp. zařízení. Provoz ‘zařízení’ 

nemohl být ‘dirigován’ subjektivními právy uživatel e ústavu. Naopak, uživatel 

ústavu se musel zařadit do jeho nerušeného chodu.” Dovozuje proto, že ústav byl 

uživateli nadřazen svou „ústavní mocí“, která byla normativně upravena v „ústavních 

řádech“, přičemž tato moc nebyla omezena na to, co zákon výslovně dovoloval. Beran 

cituje Mayera, že uživatelský vztah nenesl: „zcela úmyslně charakteristiky právního 

státu ...“ Podle Krebse byly ústavní řády zvláštními prameny správního práva resp. 

zvláštními nařízeními. 

Za období Výmarské republiky již část nauky vyžadovala, aby ústavní řády měly 

podklad v zákoně, většina nauky však ospravedlnění zákonem dle Löwera nahrazovala 

dobrovolným podřízením se uživatele ústavnímu řádu ve smyslu volenti non fit iniuria. 

Dle zjištění Berana se tato konstrukce používala občas již od první poloviny 19. století – 

ve vnějších vztazích se veřejný ústav mohl řídit soukromoprávní úpravou. Zdůvodnění 

pomocí zvláštního zdroje ústavní moci považuje proto spíše za účelové, neboť dle 

                                                 
75 BERAN, K.: Právnické osoby veřejného práva, Cit. dílo. S. 89. 
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Erichsena nebylo účelem omezit svobody občana, nýbrž umožnit jednotlivci, aby svojí 

svobodu zvýšil.  

Beran si pak klade otázku, jaký je rozdíl mezi ústavním řádem a obchodními 

podmínkami soukromé společnosti. Zjišťuje, že podle Löwera veřejnoprávní 

uživatelský vztah nevzniká smlouvou, nýbrž na základě faktického užívání ústavu, 

vstupem do něj. Dle Havelky:76 „... každé použití ústavu předpokládá výslovný či 

konkludentní připouštěcí akt, ať už se jedná o užívání ... nepravidelně (užívání 

nemocnic), či pravidelně (základní povinná školní docházka). ... je akt opravňující 

k užívání ústavu, veřejnoprávním projevem vůle, který dává jednostranně vzniknout 

veřejnoprávnímu vztahu“. Beran dle Löwera dodává, že „soukromoprávní uživatelský 

vztah vzniká smlouvou. Na uzavření smlouvy obecně, stejně jako uzavření smlouvy 

s určitým obsahem, však neexistuje právní nárok. Na užívání ústavu však ano, neboť 

každý, kdo splní podmínky pro použití ústavu, je taktéž k jeho použití připuštěn. 

Z této koncepce je patrný nárokový status.“ Dle Berana nárokový status je markantní 

u statků, jejichž poskytování je občanům garantováno Listinou základních práv 

a svobod. Dle Vopálky77 je pak „správa limitována rovností před zákonem i při 

poskytování služeb“. Beran uzavírá, že veřejný ústav lze považovat za právní formu, 

která má zabezpečit, aby se občanům dostalo požitků, které jim stát garantuje. 

V následující pasáži Beran upozorňuje na rozdíl, že u obchodní společnosti je 

cílem dosahování zisku a že je nepřípustné zasahovat do obchodního vedení statutárního 

orgánu. Zisku lze nejsnadněji dosáhnout omezením péče, čímž je ohrožen nárokový 

status nebo rovnost služby. U veřejného ústavu nachází rozdíly (zestručněno)78: 

„(i) uživatelé mají právní nárok na uživání služeb i na jejich určitý standard a (ii) 

veřejný ústav je podřízen svému zřizovateli v zájmu dosažení bodu (i)“. 

2.1.5 Beran o právní povaze univerzity 

Beran se ve své monografii o právnických osobách veřejného práva79 zabývá 

podrobně i historií právní povahy univerzity na území českých zemí. Dospívá k názoru, 

že historicky vznikly jako korporace, aby měly čím dále tím větší charakter veřejného 

                                                 
76 BERAN, K.: Právnické osoby veřejného práva, Cit. dílo. S. 96. 
77 BERAN, K.: Právnické osoby veřejného práva, Cit. dílo. S. 97. 
78 BERAN, K.: Právnické osoby veřejného práva, Cit. dílo. S. 103. 
79 BERAN, K.: Právnické osoby veřejného práva, Cit. dílo. S. 105-126. 
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ústavu, personální prvek korporace se však nikdy zcela nevytratil. Oba prvky přitom 

působí proti sobě. Korporace se snaží o nezávislost a samosprávu, která by se měla 

projevovat především ve svobodě bádání a výuky, státní ústav zajišťuje hmotné 

prostředky a jejich rozdělování, přičemž ale i on může poskytovat záruky akademických 

svobod, např. obranou před partikulárními zájmy uvnitř korporace, nebo ochranou 

některých zcela minoritních vědních oborů. Beran se proto domnívá, že povahu 

univerzity nejlépe vystihuje Wolf, který tvrdí, že univerzita je mixtum compositum, tj. 

že v ní vedle sebe stojí státní ústav a veřejnoprávní korporace současně. 

Tuto analýzu povahy univerzity lze považovat za vcelku správnou pro území 

dnešní ČR, tj. z hlediska historie a tradice, které jsme zde uvyklí. Tradice má větší 

význam než se možná domníváme, protože univerzity těží z étosu, který historicky 

nabraly. Více pozornosti by si možná zasloužila historie univerzit technického zaměření 

a jejich případná specifika. Pro účely de lege ferenda by ale vhodná byla komparace 

s úpravami a činností univerzit v zahraničí, kde lze rozhodně nalézt modely zcela 

odlišné. Kupř. americké univerzity mají výrazně korporační charakter a jejich 

nezávislost na veřejné moci je téměř úplná, studenti své školy do značné míry platí 

školným. Pro japonské univerzity je příznačná směs křížového financování, na kterém 

se podílí i průmysl. 

2.2 Pracovní právo 

Vnitřní předpisy jsou vydávány zaměstnavatelem v rámci pracovněprávních 

vztahů. Bělina rozeznává80 čtyři druhy vnitřních předpisů: 

1. Zakládající pracovněprávní nároky zaměstnanců, včetně mzdových 

a platových. Jsou upraveny v § 305 zákoníku práce (dále jen ZPr). 

2. Pracovní řád dle § 306 ZPr, obsahuje rozvedení zákoníku práce nebo jiných 

obecně závazných předpisů ve zvláštních podmínkách u zaměstnavatele, 

ohledně práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů. 

3. Organizační povahy (organizační řád, podpisový řád ...).  

4. Pracovní postupy (technologické) vč. předpisů týkajících se bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. 

                                                 
80 BĚLINA M., a kol. Zákoník práce. Komentář.. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2008. 1084 s. ISBN 978-80-
7179-607-7. S. 739-743. 
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První druh zakládá jednotlivým zaměstnancům pouze práva. Pokud z práv 

plynou povinnosti, nesmí plynout jednotlivým zaměstnancům, ale pouze obecně. Druhý 

druh může bezprostředně ukládat i povinnosti, ovšem jako rozvedení či provedení 

některým zákonem stanovených povinností v prostředí zaměstnavatele. Ohledně třetího 

a čtvrtého druhu, které jsou známy z praxe a nikoliv z textu zákoníku práce, Bělina 

soudí, že se jedná o akty řízení, vycházející ze vztahu nadřízenosti zaměstnavatele 

a podřízenosti zaměstnanců. Zatímco oba první dva druhy dle něj podléhají režimu 

§ 305, řídící akty jsou v zásadě zákoníkem práce neregulované, dopadá na ně pouze 

§ 301 písm. c) zákoníku, přikazující zaměstnance s nimi předem seznámit, bez čehož 

zaměstnanci nemají právní povinnost je dodržovat. Výklady neumožňující vydávat 

vnitřní předpisy třetího a čtvrtého druhu by vedly na absurdní situace nemožnosti 

ukládat povinnosti v rámci technologických postupů, nemožnost je měnit častěji než 

zhruba ročně, což je nejen nepraktické, ale i ústavně nekonformní vůči právu 

vlastnictví, zakotveném v čl. 11 Listiny. 

Vnitřní předpisy lze podle Běliny označovat též jako vnitropodnikové normativní 

akty a mají hybridní povahu, neboť jsou právním úkonem při normativní formě, což je 

odlišuje od běžného aktu řízení, který spočívá v ukládání konkrétních povinností. 

Rovněž dle Běliny jim nesvědčí presumpce správnosti. Vnitřní předpis nemůže ukládat 

povinnosti nad rámec zákonných povinností, nebo smluvně převzatých povinností, 

zaměstnanců. Zaměstnavatelé mají vždy povinnost zaměstnance s vnitřními předpisy 

seznámit, ať již podle § 301 písm. c) nebo podle § 305 odst. 4 ZPr.  

V případě vnitřních předpisů podle § 305 ZPr (např. vnitřní předpisy mzdové) je 

zákonem stanoven poměrně přesný režim. Je pro ně předepsána písemná forma vydání, 

předpis nabývá účinnosti dnem, který je v něm stanoven, nejdříve však dnem, kdy byl 

u zaměstnavatele vyhlášen. Vnitřní předpisy jsou závazné pro zaměstnavatele, který je 

vydal, a pro všechny jeho zaměstnance. Zaměstnavatel je ovšem povinen zaměstnance 

seznámit s vydáním, změnou nebo zrušením vnitřního předpisu nejpozději do 15 dnů 

a vnitřní předpis musí být všem zaměstnancům zaměstnavatele přístupný. 

Zaměstnavatel je povinen uschovat je po dobu 10 let ode dne ukončení doby jeho 

platnosti. Způsob seznámení však není blíže předepsán ani pro tyto předpisy. Lze s nimi 

zaměstnance seznámit např. na vnitřní schůzi, poradě nebo školení zaměstnanců, obsah 

doložit zápisem a účast prezenční listinou s podpisy účastníků. 
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Zvláštní stav panuje mezi vnitřními předpisy a normativní částí kolektivní 

smlouvy. Nálezem Ústavního soudu Pl. ÚS 83/0681 jsou postaveny naroveň. Obě 

úpravy mohou obsahovat mzdová nebo platová práva a ostatní práva 

v pracovněprávních vztazích, z nichž je oprávněn zaměstnanec. Nemají vůči sobě vztah 

nadřízenosti a podřízenosti, takže ani nelze řešit vztah jejich kolizí, platí vedle sebe. 

Zaměstnanec se může úspěšně domáhat toho nároku, který je pro něj srovnatelně vyšší. 

Kolektivní smlouva ani vnitřní předpis se nemohou rušit navzájem. 

2.3 Rodinné právo 

Zcela zvláštním a zásadním způsobem mohou vnitřní předpisy ovlivnit jeden 

ze základních institutů práva, totiž manželství. Současná právní úprava v § 17a odst. 3 

zákona č. 94/1963 Sb., o rodině (dále jen ZoR), kogentně stanoví tzv. neexistenci 

manželství, pokud při církevním uzavírání manželství necelebrovala osoba pověřená 

oprávněnou církví nebo náboženskou společností, jak stanoví § 4a odst. 1 ZoR. Takové 

pověření vyplývá, kromě jmenovacích apod. úkonů uvnitř církve či náboženské 

společnosti, především z jejích vlastních předpisů, které se z hlediska státu běžně 

považují pouze za její vnitřní předpis. 

Tato nynější úprava rodinného práva je právní teorií poměrně kritizována82 

neboť nutí soudy k prohlášení neexistence manželství i při malicherných chybách. 

Neexistence manželství by de lege ferenda měla být výsledkem tak zřejmé hrubé vady, 

že by nemělo být potřeba ji v zákoně vůbec podrobně upravovat a již vůbec ne 

taxativně, neboť zdánlivě taxativní výčet v § 17a ZoR stejně možné situace neexistence 

manželství nevyčerpává. 

Za současné situace lze v případě pochyb o oprávněnosti celebrující církevní 

osoby doporučit postupné uzavření manželství, nejprve na úřadě a až potom před 

orgánem církve, jak připouští § 10 zákona o rodině. 

                                                 
81 Nález sp. zn. Pl.ÚS 83/06 z 12.03.2008 (N 55/48 SbNU 629, vyhlášen pod č. 116/2008 Sb.), „zákoník 
práce - návrh na zrušení řady jeho ustanovení“. 
82 ZUKLÍNOVÁ M. in KNAPPOVÁ M, ŠVESTKA J., DVOŘÁK J. Občanské právo hmotné 3. 
Komentář.. 4. akt. vyd. Praha: ASPI, 2007. 344 s. ISBN 978-80-7357-230-3. S. 42-44. 
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2.4 Veřejné právo 

2.4.1 Vnitřní předpisy ve veřejné správě 

Podle D. Hendrycha83 vyžaduje existenci určitých pravidel každá organizační 

jednotka (tedy nejen např. úřad nebo škola, ale i výrobní podnik). Taková pravidla 

„regulují závazně její vnitřní chod a umožňují tak racionální využit všech zdrojů 

k plnění záměrů a úkolů... Vnitřní předpisy (instrukce) jsou znakem formální organizace 

a prostředkem k jejímu efektivnímu chování“. 

Dle Hendrycha se ve veřejné správě ujalo označení vnitřní předpis nebo vnitřní 

instrukce, naopak se nevžilo německé označení správní nařízení a dělení na právní 

a správní nařízení. Současná tuzemská teorie i legislativní praxe „považuje za vnitřní 

předpisy všechny abstraktní akty, které nemají povahu právních předpisů.“ Rozlišení 

na „statutární předpisy a instrukce má být jen věcí dalšího členění takových vnitřních 

aktů“. Hendrych se však domnívá, že přiřazení statutárních předpisů na stejnou úroveň 

s vnitřními předpisy v užším smyslu je matoucí, neboť mezi nimi shledává řadu rozdílů. 

Hendrych proto používá tuto definici: „Vnit řní předpis ve veřejné správě 

představuje souhrnné označení pro akty abstraktní povahy, které slouží k uspořádání 

poměrů uvnitř jedné nebo více organizačních jednotek nebo zařízení veřejné správy 

a jejichž vydání se opírá o právně zakotvený vztah podřízenosti k vydavateli aktu.“ 

Předmětem vnitřního předpisu mohou být kupř. organizační řád, jednací řád, 

spisový řád, služební předpis, pracovní postupy, podrobnější konkretizace (stále 

obecná) úkolů vyplývajících z působnosti úřadu jako provedení předpisů úřadu vyššího 

atd. 

Vztah podřízenosti může vznikat buď v rámci jedné organizační jednotky mezi 

osobami s různým postavením, nebo vůči celým podřízeným organizačním jednotkám 

v rámci hierarchického uspořádání veřejné správy. V druhém případě vzniká otázka, zda 

předpis adresovaný nižší jednotce je přímo účinný vůči jejím jednotlivým 

zaměstnancům, nebo je třeba jeho převedení. Hendrych zastává názor, že „úkoly z něho 

vyplývající pro jednotlivé pracovníky nižšího úřadu by jim měly být výslovně 

                                                 
83 HENDRYCH, D.; a kolektiv. Správní právo: obecná část. Praha: C. H. Beck, 2006. 822 s. ISBN 80-
7179442-2. S. 189-191. 



 

 34 

stanoveny předpisem vedoucího tohoto nižšího úřadu, jako služebně nadřízeným“, tzn. 

že převedení považuje za nutné. 

Hendrych sice uznává, že vnitřní předpisy nejsou pramenem práva, tedy ani 

práva správního, avšak zároveň zastává názor:84 „vnitřní předpis nestojí mimo právní 

řád“. Důvodem mu je, že zákon stanoví nebo ze zákona plyne oprávněnost subjektu 

vnitřní předpis vydat a dále „vnitřní předpisy musí být obsahově v souladu s právními 

předpisy a musí se pohybovat v jeho mezích“. 

Tento názor si zasluhuje pozornost, protože je v literatuře neobvyklý. Je nutné si 

uvědomit, že Hendrych se zde omezuje na vnitřní předpisy vydávané v rámci 

subordinačních vztahů veřejné správy. Vnitřní předpis ani zde formálně nenáleží mezi 

prameny práva. Obsahově se ale musí nacházet intra et secundum lege, tj. nikoli praeter 

legem. Pro jiné varianty vnitřních předpisů, které jsou v této práci prezentované, 

uvedené tvrzení Hendrycha platit nemusí! 

Ohledně závaznosti vnitřních předpisů resortů pro kraje a obce Hendrych píše85: 

„ ... jsou ve své činnosti vázány právním řádem, nikoliv interními předpisy nebo příkazy 

státních orgánů nebo úřadů. Takovými předpisy nebo příkazy jsou tyto subjekty jako 

nositelé veřejné správy vázány jen v případech, kdy na základě zákona vykonávají 

přenesenou působnost, tj. výkon státní správy.“ 

Sládeček podává definici86: „Vnit řní předpisy jsou abstraktní akty vydávané 

v rámci určité organizační struktury nadřízeným vůči podřízeným, a to právě na základě 

vztahu nadřízenosti a podřízenosti; nemají povahu pramenů práva, zavazují pouze 

podřízené“. K vydání není třeba výslovného zákonného zmocnění. S vnitřními předpisy 

se lze setkat i v oblasti soukromých korporací. Pro odlišení vnitřních předpisů vydaných 

pro veřejnou správu (veřejnoprávně): „Hlavní rozdíl spočívá v tom, že vztah 

nadřízenosti a podřízenosti musí být v oblasti veřejné správy podložen právně 

(zpravidla zákonem).“ Toto kritérium znamená, že vztah nadřízenosti – podřízenosti 

určitých osob je určen právním předpisem pro jejich jednání v rámci veřejné správy, ev. 

veřejného práva obecně, a nevyplývá pouze z pracovněprávního vztahu soukromého 

                                                 
84 HENDRYCH, D.; a kolektiv. Cit. dílo. S. 190. 
85 HENDRYCH, D.. Správní věda - Teorie veřejné správy. Praha: ASPI Publishing, 2003. 196 s. ISBN 
80-86395-86-3. S. 86. 
86 SLÁDEČEK, V.. Obecné správní právo. cit. dílo.  S. 73. 
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práva. Osoby vydávající vnitřní předpis i adresáti vnitřního předpisu pochopitelně 

mohou být současně v určitých pracovněprávních vztazích, ze kterých by povinnost 

řídit se pokyny nadřízeného mohla, ale nemusela, plynout rovněž.  

2.4.1.1 Usnesení vlády normativní povahy (směrnice vlády) 

Vláda je orgán, jehož způsob formování, pravomoci a působnost jsou vymezeny 

předně v Ústavě. O postavení vlády v rámci veřejné správy se ale vedou spory. Kupř. 

Hynšt uvádí negativní definici87 „Veřejná správa je činností státu nebo jiného státem 

zmocněného subjektu, která není zákonodárstvím, soudnictvím, ani vládnutím“. 

Hendrych a potažmo Sládeček88 udávají, že „vláda je především orgánem politickým“, 

což plyne „ze způsobu ustavení a podmínek její existence („důvěra“)“, pročež „vláda 

plní především úkoly spočívající v politickém vedení veřejné správy… Výkon těchto 

úkolů je prováděn prostřednictvím orgánů veřejné správy, a proto dochází k určitému 

prolínání funkcí vládních a správních“. 

Je zřejmé, že v současném českém ústavním prostředí vláda nemůže vhodně 

fungovat jako správní orgán (správní úřad) a vydávat správní rozhodnutí. Úřad vlády 

ČR je pouze jejím servisním úřadem, pro rozhodování ve smyslu správních řízení není 

uzpůsoben. U vlády zejména není možný jinak běžný druhoinstanční přezkum jejího 

rozhodnutí. Předseda vlády je jen ministrem „bez portfeje“ a svou vůli může prosazovat 

pouze zprostředkovaně přes kolegiální orgán vlády, což ovšem může činit i jakýkoli 

jiný ministr. Při proporčním volebním systému s koaličními vládami může být výsledné 

postavení předsedy vlády slabé. Sice disponuje některými zvláštními ústavními nebo 

zákonnými pravomocemi, ale jeho moc je především založena na personálních 

pravomocech, osobní loajalitě jmenovaných a na politickém postavení uvnitř vlastní 

politické strany a jejím poměru k ostatním politickým stranám. 

Dle § 28 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb. (tzv. kompetenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, vláda „ řídí, kontroluje a sjednocuje činnost ministerstev“. 

Tomu odpovídá protější povinnost ministerstev, stanovená v § 21 stejného zákona, řídit 

se ve veškeré své činnosti, kromě ústavních a ostatních zákonů, i „usneseními vlády“. 

Pojem ministerstva zde dle věty první § 20 zahrnuje i ústřední správní orgány, určené 
                                                 
87 TOMANCOVÁ, J. – SCHELLE, K.. Právní nauka pro pracovníky veřejné správy. 1.. vyd. Praha: 
Eurolex Bohemia, 2004. 292 s. ISBN 80-86861-32-5. S.26. 
88 SLÁDEČEK, V. cit. dílo, S. 252. 
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v § 2 kompetenčního zákona. Dle Sládečka89 je přijetí usnesení prakticky jediným 

prostředkem, jak vláda může projevit svou vůli navenek. S výjimkou případu, že se 

usnesením vlády schvaluje nařízení vlády (srov. 1.5.2), „usnesení nemá a nemůže mít 

obecně závazné účinky, jde o akt interního charakteru, závazný jen pro podřízené 

subjekty“. Obsah usnesení může být individuální právní akt (např. jmenování do 

funkce), vládní návrh zákona, vyjádření vlády k návrhu zákona, program vlády, 

schválení koncepčního dokumentu některého resortu apod. Usnesením může být přijat 

i interní normativní akt  vlády (směrnice vlády). Taková směrnice může směřovat 

jednak k vlastní činnosti vlády samotné, např. přijetí jednacího řádu vlády90, nebo 

způsob organizace Úřadu vlády ČR, jednak ke koordinaci všech ministerstev 

a ústředních správních úřadů, anebo jen některých z nich v určitých úsecích činnosti. 

V druhém případě vláda je např. významně a plošně činná v rámci legislativní činnosti, 

formou usnesení vydala proto legislativní pravidla vlády91. 

Obdobně jako pro vztah mezi nařízeními vlády vůči vyhláškám ministerstev 

(srov. 1.5.3) může být sporné zasahování vlády směrnicemi do činností ministerstev, 

pokud ty mají svoji působnost a pravomoci založeny a vymezeny zákonem. Vláda 

v parlamentním systému je vždy jen jakýmsi výborem parlamentu a tvoří spoj či kloub 

mezi mocí zákonodárnou a výkonnou. Vztah řízení mezi vládou a ministerstvy by podle 

autora této práce proto běžně neměl mít stejně direktivní podobu, jakou má vztah řízení 

uvnitř jednoho úřadu, nebo mezi nadřízeným a podřízeným úřadem. Směrnice vlády 

vůči ministerstvům by měly být vydávány především v takových oblastech, kde zákon 

předpokládá zvláštní roli vlády a pro zabezpečení úkolu vláda potřebuje specifickou 

součinnost jednotlivých ministerstev nebo úřadů. Dosažení zásadnějších politických 

změn by měla předcházet změna legislativy a následné působení vlády v rámci nové 

legislativy.  

Sládeček však považuje zde diskutovaná usnesení vlády za zvláštní a současně 

nejvýznamnější vnitřní předpisy v oblasti veřejné správy (srov. 2.4.1) vůbec, neboť jsou 
                                                 
89 SLÁDEČEK, V. cit. dílo, S. 254–255. 
90 Jednací řád vlády byl schválený usnesením vlády ze dne 16. září 1998 č. 610 a změněn řadou dalších 
usnesení, jeho poslední změnou je usnesení vlády ze dne 9. února 2011 č. 101. 
http://www.vlada.cz/cz/jednani-vlady/jednaci-rad-vlady/jednaci-rad-vlady-26527/ - navštíveno 6/2011. 
91 Legislativní pravidla vlády byla schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněa 
řadou dalších usnesení, poslední změna je usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 36. 
http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/legislativn__pravidla_vl_dy.pdf -  navštíveno 6/2011. 
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hierarchicky nejvyšším vnitřním předpisem a jsou závazné pro celou veřejnou správu 

dle § 21 kompetenčního zákona. 

2.4.1.2 Rozkazy prezidenta republiky 

Prezident republiky může dle pravomoci založené čl. 63 odst. 1 písm c) Ústavy: 

„je vrchním velitelem ozbrojených sil“ vydávat rozkazy prezidenta republiky. Tyto 

rozkazy mohou mít normativní povahu, nejsou však považovány za pramen práva, ale 

za vnitřní předpis určený příslušníkům Armády ČR (srov. 1.5.1).  

2.4.2 Statutární předpisy 

Hendrych používá definici92: „Statutární předpisy jsou především výrazem 

oprávnění samosprávných korporací vydávat vlastní pravidla formou abstraktních aktů 

a tím regulovat ty záležitosti, které patří do okruhu jim vymezené samostatné 

působnosti v oblasti veřejného práva.“ 

V právu ČR je významné rozlišovat situace, kdy statutární předpis vydá územní 

samosprávný celek formou obecně závazné vyhlášky, tedy právního předpisu, který je 

obecně závazný. Tyto případy se nacházejí v zásadě mimo pozornost této práce, byť 

mnohé dále zmíněné vlastnosti lze shledat i v jejich případě. Žádné jiné samosprávné 

korporace v ČR tuto možnost nemají, statutární předpisy zpravidla vydávají na základě 

zákonného pověření je vydat. Zákon přitom může obsahovat i omezení obsahu 

statutárního předpisu, např. stanovením určitých náležitostí. 

Znaky statutárního předpisu tedy jsou: vydavatelem je korporace, adresátem člen 

korporace, předmět úpravy má veřejnoprávní charakter v oblasti působnosti činnosti 

korporace, účelem je samospráva korporace nebo činnosti jejích členů. Příkladem 

korporací vydávajících statutární předpisy jsou: Česká advokátní komora, veřejné 

vysoké školy, Česká lékařská komora, Exekutorská komora České republiky.  

Mezi statutární předpisy tedy náleží všechny vnitřní předpisy těchto znaků, a to 

i tehdy, pokud nenesou označení statut nebo statutární předpis. V praxi jsou např. 

označovány i jako stavovské předpisy, profesní předpisy apod. 

                                                 
92 HENDRYCH, D.; a kolektiv. Cit. dílo. S. 187. 
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Obsahy statutárních předpisů mohou ze zákona podléhat i dozoru nebo kontrole. 

Možnou metodou je kupř. jejich předkládání jinému úřadu veřejné správy (ministerstvu 

apod.) ke schválení či k registraci. Může být rovněž třeba řešit možný rozpor obsahu 

statutárního předpisu a některého právního předpisu. Takový rozpor může odstranit jiný 

orgán, který je zmocněn k dozoru nebo kontrole předpisu, včetně pravomoci předpis 

nebo jeho část zrušit, zamítnout registraci apod. Další možností je soudní přezkum 

rozhodnutí takovéhoto jiného orgánu. Konečně poslední možností je dle Hendrycha93 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu v kompetenčním sporu. 

Autor této práce dodává, že v praxi mohou statutární předpisy a samosprávná 

činnost korporací přinášet potíže zejména tehdy, když členstvo korporace není 

homogenní, ale je zájmově významně a trvale rozděleno určitým způsobem. Kupř. 

akademické obce veřejných vysokých škol trvale sestávají z pedagogů a ze studentů, 

členstvo lékařské komory se dělí na lékaře působící v nemocnicích, tedy v rámci větších 

organizací, a na ambulantní lékaře, zpravidla soukromé. 

2.4.3 Provozní řády (ústavní řády) 

Dle Hendrycha94 se jedná o takový druh vnitřních předpisů, které vydávají 

zařízení, ústavy či instituce „užívané veřejností za účelem nějaké služby, péče nebo 

uplatnění nároku (např. nemocnice, knihovny, školská zařízení, tělovýchovná 

zařízení)... upravují podmínky užívání nějakého zařízení veřejností a ta se takovým 

podmínkám dobrovolně podřizuje, aniž je tím omezována ve svých právech 

a svobodách vně takového zařízení.“ 

Při podřízení se těmto předpisům dochází k uplatňování práva, které je svou 

podstatou veřejnoprávní, ale jehož čerpání je přesto vázáno na dobrovolné podřízení se 

provoznímu řádu. Na základě dobrovolného souhlasu má podle Hendrycha následně 

docházet i ke vzniku odpovědnosti za porušení tohoto řádu (např. odpovědnost za škodu 

při poškození zařízení, překročení zákazu vstupu). 

Veřejnoprávní charakter těchto služeb bývá, kromě přístupnosti veřejnosti, 

zpravidla významně podpořen tím, že jsou výlučně nebo významně financovány 

                                                 
93 HENDRYCH, D.; a kolektiv. Cit. dílo. S. 188. 
94 HENDRYCH, D.; a kolektiv. Cit. dílo. S. 191. 
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prostřednictvím veřejných prostředků jako je státní nebo místní rozpočet, popř. pomocí 

zdravotního aj. pojištění, jež má rovněž veřejnoprávní charakter.  

Od jiných vnitřních předpisů se provozní řády liší i povinným subjektem, kterým 

je v tomto případě uživatel. 

V případě některých služeb si lze představit jejich ryze soukromoprávní 

charakter. V takovém případě se v zásadě jedná o typizované podmínky, přílohu 

smlouvy apod., které pouze formálně mohou nést označení provozní řád apod. 
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3. Teorie vnitřních předpisů 

V této kapitole podávám teorii vnitřních předpisů, která se snaží předně být 

uceleným uspořádáním poznatků z nauky (srov kap. 2), které dosud chybí. Dále je 

i reflexí praxe dle specializovaných přiruček95, dle některých vnitřních předpisů hl. m. 

Prahy, a dle vnitřních předpisů zveřejňovaných ve věstnících některých ministerstev96. 

3.1 Účel existence vnitřních předpisů 

Lze nalézt několik hlavních důvodů vytváření vnitřních předpisů v organizacích: 

1. Povinně vytvářené vnitřní předpisy. 

2. Systematické sebrání existujících povinností ev. oprávnění rozptýlených po 

právním řádu pro postupy nebo okolnosti konkrétní organizace.  

3. Vhodnost abstraktní úpravy některých záležitostí. 

Povinnost tvorby vnitřních předpisů ad 1 vyplývá z právního řádu. Typickým 

představitelem této kategorie je tvorba vnitřních směrnic pro vedení účetnictví. 

Povinnost jejich tvorby, jakkoli právně i prakticky různá, dopadá na všechny účetní 

jednotky, soukromoprávní i veřejnoprávní. Tvorba některých vnitřních předpisů není 

výslovně předepsána, ale nutnost jejich tvorby (resp. existenci jimi upraveného 

normativního obsahu v organizaci) lze přesto implikovat. 

Vnitřní předpisy ad 2 se liší od pouhé rešerše práva tím, že právo kategorizují 

z hlediska adresáta, ještě spíše je však formují z hlediska postupů, které se v organizaci 

používají. Účelem je usnadnit právním laikům dodržování práva během činností, které 

v organizaci provádějí. Tyto vnitřní předpisy mají často i povahu výkladu práva, které 

jimi bylo v rámci sebrání zahrnuto. 

Potřeba existence předpisů ad 3 vzniká v každé rozsáhlejší organizaci, 

veřejnoprávní i soukromoprávní, byť podle jejich podstaty a náplně činnosti v různém 

rozsahu. Umožňují efektivní chod úřadů i obchodních společností. Od předpisů ad 1 se 

liší tím, že jejich vytváření vzniká z vlastního zájmu a popudu organizace a není 

                                                 
95 SVOBODOVÁ, J.: Vnitřní směrnice pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní 
fondy a organizační složky státu, 2. vydání, Olomouc: Anag, 2007. 331 s. 
KOVALÍKOVÁ, H.: Vnitřní směrnice pro podnikatele 2010, 8. vydání, Olomouc: Anag, 2007. 227 s. 
96 Jedná se o vnitřní předpisy zveřejňované zejména ve věstnících Ministerstva spravedlnosti, 
Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví.  
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povinné. Společné mají to, že není možné nebo vhodné je přijmout těmi orgány, které 

běžně přijímají právní předpisy. Ty je nemohou příjmout, protože neznají předem 

prostředí organizace, nemohou získat potřebné informace, nejsou schopné včas reagovat 

na změny. Zákonodárné aj. zastupitelské sbory jsou kapacitně omezené. Organizace též 

mohou potřebovat nezávislost nebo autonomii vůči veřejným orgánům, nebo založení 

samostatné odpovědnosti osob (ne nutně právní, ale např. ekonomické), které je 

přijímají. K delegaci povinnosti nebo možnosti abstraktní úpravy vnitřními předpisy 

uvnitř organizace mohou být i další důvody, včetně tradice (srov 2.1.4.2). 

V některých případech může spolupůsobit více účelů (důvodů) jejich vzniku. 

3.2 Přehled některých vnitřních předpisů 

V kap. 2 této práce byla uvedena řada druhů vnitřních předpisů (někdy 

i duplicitně) podle toho, jak jsou naukou určitých oborů práva nebo jejich autoritama 

představovány. Při jejich zmiňování se běžně směšuje několik pořádacích hledisek: 

věcná problematika v nich obsažená, dílčí účel existence vnitřního předpisu (odst. 3.1 

uvádí jen obecné účely), forma vydání a druh vydávajícího subjektu. 

Níže uvedená tabulka provádí zhuštěný výčet druhů vnitřních předpisů takto 

získaných, přičemž běžně uváděné druhy nebo účely vzniku vnitřních předpisů jsou 

z důvodů přehlednosti zde kategorizovány a systematizovány podle odvětví nebo oblasti 

práva, ve které se daný druh vnitřního předpisů typicky využívá. Tabulka reflektuje 

i běžný přístup k vnitřním předpisům, který ve většině literatury lze nalézt, totiž uvádění 

jejich výčtů podle názvů nebo formálního označení, ev. dle hlavních účelů, které 

realizují, a které je zpravidla dostatečně odlišují od jiných vnitřních předpisů. Tato 

kategorizace nicméně neznamená, že v tabulce nedochází k výše uvedenému mísení 

pořádacích hledisek. 

Ačkoliv tabulka č. 1 uvádí mnohem více druhů vnitřních předpisů než autoři 

jednotlivých děl, rešeršovaných v této práci, nelze ji považovat za vyčerpávající 

přehled. Spíše se jedná o přehled nejčastěji zmiňovaných druhů předpisů, které však lze 

do značné míry považovat za reprezentativní zástupce, nebo za nejčastěji zmiňované 

druhy nebo účely vydání vnitřních předpisů. 
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Ve veřejném právu 
 Veřejná správa: 
  - směrnice (instrukce) pro řízení podřízených zaměstnanců v úřadu, 
  - směrnice pro řízení celých podřízených úřadů, 
  - prosazování služebního výkladu, 
  - spisový řád, 
  - služební předpis (pro úředníky), 
  - konkretizace úkolů provedení předpisů uložených úřadem vyšším, 
 Samosprávné korporace: 
  - statutární předpisy, 
  - disciplinární předpisy (implikují disciplinární odpovědnost). 
 Bezpečnostní sbory nebo Armáda ČR: 
  - rozkazy abstraktně normativní povahy, 
  - služební předpisy (Bezpečnostní sbory ČR), 
  - vojenské předpisy a vojenské řády (Armáda ČR). 
V soukromém právu 
  - řízení podřízených, 
  - stanovy obchodních společností, 
  - provozní řády (dopravní řády, knihovny...), 
  - ústavní řády (nemocnice…). 
V soukromém právu i ve veřejném právu: 
  - pracovní řád, 
  - organizační povahy: organizační a jednací řády, 
  - pracovní postupy, 
  - pracovně právní nároky zaměstnanců včetně mzdových. 
V obtížně předem rozlišitelných oblastech práva: 
  - vnitřní právo či řád církví a náboženských společností, 
  - statuty právnických osob. 
Mimoprávní vnit řní předpisy: 
  - pravidla her a sportů, 
  - pravidla pravopisná. 

Tab.  1 – Přehled některých vnitřních předpisů 

Zařazení vnitřních předpisů uvedené v tabulce 1 je třeba považovat za typické 

a mohou z něj existovat výjimky, nebo může vznikat diskurs o tom, jaký je základ jejich 

povahy.  

3.3 K povaze vnitřních předpisů 

Z výše uvedených druhů vnitřních předpisů i z probraných textů právní nauky 

lze dovodit, že vnitřní předpisy se vyznačují těmito právními vlastnostmi: 

• jsou závazné pouze pro účastníka určitého právního vztahu, tj. nejsou obecně 

závazné, 
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• netěší se presumpci správnosti, 

• právní vady způsobují, že účastník nemá povinnost se jimi řídit z formálních 

důvodů (výjimkou jsou některé druhy vnitřních předpisů v Bezpečnostních 

sborech a v Armádě ČR), 

• nemusí být veřejně vyhlášeny, účastníci však s nimi musí být seznámeni, 

někdy existuje zákonná úprava způsobu seznámení. 

Doprovodným jevem vnitřních předpisů je: 

• jiný způsob řešení rozporů s právními předpisy než mezi právními předpisy 

navzájem, 

• existence zvláštního způsobu vnitřní kontroly nebo vnějšího dozoru 

(dohledu). 

3.4 Pravidelné znaky vnitřních předpisů 

Z úvah nad vnitřními předpisy v tabulce č. 1 plyne, že u těchto abstraktních 

právních aktů je pravidelně možné vysledovat tyto znaky: 

• vydavatel vnitřního předpisu, tj. vydávající orgán nebo subjekt, 

• adresáti předpisu, tj. vymezený okruh subjektů, kterým je určen, kteří by 

s ním měli být seznámeni, a které zavazuje, 

• právní titul, na jehož podkladě je vydávající oprávněn vydat vnitřní předpis,  

• existující nebo předpokládaný právní titul, na jehož základě bude adresát 

vnitřního předpisu obsahem vnitřního předpisu zavázán, 

• věcný obsah předpisu. 

Právní tituly, na jejichž podkladě je vnitřní předpis vydavatelem vydán a na 

jejichž základě je adresát předpisu zavázán, mohou významně omezit dovolený věcný 

obsah předpisu. Obecně by vydavatelé zřejmě měli vydávat vnitřní předpisy především 

pro oblast své působnosti resp. svého předmětu činnosti nebo podnikání. Překročení 

působnosti u orgánů veřejné moci způsobí i neplatnost vydaného vnitřního předpisu 

nebo jeho části, v níž k překročení působnosti došlo. 

U vnitřních předpisů založených na právních titulech soukromoprávních 

(soukromoprávní subordinace, právní úkon) překročení předmětu činnosti vydavatele 

neplatnost vnitřního předpisu běžně nezpůsobí, ledaže předchozí soukromoprávní úkon 
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účastníka právního vztahu předpokládal omezení na předmět činnosti, nebo jinak 

omezoval možnost rozsahu, v němž lze vnitřní předpisy vydávat. 

Vnitřní předpisy budou vždy neplatné nebo přinejmenším soudně 

nevymahatelné, pokud jsou v rozporu s právními předpisy. To platí i v případě jejich 

rozporu s dobrými mravy, nebo rozporu se základními lidskými právy a svobodami. 

3.5 Druhy právních titulů působící vázanost vnitřním předpisem 

Všechny vnitřní předpisy z tabulky č. 1 (s výjimkou mimoprávních) lze zařadit 

k některému druhu právních titulů, na němž je založena povinnost adresáta vnitřní 

předpis dodržovat. Jsou uvedeny v tabulce č. 2 níže. 

1.   Subordinace, tj. vztah podřízenosti – nadřízenosti: 
 (i) soukromoprávní – typicky založená pracovním poměrem. 
 (ii) veřejnoprávní – vztah vyplývá z předpisů veřejného práva, postavení 

účastníka je navíc založeno i poměrem pracovním nebo obdobným. 
2.   Členství  

 (i) v samosprávné korporaci, která je oprávněna vydávat statutární předpisy 
v oblasti své samostatné působnosti ve veřejném právu. 

 (ii) v korporacích soukromoprávní povahy (spolky, družstva, společenství 
vlastníků jednotek apod.). 

3.   Právní úkon  
 (i) autonomní právo v případě využívání některých služeb, 
 (ii) společenská smlouva aj. zakládající dokumenty statutárního povahu 

soukromoprávních právnických osob, příp. vzniklé i kvaziprávním úkonem 
hlasování na schůzi apod. 

4.   Zvláštní právní úpravy (např. kolektivní smlouvy dle zákoníku práce). 

Tab.  2 – Druhy právních titulů způsobující vázanost vnitřním předpisem 

Právní titul zavazující adresáta poskytuje i dobrou možnost kategorizace 

vnitřních předpisů, která se jeví mimořádně užitečná. Jednak kategorizace vnitřních 

předpisů podle právních titulů vede na překvapivě malý počet jejich druhů (předpisy 

z tabulky č. 1 valnou většinou spadají pouze do pouhých prvních tří uvedených druhů). 

Narozdíl od jiných kategorizací je relativně bezesporná a nedochází v ní k překrývání. 

Adresátovi vnitřního předpisu dále poskytuje jasné vodítko umožňující zjistit, na 

základě jakého právního důvodu je vnitřním předpisem vázán. To mu dovoluje i snadno 

určit, zda skutečně vnitřním předpisem vázán je, a pokud není, jakým způsobem se proti 

němu případně bránit. 
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Právní titul zavazující adresáta může být totožný s titulem, který vydavatele 

opravňuje k vydání vnitřního předpisu (případy subordinace), častěji ale nemusí a není 

totožný, nebo se na straně vydavatele jedná o výsledek uplatnění více právních titulů 

a složitějšího jednání. Vnitřní předpis pak bude závazný jen tehdy, pokud nejen bude 

existovat právní titul zavazující přímo adresáta, ale i právní titul opravňující vydavatele 

k jeho vydání. 

3.5.1 Soukromoprávní subordinace 

Soukromoprávní subordinace je titul, který poskytuje možnost řídit podřízené 

zaměstnance. Právním titulem je zpravidla pracovní smlouva, která zakládá pracovní 

poměr. Titulem může být i jiná smlouva, která zakládá vztah pracovnímu poměru 

obdobný, tj. povinnost relativně dlouhodobě provádět soustavně práci (činnost) na 

základě pokynů a na riziko organizace ohledně dosažení účelu práce. Pro zjednodušení 

zde dále budu hovořit pouze o pracovní smlouvě a o zaměstnancích, tedy v pojmech 

zákoníku práce. Z pracovní smlouvy vyplývá povinnost podřídit se příkazům 

statutárního orgánu nebo jiného vedoucího organizace. Ten může vydat normativní 

akty, včetně organizačních, s platností pro všechny zaměstnance, jimiž se mohou dále 

podrobněji upravit vztahy podřízenosti a nadřízenosti mezi jednotlivými zaměstnanci, 

nebo mezi pracovními funkcemi, do nichž jsou jednotliví zaměstnanci zařazováni. 

Vedoucí může možnost vydávání některých vnitřních předpisů delegovat na nižší 

vedoucí zaměstnance. Pro podrobnosti o těchto druzích vnitřních předpisů srov. 2.2. 

V rámci soukromoprávní subordinace lze vydávat vnitřní předpisy v každé 

organizaci (soukromoprávní i veřejnoprávní), která má zaměstnance nebo jiné 

pracovníky pracující na základě smlouvy. 

Adresát je vnitřními předpisy vázán, pokud obsah vnitřního předpisu 

nepřekračuje rozsah práv a povinností, k jejichž výkonu se v pracovní smlouvě předem 

zavázal. Tento rozsah je dán soukromoprávní smluvní autonomií zaměstnance 

a zaměstnavatele. Vydávané vnitřní předpisy proto mohou být vydávány i praeter 

legem, ale v mezích uzavřené smlouvy. Vnitřní předpis nebo jeho část, které překračují 

meze uzavřené smlouvy, nebo jsou založené na základě neplatných částí pracovní 

smlouvy, jsou vůči danému zaměstnanci neplatné. Pokud je vnitřní předpis nebo jeho 

část contra lege v případě každého možného zaměstnance, je neplatný absolutně. 
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Zákoník práce a nauka obecně vyžaduje, aby organizace zaměstnance 

s vnitřními předpisy seznámila, jinak jejich závaznost vůči zaměstnanci nenastává 

a nemůže být následně ani vymáhána. 

Vnitřní předpisy vydávané v rámci soukromoprávní subordinace mají zvláštní 

vztah ke dvěma dalším kategoriím. U veřejnoprávní subordinace je existence 

pracovního poměru zpravidla doprovodným titulem (srov. 3.5.2). U statutárních 

předpisů soukromoprávních společností (stanovy) považuji soukromoprávní subordinaci 

za prvotní právní titul jejich závaznosti, zatímco právní úkon provádí vydavatel při 

vzniku vnitřního předpisu nejvyšší úrovně (stanovy, společenská smlouva ...). 

3.5.2 Veřejnoprávní subordinace 

Veřejnoprávní subordinace je titul, který je založen zákonem nebo jiným 

právním předpisem veřejného práva. Znamená to, že právní řád předvídá existenci 

určitých osob a stanoví předem jejich vztah jako vztah nadřízenosti resp. podřízenosti, 

kdy podřízená osoba je povinna dodržovat příkazy osoby nadřízené. 

Tyto vztahy existují ve své čisté podobě v exekutivě, tj. zejména ve veřejné 

správě, avšak ani zde nikoli ve všech případech, protože veřejnoprávní vztahy jsou 

upraveny velkým množstvím předpisů. To omezuje možnosti přímého řízení osobami, 

úředníci by měli být především „řízeni právem“. Často jsou záležitosti již upraveny 

právním řádem, nebo je založena samostatnost úřadu jako instance řízení. 

Pro vnitřní předpisy vydané v rámci veřejnoprávní subordinace platí 

Hendrychova teze, že musí být vydány intra legem (srov. 2.4.1), tj. nacházet se uvnitř 

právního řádu, aby nebyla rozšiřována enumerativnost veřejnoprávních pretenzí. Vnitřní 

předpisy zde tedy slouží výhradně k provádění existujícího práva, k jeho konkretizaci. 

Větší prostor k úpravám pomocí vnitřních předpisů zde existuje v oblasti procesní 

a organizační, pro zajištění efektivity chodu organizací při dosahování cílů, které pro 

veřejnou správu stanoví její hmotné právo.  

Obecnou zásadou je, že vnitřní předpis by vždy měl být vydán jako obecný, pro 

neurčitý počet případů, a nezasahovat do rozhodování jednotlivých případů ad hoc. 



 

 47 

V oblasti soudnictví je možné vnitřními předpisy řídit pouze ty činnosti, které 

mají v současnosti povahu tzv. státní správy soudů. Nesmí tedy zasahovat do 

rozhodovací pravomoci soudců a to ani v obecné úrovni. 

Pro vnitřní předpisy závazné pro jejich adresáty z důvodů veřejnoprávní 

subordinace platí, že jednotlivé osoby mohou současně k jejich dodržování být vázány 

i soukromoprávním titulem, tj. např. pracovním poměrem. Může tedy existovat 

soukromoprávní subordinace shodných osob paralelně s veřejnoprávní, což může 

v praxi znejasňovat důvod právní závaznosti vnitřního předpisu. Sbíhají-li se uvedené 

subordinace, pak vhodnější charakteristikou bude veřejnoprávní subordinace, neboť její 

úprava je zásadně kogentní. Soukromoprávní titul může rozšířit okruh podřízenosti, ale 

pouze v oblastech vztahů, které přistupují k veřejnoprávní podřízenosti. Obsah 

veřejnoprávní podřízenosti měnit nemůže, a to ani ve smyslu zúžení, ani rozšíření. 

Veřejnoprávní subordinace se zvláštním způsobem projevuje v čistě 

mocenských složkách exekutivy, tj. v Armádě ČR a v Policii ČR nebo v jiných 

bezpečnostních sborech. V těchto složkách (zejména v armádě) je zvýšený důraz na 

plnění příkazů a jejich striktně hierarchickém přenášení řídícími liniemi před jinými 

formami struktur a organizace. Řadu vnitřních předpisů vydávají formou abstraktně 

normativního rozkazu. Podřízený nemůže odepřít plnění rozkazu, na jehož splnění 

nadřízený trvá, ledaže by tím spáchal trestný čin. Oproti tomu v běžných oblastech 

výkonu veřejné moci, tj. ve veřejné správě, podřízený není povinen plnit vnitřní předpis, 

který je v rozporu s právním řádem. 

3.5.3 Členství v samosprávné korporaci s veřejnoprávní působností 

Za samosprávnou korporaci zde považuji především územní, profesní ev. jinou 

(zbývají již zřejmě pouze univerzity) samosprávu, na níž stát deleguje samosprávný 

výkon veřejné moci. V souladu s Beranem (srov. 2.1.4) považuji za základ samosprávy 

možnost vlastního vydávání pravidel, což Beran nazývá autonomií, než samostatný 

výkon pravidel stanovených státem. Prostorem tvorby vnitřních pravidel by měla být 

oblast působnosti, která je státem dané korporaci svěřena. Pro tyto předpisy se běžně 

rovněž používá název statutární předpisy.  

Existuje kvalitativní rozdíl v tom, zda některý (vnitřní) předpis provádí a rozvíjí 

existující právo, jako tomu je v případě veřejnoprávní subordinace (srov. 3.5.2), nebo 
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když se jím stanoví právo nové, byť je omezené působností nebo jiným podobným 

obecným kritériem rozsahu, v němž může nové právo vznikat. K této koncepci se 

nakonec přiklonil i Ústavní soud při stanovení dovolené normotvorby územních 

samosprávných celků ve vlastní působnosti (srov. 1.5.4). V ČR platí, že poslední 

zmíněné předpisy jsou součástí právního řádu, jsou obecně závazné, a nejedná se tedy 

o vnitřní předpis (ačkoli jinak se vyznačují vlastnostmi statutárních předpisů). 

Je sporné, do jaké míry mají do této kategorie závaznosti spadat zájmové 

samosprávné korporace. Zřejmě záleží, do jaké míry je možné danou zájmovou činnost 

provozovat mimo tyto korporace, popř. zda při nutnosti členství existuje jejich 

dostatečná konkurence, nebo nikoli. Čím přísněji je možnost provádění činnosti vázána 

na členství a čím méně organizací existuje, tím spíše budou mít i veřejnoprávní 

charakter. 

Podstatou zvláštnosti statutárních předpisů je, že jsou příjímány orgánem 

korporace, tedy zástupci členů, pro členy korporace. Závaznost vnitřního předpisu plyne 

pro konkrétní osobu ze vztahu členství v dané organizaci. Vztah členství má zvláštní 

kvalitu. Nejedná se o subordinaci, protože člen má na vedení organizace určitý vliv. 

Výjimkou z tohoto pravidla je, pokud jsou vnitřní pravidla samosprávné korporace 

používána na žadatele o členství, tj. pouze potenciální budoucí členy. 

3.5.4 Členství v korporacích soukromoprávní povahy  

Členem lze být i v korporacích soukromoprávní povahy jako jsou občanská 

sdružení, družstva (zejména bytová) nebo společenství vlastníků jednotek. Členství 

v těchto korporacích má buď účel zájmový (včetně charitativních, kulturních, 

sportovních, vzdělávacích apod. zájmů) nebo majetkový. V druhém případě se jedná 

především o správu společného majetku. Pro korporace typu spolek je typické, že 

členství je zcela fakultativní. U korporací druhu bytové družstvo nebo společenství 

vlastníků členství může být nucené, tj. odvíjí se od zájmu užívat (mít v nájmu) byt nebo 

vlastnit určitou bytovou jednotku. 

3.5.5 Právní úkon – užívání služeb (provozní a ústavní řády) 

Na první pohled jsou provozní a ústavní řády podobné předpřipraveným 

smluvním podmínkám, formulářovým aj. adhesním smlouvám. Lze vůči nim však 
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shledat několik rozdílů. Ačkoli základ jejich závaznosti je spatřován 

v soukromoprávním souhlasu uživatele, jejich poskytování v sobě přesto zpravidla 

zahrnuje nějaký veřejnoprávní prvek, přinejmenším financování, jehož prostřednictvím 

je k dispozici i kontrola nad poskytovatelem služeb. Řády i služby mají často dlouhou 

tradici s blízkostí k veřejné správě, pro níž řízení vnitřními předpisy bylo tradiční 

a předcházelo vzniku oboru správního práva. Označení „řád“ má v sobě určitý jazykově 

psychologický faktor něčeho objektivně daného, usazeného, ověřeného časem 

i množstvím subjektů a proto správného, hodného dodržování. Z hlediska obsahového 

tyto řády velmi často stanoví povinnosti jednání při užívání služby mezi uživateli 

služby navzájem, nikoli jen vůči poskytovateli služby, jak tomu bývá u smluvních 

podmínek bank, pojišťoven apod. Účelem je vzájemně nerušené užívání služby, 

stanovené předem třetí osobou se znalostí specifik svého zařízení i situací, k nimž 

v něm mezi uživateli navzájem nebo vůči poskytovateli může docházet. Účelem může 

být i ekonomická efektivita poskytování služby. Znakem je i hromadnost při užívání. 

Dalším znakem je, že zatímco ze smluvních podmínek může významnější klient 

vyjednat výjimku, u řádu by to být možné nemělo. Výsledná obecná normativita působí 

ve prospěch legitimity obsahu. 

Pro hodnocení provozních řádů je též zásadní historická analýza Berana (srov. 

2.1.4.2). Ústav je dítětem 19. století s jeho vírou v racionalitu a rozum, s nímž osvícené 

osoby mohou předem snadno určit, co je a bude dobré pro uživatele ústavu. To mohlo 

být adekvátní a ekonomické v tehdejší době (obecného nedostatku), ale je sporné, zda se 

stejný model hodí pro uspokojování pestrých individualizovaných potřeb současnosti. 

Zatímco v některých oblastech jako je veřejná doprava tomu tak může být dosud, neboť 

zdroje jako je dopravní prostor ulic jsou stále stejně omezené, u jiných služeb může být 

již forma ústavu příliš rigidní, znalostně a organizačně překonaná.  

Nahrazení funkcí ústavu podnikatelskými subjekty však nemusí být právně 

a prakticky jednoduché. Povinnost poskytovat služby lze založit systémem smluv, nebo 

vydáváním obecně závazných předpisů k poskytování určitých služeb. Optimální přitom 

je mít k dispozici i mimoprávní nástroje, jako je tržní konkurence poskytovatelů služeb, 

nebo jiný dostatatečně efektivní nástroj zpětné vazby, který omezuje možnost 

odčerpávání prostředků na tvorbu zisku. Značné obtíže právní regulaci mohou působit 

již jen jazykové vyjadřovací prostředky. Jazyk a pojmový aparát odborných disciplin je 
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odlišný od jazyka právního. Lze to dokumentovat na současných snahách o zavedení 

standardů ve zdravotnictví. Dosavadní systém zdravotnictví poskytovaného vesměs 

zdarma, při němž se uplatňuje „volné (správní) uvážení“ lékaře o vhodné a ještě 

ekonomicky přijatelné léčbě, je právně snadno vyjádřitelný, ale pochopitelně trpí 

neduhy jaké má každá právní úprava s diskrecí. Systém založený na standardech začne 

ale ihned narážet na značné množství variant nemocí a úrazů. Právní metoda, která 

zásadně spočívá v přesné regulaci uzavřených výčtů situací, s otevřením nejvýše na 

situace jim podobné, zde selhává, protože obsahově se zde právo dostává na 

komplikované medicinské dějiště. Lékaři nedisponují schopnostmi pregnatně právně 

formulovat, právníci schopnostmi znát a vyjádřit medicinské znalostní pole. K tomu 

přistupuje, že objektivními údaji jsou pouze výsledky některých lékařských testů, 

zatímco mnoho symptomů projevů lidského organismu je pacientem vyjadřováno 

a lékařem vnímáno subjektivně. Navíc se odborná oblast rozvíjí rychleji, než se 

případně stačí modernizovat její právní zachycení. V případě kombinace více nemocí 

současně tradiční metody řešení kolizí právních předpisů mohou selhat nebo vést 

k nežádoucím důsledkům vůbec. 

3.5.6 Právní úkon – společenská smlouva, stanovy ... 

Narozdíl od Berana (srov. 2.1.4.1) nepovažuji „statutární předpisy“ 

veřejnoprávních korporací a soukromoprávních obchodních korporací za analogické, 

přinejmenším z analyzovaného hlediska vnitřních předpisů, které vydávají. Důvodem 

mi je, že v typické moderní soukromoprávní obchodní korporaci neexistuje pro 

personální substrát převážně vztah členství, ale vztah podřízenosti zaměstnance. 

Zaměstnanec má žádný nebo jen minimální vliv na obsah vnitřních předpisů, které jsou 

obchodní společností vydávány. 

Společenská smlouva, zakládací listina nebo stanovy obchodních společností 

jsou základem tří druhy vztahů. Prvním druhem jsou vztahy mezi společníky a v této 

rovině mají tyto dokumenty čistě smluvní charakter a nejedná se o žádný vnitřní předpis 

pro společníky. Některá ustanovení týkající se organizací valných hromad, uplatňování 

práv malých akcionářů u velkých akciových společností apod., sice mohou budit dojem 

vnitřního předpisu, přesto dávám přednost jejich pojetí jako normativní smlouvy, neboť 

lépe odráží postavení společníků jako principiálně vzájemně rovných partnerů a „pánů 
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smluv“. Pojmu předpis neodpovídá, aby subjekt předepisoval oprávnění a povinnosti 

sám sobě, byť v případně mnohostranné smlouvě, ale aby tak činil vůči někomu jinému. 

V druhé rovině vztahů se těmito dokumenty zakládají hlavní řídící a kontrolní 

orgány společnosti. Pro osoby v těchto funkcích budou společenská smlouva a stanovy 

hlavním vnitřním předpisem, podle kterého musí jednat, jakousi „ústavou“ obchodní 

společnosti, danou společníky. Osob v těchto funkcích však bude poměrně málo. 

Teprve ve třetí rovině dokumenty vyjadřují vztah k zaměstnancům, přičemž tyto 

vztahy ale nebudou zpravidla nijak konkretizovány a budou ponechány na obchodním 

vedení společnosti, aby je v souladu s cíly společnosti vytvořilo, zpravidla pomocí 

pracovních smluv. Pro zaměstnance nebudou proto společenská smlouva a stanovy 

závazné z toho důvodu, že byly jejich společností vydány, ale proto, že s danou 

společností mají uzavřenou pracovní smlouvu. Je pravda, že cíle a činnost společnosti 

mohou být ve společenské smlouvě a stanovách vyjádřeny, bude se však zásadně jednat 

jen o velmi hrubá a obecná vyjádření. 

Domnívám se proto, že společenské smlouvy a stanovy jsou 

u soukromoprávních obchodních společností ze své statutární povahy vnitřním 

předpisem pouze pro osoby plnící funkce orgánů společnosti. U těchto osob bude 

existovat mandátní apod. smlouva jako přímý titul, který prostředkuje i závaznost 

stanov a společenské smlouvy, nicméně specifikem těchto smluv bude, že společenská 

smlouva nebo stanovy jim, v kombinaci s právním řádem, předem upravují rozsah 

působnosti a pravomocí, zejména pak pravomoci jednat jménem společnosti a řídit ji 

nebo kontrolovat její vedení. V tomto smyslu tyto dokumenty tvoří přechod mezi 

abstraktní povahou právnické osoby a konkrétními fyzickými osobami, jejichž 

prostřednictvím nabývá společnost život a jednání. 

Pro zaměstnance představují společenská smlouva a stanovy rovněž vnitřní 

předpisy, ovšem pro ně závazný z titulu své soukromoprávní podřízenosti (srov. 3.5.1) 

a nikoli z jejich statutární kvality. Uvedené dokumenty představují spíše jakýsi průkaz 

oprávnění vedoucích společnosti uzavřít s nimi pracovní smlouvu a vydávat vnitřní 

předpisy. Společenská smlouva a stanovy jsou rovněž vnitřními předpisy z hlediska 

hierarchie vnitřních předpisů a představují jejich normativní vrchol. Vedoucí pracovníci 

společnosti musí vydávat vnitřní předpisy v souladu s nimi a v jejich mezích. 
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3.5.6.1 Zvláštní soukromoprávní obchodní společnosti  

Pouze v některých velmi zvláštních případech lze považovat zakládací 

dokumenty za vnitřní předpis, který dopadá i na jejich společníky. Je tomu tak v těch 

případech, kdy je obchodní společnost nebo jiná podobná právnická osoba zakládána za 

účelem zvláštních vzájemných budoucích obchodních styků společníků. Může tomu tak 

např. být v případě burz, v případě nákupních nebo prodejních družstev apod., přičemž 

společnictví ve společnosti je nutnou podmínkou k navazující obchodní činnosti. Bude 

se jednat o situace, kdy společník sice stanoví zakládací smlouvou oprávnění 

a povinnosti i sám pro sebe, ale pro jinou roli, než je typická role společníka. Touto 

jinou rolí bude účast na činnosti společnosti, které mu společnictví umožňuje, tedy např. 

provádět obchody na burze, zúčastnit se společných nákupů nebo prodejů apod. 

3.5.7 Zvláštní právní úpravy 

Tato kategorie závaznosti je v uvedené systematice zavedena ze dvou důvodů. 

Jednak slouží jako výjimka z výše uvedených hlavních kategorií pro ty níže zmíněné 

případy, které nelze dostatečně vymezit společnými znaky jako jinou samostatnou 

kategorii, jednak slouží i jako sběrná kategorie pro případy, na něž se v této práci 

zapomnělo a zjistí se, že žádná z výše uvedených kategorií se pro nově zjištěný případ 

nebude zcela hodit. Do zvláštních právních úprav budou typicky spadat vnitřní předpisy 

závazné pro adresáty na základě zvláštní kombinace veřejnoprávních předpisů 

a soukromoprávních právních úkonů. 

Do této kategorie mohou např. spadat některé vnitřní úpravy činnosti církví nebo 

náboženských společenství. Pokud se např. fyzické osoby rozhodnout uzavřít 

manželství formou církevního sňatku, musí se podřídit jimi stanoveným pravidlům 

provádění úkonu i na ně dopadají některé vnitřní organizační záležitosti církve, neboť 

jen oprávněný církevní funkcionář je oprávněn sňatek celebrovat (srov. 2.3). 

Jiným příkladem může být jednorázová účast na činnostech, jejichž povaha je 

trvaleji externě upravena a k jejichž dodržování se lze dobrovolně přihlásit. Např. účast 

osoby ve sportovním turnaji vzniká na základě přijaté přihlášky, která odpovídá vypsání 

turnaje pořadatelem, které se odvolává na sportovní pravidla, vyhlášená některou 

sportovní asociací. Pořadatel ani účastník turnaje přitom nemusí být nutně členem oné 

asociace, která pravidla vyhlásila nebo je místně prostředkuje. 
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4. Některé judikáty k vnitřním předpisům 

Tato kapitola popisuje několika judikátů se vztahem k vnitřním předpisům. 

4.1 Zařazení zbytků z tabáku 

R. K. dovezl a dne 22. 12. 2003 mu bylo celním úřadem propuštěno zboží 

o hmotnosti 16,2 tuny. Zatímco R. K. zboží deklaroval jako „Odřapíkovaný tabák“, 

Celní úřad Kolín zboží na základě laboratorních zkoušek zboží později zařadil jako 

„Tabákový odpad“. Z rozdílu zařazení doměřil celní dluh ve výši 8.696.160,- Kč. 

Analýzu prováděly celně technické laboratoře v Praze, Plzni a Českých Budějovicích. 

Odvolání R. K. proti rozhodnutí o doměření bylo zamítnuto, avšak jeho žaloba ve 

správním soudnictví u Městského soudu v Praze byla úspěšná. Celní ředitelství Praha 

podalo proti rozsudku kasační stížnost; Nejvyšší správní soud však v napadeném 

rozsudku při uvedených důvodech stěžovatele, Celního ředitelství Praha, neshledal 

pochybení a stížnost rozsudkem97 zamítl.  

Jádro úspěšné argumentace R. K. použité před soudy spočívalo v tom, že celní 

úřady při sběru a vyhodnocování vzorku zboží nepostupovaly dle vnitřního aktu řízení 

SPČ 1/2000 (Pracovní postup při manipulaci se vzorky zboží k zajištění jeho totožnosti, 

určení sazebního zatřídění a ke zjištění jeho vlastností) vydaného generálním ředitelem 

Generálního ředitelství cel. Nesprávnost vůči tomuto vnitřnímu předpisu měla spočívat 

jak v neodebrání dostatečného množství a reprezentativní skladby vzorku a dále v tom, 

že vzorky nebyly uloženy do PE-sáčků se zipem nebo do jiného pevného obalu, ale byly 

doručeny v uzavřené papírové obálce. Nebylo tedy možné vyloučit změnu rozměrů 

jednotlivých částí, vypadnutí částí vzorků apod. R. K. rovněž poukazoval na to, že dle 

analýz laboratoří nebyly lodyhy, řapíky, žebra, odřezky ve velkých množstvích, a že 

analýzy mohly být ovlivněny způsobem sběru, uchováváním, manipulací a nakládáním. 

Stěžovatel namítal, že akt řízení SPČ 1/2000 „nemá povahu pramene práva, je 

pouze vnitřním aktem řízení, který zavazuje pouze dotčené správní orgány. Pokud by 

došlo k situaci, že by tyto vnitřní předpisy byly porušeny, je pouze na nadřízeném 

funkcionáři, aby zjednal nápravu, příp. z tohoto porušení vyvodil patřičné důsledky. 

                                                 
97 Rozh. č. 1383/2007 Sb. NSS, seš. 12 ze dne 23.8.2007 (čj. 7 Afs 45/2007 - 251). 
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Nelze však dovozovat, jak to učinil městský soud, že vzhledem k nesprávnému postupu 

podle tohoto vnitřního předpisu je provedená analýza nevěrohodná.“ 

Nejvyšší správní soud upozornil, že se již „zabýval možnou aplikací interních 

předpisů v případech, kdy k postupu správních orgánů obecně závazné normy ‘mlčí‘.“ 

Shodně s dřívější judikaturou v odůvodnění výše uvedeného rozsudku uvádí98: 

„Pokud se totiž ohledně postupů celních orgánů, k nimž jsou zmocněny zákonem 

(v předmětné věci v ustanovení § 115 odst. 2 celního zákona), který jinak není regulován obecně 

závazným pravidlem chování, vytvořila správní praxe a tato je nepochybně všeobecně 

dodržována, nelze než konstatovat, že pro správní orgán je taková správní praxe právně 

závazná. Správní orgán se od ní nemůže v jednotlivém případě odchýlit, neboť takový jeho 

postup by byl libovůlí, která je v právním státě (viz čl. 1 odst. 1 Ústavy) nepřípustná.  

Ze zásady zákazu libovůle a neodůvodněně nerovného zacházení (viz čl. 1 věta první 

Listiny základních práv a svobod) vyplývá princip vázanosti správního orgánu vlastní správní 

praxí v případě, že mu zákon dává prostor pro uvážení, pokud se taková praxe vytvořila. Pro 

uvážení je zde nutno rozumět i to, jakým způsobem provede odběr dováženého zboží a jak s ním 

dále bude nakládat, není-li takový postup konkrétně stanoven právním předpisem. Obecně se od 

vytvořené určité správní praxe lze odchýlit, avšak zásadně pouze pro futuro a z racionálních 

důvodů. Je totiž zcela v dispozici příslušného orgánu tuto správní praxi (vnitřní předpis 

SPČ 1/2000) změnit anebo nestanovit pravidla žádné, ovšem něco takového může platit vždy 

pouze do budoucna.“ 

Uvedený rozsudek znamená, že pokud správní úřad, popř. jeho nadřízený 

správní úřad, vydá vnitřní předpis k provedení postupů, k nimž je zákonem zmocněn, 

avšak zákon neuvádí podrobnosti postupů, a pokud na základě tohoto předpisu vznikne 

správní praxe, nesmí se v jednotlivém případě od této praxe odchýlit z důvodu zákazu 

libovůle. Tímto způsobem vzniknou protějším subjektům oprávnění na dodržování 

vnitřního předpisu bez toho, aby vnitřní předpis  byl formálně pramenem práva, protože 

správní soud přezkoumá postup správních úřadů i z hlediska jeho souladnosti s vnitřním 

předpisem. Správní úřad je svou vytvořenou praxí vázán. 

Dle judikátu vnitřní předpis nezakládá oprávnění vnějším subjektům 

automaticky svým vydáním, ale za splnění dvou podmínek. Jednak nesmí pro postup 

platit obecně závazné předpisy, které by z povahy své obecné závaznosti měly přednost 

před jakýmkoli vnitřním předpisem, jednak na jeho základě musí vzniknout obecně 

                                                 
98 Citovaný judikát. Zdůraznění přidáno autorem. 
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přijímaná správní praxe, tj. zřejmě taková praxe, proti jejímuž provádění nejsou závažné 

námitky, správní úřady si ji osvojí a všeobecně provádí. Správní úřad může tuto praxi 

kdykoli změnit např. vydáním nového vnitřního předpisu, nemůže však jeho účinnost 

stanovit retroaktivně, nebo jinak zpětně aprobovat své dřívější jednání. 

Použití obratu „všeobecně dodržovaná správní praxe“ znamená, že pro vytvoření 

této praxe není rozhodující, zda vznikla na základě vnitřního předpisu nebo jinak. 

Mohla vzniknout i spontánně, na základě jednotlivých ústních příkazů vedoucích úřadů, 

na základě odborné literatury apod. V tomto smyslu judikát pokrývá širší způsoby 

jednání než založené pouze na jednání dle vydaných vnitřních předpisů. 

Na druhé straně by použitím tohoto pojmu mohla odpovědnost správního úřadu 

za vydaný vnitřní předpis být omezena, pokud by prokázal, že se vydaným vnitřním 

předpisem jeho vlastní praxe neřídí, tj. není všeobecně dodržována. Správní úřad by 

následně buď mohl postupovat libovolně, nebo být vázán tou správní praxí, která se 

skutečně provádí. Oba případy by ovšem při koexistenci odpovídajícího vnitřního 

předpisu mohly být podrobeny kritice z pozic principů právní jistoty a předvídatelnosti 

rozhodování. 

4.1.1 Hodnocení 

Autor souhlasí, že konzistentní a rovný výkon veřejné  moci (zde veřejné 

správy), bez neodůvodněných rozdílů a bez svévole, je atributem právního státu. Přístup 

zvolený NSS je jednou z možností, jak zajistit, aby v případech, které nejsou platným 

právem jednoznačně upraveny (možnost více výkladů práva, abstraktní úprava, určení 

cílů ale ne dílčích metod jednání apod), se jednání orgánů veřejné moci požadovanými 

vlastnostmi vyznačovalo. Na jednu stranu je „správní praxe“ právě tím, s čím se 

účastník řízení pravděpodobně objektivně setká a co má možnost bezprostředně poznat. 

Pokud však neprovádí dané řízení pravidelně, neúčastní se jej osobně, nebo jej provádí 

vůči stále stejnému úřadu (úředníkům), má malou šanci zjistit neregulérnost 

konkrétního řízení nebo jednání konkrétního úřadu. V tomto ohledu by účastníkovi 

poskytlo větší jistotu, pokud by NSS bral vyšší ohled na existující vnitřní předpis, jako 

objektivně interpretovatelnou normu úředního jednání. Možný případ rozporu správní 

praxe a vnitřního předpisu by se pak měl vykládat ve prospěch vnitřního předpisu, 

pokud účastníkovi poskytuje více práv, než zavedená správní praxe. 
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4.2 Mešní víno 

Případ mešního vína spočíval ve sporu mezi soukromou obchodní společností 

a Římskokatolickou církví, která v roce 2006 dané společnosti neudělila souhlas 

s označováním jejích vín jako „mešní víno“, který vyslovuje podle § 16 odst. 6 zákona 

č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Společnost se domáhala udělení souhlasu 

prostřednictvím správního soudnictví a posléze i ústavní stížností, neboť dle jejího 

názoru souhlas má být udělen každé společnosti, jejíž produkty splňují církví vnitřně 

stanovené požadavky na mešní víno. 

4.2.1 Předpisy církve o mešním vínu 

Vinařský slovník99 uvádí tuto definici pojmu mešní víno: 

„Víno, ať už bílé nebo červené, určené pro bohoslužebné obřady. Čisté přírodní víno se 

nesmí ani cukřit, ani sířit. Nesmí se do něj nic přidávat. Aby nebylo kyselé, vyrábí se 

z vybraných odrůd s vysokou cukernatostí. V sudech musí víno ležet nejméně 2 roky. Důraz je 

kladen na bezvadný stav vína, zejména po stránce čistoty a jeho zdravotní bezzávadnosti. U nás 

se řídíme vatikánskou normou ART 284 s přihlédnutím k našemu vinařskému zákonu z r.1995. 

V současné době skutečně pravé mešní víno mohou u nás vyrábět jen Arcibiskupské vinné sklepy 

v Kroměříži, které toto právo mají již od Karla IV. z r. 1345. Samotné tamější sklepy byly 

založeny roku 1266. Mešní víno se vyrábí pod liturgickým dohledem a hrozny jsou sledovány již 

ve vinici.“ 

Dle diplomové práce Kašíkové100 lze soudit, že uvedená internetem široce 

kopírovaná definice možná pochází z díla Jenče101 z r. 1998, původní citace však přesně 

zní: „musí odpovídat vatikánské normě IGMR ART 284.“ Stejný odkaz normy se 

nachází v publikaci In vino veritas102: „Tato vína vždy vyráběly Arcibiskupské sklepy 

v Kroměříži prý podle vatikánské normy IGMR ART 284. Znovínští tvrdí, že tuto 

normu nikdy neviděli, ale přesto uvádějí na trh dva typy mešních vín …“  

                                                 
99 Encyklopedie vína,  http://www.encyklopedie-vina.cz/clanky/vinarsky-slovnik/mmm.html - navštíveno 
6/2011, tuto definici doslovně přebírá dlouhá řada prodejců vín a obchodníků s vínem. 
100 KAŠÍKOVÁ M. Postoje a příčiny konzumace alkoholu u žáků na ZŠ, Diplomová práce, Masarykova 
univerzita v Brně, Fakulta filozofická, Katedra psychologie, 2008. 
101 JENČ, F. a kol.. Alkohol jako lék. Praha: Volvo Globator, 1998. 
102 http://www.fitnett.cz/Scripta%20v%C3%ADno.pdf - navštíveno 6/2011. 
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Zkratku IGMR lze dekódovat jako Institutio Generalis Missalis Romani103, tedy 

Všeobecné pokyny k římskému misálu, což je předpis, návod či průvodce pro kněze, jak 

mají provádět katolickou mši. Nejedná se o normu pro pěstování a výrobu vína. Třetí 

edice IGMR pochází z roku 2002, v níž došlo k přečíslování bodů (artiklů). V pokynech 

Všeobecné pokyny k Římskému misálu104 o vlastnostech vína pojednávají body 322 

a 323 (dříve 284 a 285): 

„322. [284.] Víno k slavení eucharistie musí být z vinné révy (srov. Lk 22,18), 

přirozené a čisté, tj. nesmíšené s cizími látkami. 

323. [285.] Velmi pečlivě je třeba dbát, aby chléb a víno určené k eucharistii 

byly uchovávány nedotčené, tj. aby víno nezkysalo a chléb aby se nezkazil nebo příliš 

neztvrdl, aby se mohl snadno lámat.“ 

V kodexu kanonického práva se vlastnostmi vína pak zabývá pouze Kán. 924 

§ 3 „Víno musí být přírodní z vinné révy a nezkažené“. Kodex i IGMR přitom zřejmě 

vycházejí a odkazují se na biblické prameny o Poslední večeři, zejména (Lk 22, 18): 

"Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy...". 

4.2.2 Nauka církve související s mešním vínem 

Mešní víno používá Římskokatolická církev při obřadu slavení eucharistie105: 

„Součástí eucharistie je vždy: hlásání Božího slova, díkuvzdání Bohu Otci za všechna 

jeho dobrodiní, především za dar jeho Syna, proměňování chleba a vína a účast na 

liturgické hostině prostřednictvím přijímání těla a krve Páně. Tyto prvky tvoří jeden 

a týž bohoslužebný úkon. … Podstatná znamení eucharistické svátosti jsou: obilný 

chléb a víno z vinné révy, na které se svolává požehnání Ducha svatého a nad kterými 

kněz pronáší slova proměňování, která vyslovil Ježíš během Poslední večeře: ‘Toto je 

tělo mé, které se za vás vydává … Toto je kalich mé krve‘“. Dle katolického mínění 

                                                 
103 Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum: Institutio Generalis Missalis Romani (3rd 
edition), Vatican, 2002. 
104 Česká biskupská konference, Všeobecné pokyny k Římskému misálu., Editio typica tertia, 2002. 
http://tisk.cirkev.cz/res/data/004/000508.pdf - navštíveno 6/2011. 
105 Katechismus katolické církve, Zvon, české katolické vydavatelství a nakladatelství, Praha, 1995, 
S.361-362, rubrika 1408 a 1412. 
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i dle vyjádření Akvinského106: „Eucharistie je jakýmsi vyvrcholením duchovního života 

a cílem, k němuž směřují všechny svátosti“.  

Pouze během obřadu dochází k „přepodstatnění“ (transsubstanciaci), tj. víno 

a chléb se stávají tělem a krví Krista. Dle Jana Zlatoústého107 je to sice kněz, jako 

Kristův zástupce, kdo pronáší slova, ale jejich moc a milost jsou Boží. Akcent na 

jednání Boha klade i sv. Ambrož107: „Kristovo slovo, jež mohlo stvořit z ničeho to, co 

dosud neexistovalo, nemůže snad přeměnit v jinou podstatu to, co už existuje?“. 

Reformační církve učení o transsubstanciaci odmítly jako biblí nedostatečně 

podložené, Boha příliš zlehčujícího. Dle katolického ritu odkazem108 „… vzal chléb, 

vzdal díky, lámal a dával jim … Tak čiňte na mou památku“ však Ježíš chtěl109 

„zanechat církvi viditelnou oběť (jak vyžaduje lidská přirozenost), kterou by byla 

zpřítomňována jeho oběť krvavá … a jejíž památka by se pak prodlužovala až do konce 

světa, a jejíž spasitelná síla by se tak vylévala na odpuštění hříchů, kterých se 

každodenně dopouštíme“. 

4.2.3 Historie vývoje sporu 

K historickému pozadí sporu Koudelka uvádí110: 

„Je znám dlouhodobý spor mezi společností Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. 

s r. o., a Arcibiskupstvím olomouckým, které původně spolupracovaly - Arcibiskupství 

olomoucké bylo menšinovým společníkem uvedené společnosti, která podnikala ve sklepích 

arcibiskupského zámku v Kroměříži, kde olomoučtí biskupové vyráběli víno již ve středověku. 

Společnost se svým názvem hlásila k arcibiskupství. 

Později však došlo mezi společníky k rozporu. Arcibiskupství olomoucké přestalo se 

společností Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. s r. o., spolupracovat, ta musela opustit 

Kroměříž a přenesla své sídlo do Hovoran. Odvetou byla na základě návrhů většinového 

společníka zrušena účast menšinového společníka Arcibiskupství olomoucké ve společnosti 

soudním rozhodnutím. 

Již roku 2001 byla založena společnost Arcibiskupské sklepy Kroměříž, s. r. o., ve které 

je Arcibiskupství olomoucké většinovým společníkem. Tato společnost pokračuje v tradici 

                                                 
106 Sv. AKVINSKÝ, T. Summa theologiae, III, 73, 3. in Katechismus katolické církve, cit. dílo, S. 352. 
107 Katechismus katolické církve, cit. dílo, S. 353. 
108 Lukáš, 22, 19.  
109 Katechismus katolické církve, cit. dílo, S. 350. 
110 KOUDELKA, Z. Mešní víno před soudem. Právní rádce, Praha : Economia a.s., č. 12, ročník 2008, 
2008. 
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výroby vína ve sklepích kroměřížského zámku. Mezi touto společností a společností 

Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. s r. o., probíhal spor, ve kterém "původní" 

Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. s r. o., úspěšně namítly proti nové společnosti 

(Arcibiskupské sklepy Kroměříž, s. r. o.) zaměnitelnost názvu. Ta se proto přejmenovala roku 

2002 nejprve na Arcibiskupské zámecké sklepy Kroměříž, s. r. o., a v roce 2004 na 

Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, s. r. o.“ 

Dne 27. 10. 2006 generální sekretář České biskupské konference sdělil dopisem 

společnosti Arcibiskupské vinné sklepy Kroměříž, spol. s r. o, že nevyhovuje její 

žádosti o udělení souhlasu s používání o označení mešní víno při uvedení vína do oběhu 

ve smyslu § 16 odst. 6 zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství. Uvedený 

odstavec zákona zní: 

„(6) Na etiketě vína lze uvést, že splňuje požadavky pro účely církví a náboženských 

společností, 46) například, že jde o mešní víno, košer víno apod., pokud byl vydán písemný 

souhlas příslušné církve nebo náboženské společnosti s uváděním takto označeného vína do 

oběhu; bez předchozího písemného souhlasu příslušné církve nebo náboženské společnosti je 

zakázáno uvést takto označené víno do oběhu.“ 

4.2.4 Klíčové argumenty stran a odůvodnění soudních rozhodnutí 

Neúspěšný žadatel podal správní žalobu u Městského soudu v Praze a po jejím 

odmítnutí kasační stížnost. Namítal, že udělovatel souhlasu podniká v jemu konkurující 

společnosti a že mešní víno se odebírá nejen pro účel liturgie, ale je především šířeno 

obecnými obchodními kanály (např. supermarkety) a nakupováno111 „ve výsostně 

ateistické zemi“ zákazníky „spíše z důvodu své spotřebitelské zajímavosti“. Jestliže pak 

zákonodárce udělil v zákoně právo udělovat souhlas s uváděním na trh, je mu tím 

udělena pravomoc rozhodovat „o veřejném subjektivním právu“ stěžovatele, jež má 

charakter udělení licence. Jinak by zákonodárce zakládal nerovnost mezi dvěma 

soukromoprávními subjekty na trhu. Za tohoto právního hodnocení je rozhodnutí 

žalované nevyhovující, protože neobsahovalo odůvodnění, a je přezkoumatelné 

správními soudy. Dle něj „… církev má jistě ve své pravomoci určovat, kdo je 

prohlášen za svatého, nemůže však stanovit monopol na to, kdo bude obrazy svatých 

prodávat a podobně.“ Neodvolává se na žádný vnitřní předpis církve, ale uvádí, že „… 

víno se stává mešním vínem a symbolem Kristovy krve při splnění dvou základních 

náležitostí: čistě přírodní výroby bez přidávání cukru nebo chemických barviv či 
                                                 
111 Rozsudek NSS č.j. 2 As 54/2007 – 94, ze dne 29. 1. 2008. 
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příchutí, tedy podmínky splnitelné jakýmkoli průměrným vinařem, a přítomnosti 

katolického kněze po určitou část výroby.“ 

Žalovaná se odkazuje na „článek 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, 

který zajišťuje církvím autonomii ve vnitřních záležitostech“, jejíž součástí je i liturgie. 

„Přitom primárním a hlavním účelem mešního vína je právě jeho výlučné a nezbytné 

využití při liturgii Církve římskokatolické, která jako jediná používá označení mešní 

víno, tedy termín, který má svůj původ právě a pouze v její liturgii.“ Připuštěním nároku 

na udělení souhlasu s označováním by se dle žalované založila nadřazenost stěžovatele 

a narušení její autonomie. Ohledně náležitostí mešního vína se vyjádřila, že „Ke splnění 

těchto požadavků se musí jednat o přírodní čisté víno získané z plodů vinné révy 

a nesmíšené s cizími látkami a zároveň musí být toto víno vyráběno výrobcem, o němž 

nemá Církev římskokatolická pochybnosti, že bude tento výrobní postup skutečně, 

bezpodmínečně a soustavně dodržovat.“ Má-li se jednat o spor obchodní, pak by se 

nárok měl uplatňovat u jiného soudu. 

Nejvyšší správní soud konstatoval, že: „Zatímco stěžovatel poukazuje na to, že 

mešní víno 'je toliko předmětem zisku této společnosti při běžném konkurenčním boji', 

žalovaná je vytrvale označuje za 'fenomén spadající výlučně do sféry její vnitřní 

autonomie.'“ Ohledně postavení kanonického práva se soud vyslovil, že si nepřisvojuje 

pravomoc vykládat jej, neboť je „normativním systémem na vnitrostátním právu 

v České republice zásadně nezávislým podobně jako normativní systémy 

nekodifikované, tedy typicky morálka či mravnost“.  Snažil se pak posoudit samotnou 

podstatu mešního vína, neboť o tu panuje vzájemný spor. To již z názvu je vínem, které 

se používá při mši. Účelem označení vína jako mešní dle § 16 odst. 6 zákona č. 

321/2004 Sb. „má primárně být vyslání informace, že dané víno smí být při mši 

používáno…, a že se církev rozhodla udělit souhlas právě konkrétnímu vinaři“. 

Informace má sloužit především duchovním vlastní církve. Ačkoli soud zjistil, že 

použití vína při mši se opírá o slova z Lukášova evangelia a je upraveno v Kán. 924 § 3, 

v odůvodnění stanoví „Je přitom plně na úvaze dané církve, o jaké podmínky se bude 

jednat a jak bude jejich splnění posuzováno“. Případná existence vnitřních předpisů 

nebo zvyků při výrobě mešního vína je proto pro rozhodnutí o souhlasu irelevantní! 
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Přiznání veřejnoprávního statusu danému rozhodnutí by podle soudu mělo 

absurdní důsledky. Církev by například nemohla odmítnout udělit souhlas subjektu, 

který není členem dané církve, protože by ho tím diskriminovala na základě 

náboženského přesvědčení. Z definice autonomie církví ale vyplývá, že státu nepřísluší, 

aby církvi nutil použití kritérií, kterými je jinak vázána jeho veřejná správa, např. 

zákazu nediskriminace, nelibovůle apod. Stát zcela rozhodně nemůže nutit církev, aby 

používala při liturgii to či ono víno, a pokud by označení mešní víno ztratilo svůj 

informační význam o souhlasu církve, musela by si církev vytvořit jinou metodu 

určování přípustnosti, než podle etikety. Takový postup by vedl k vyprázdnění obsahu 

názvu mešní víno a tím i jeho tržní zajímavosti. Soud rovněž provedl tuto úvahu:  

„Daná situace je totiž podobná jakékoliv jiné, v níž by ve vztahu k jednomu produktu 

existoval jeden významný soukromý odběratel, který by měl jistou autoritu i mezi ostatními 

odběrateli, a informace o tom, že i on daný produkt odebírá, by byla určitým osvědčením kvality 

tohoto produktu. Stěžovatel tak fakticky volá po tom, aby církev, která je tímto zásadním 

a uznávaným odběratelem, měla povinnost odůvodnit, proč některé víno odebírá a jiné nikoli, 

a aby u všech vín, která splní dané podmínky, veřejně deklarovala, že je hodlá odebírat, a to pod 

hrozbou soudního přezkumu svého odmítnutí. Stěžovatelova úvaha je tak sice originální 

a přesvědčivě zformulovaná, staví však skutečnost a smysl právní úpravy na hlavu, neboť dává 

přednost tomu, jak podle stěžovatele vnímají toto víno spotřebitelé, před tím, co je příčinou 

a skutečným smyslem tohoto vnímání.“ 

Jinak řečeno, je absurdní, aby soukromý odběratel s autoritou si tuto autoritu 

podryl tím, že by musel předem stanovit objektivní a nediskriminující kriteria svého 

odběru a odběr pak i provádět. 

Stěžovatel následně podal ústavní stížnost, ale rovněž Ústavní soud se 

přiklonil112 k názoru, že primárně se jedná o záležitost rozhodování v rámci vnitřní 

autonomie církve a nikoli v rámci veřejné správy. Porušení základních práv a svobod 

též odmítl. 

4.2.5 Hodnocení 

Případ mešního vína skýtá nejméně tři nebo čtyři možné hodnotící úhly pohledu 

(soutěž na trhu, autonomie církve, možnost rozhodování o veřejném právu, komparace 

s právy jiných církví a náboženských společností, intimita víry a nauky). Autor zařadil 

                                                 
112 Nález sp. zn. II. ÚS 1217/08 z 11. 11. 2008 (nevydán). 
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tento judikát nejen s ohledem na podíl vnitřních předpisů v případě, který je sice 

zajímavý, pro argumentaci stran nebyl však zcela zásadní, ale spíš i pro demonstraci 

zvláštní povahy jevu existence církví. Pohled na církve optikou práva, tj. pohledem 

zdrženlivě uplatňované moci státu, vedoucí na pojetí církve jako organizace mocensky 

státu podřiditelné a proto nějak sekundární, není adekvátní. Tento pohled vychází 

z toho, že stát za pomoci svých institucí představuje nejvyšší formu legitimity a že proto 

se mu mají podřídit všichni a všechno, co se nachází v jeho dosahu. 

Moderním pohledem lze církve považovat za jakési instituce správy 

kolektivního názoru na svědomí, formované tisícíletími historie mravnosti, morálky, 

světonázoru. Nauka tradičních církví a náboženství (míněna hlavní světová náboženství 

v kulturně rituálních sepnutích se společnostmi, tj. „náboženství v akci“, ne v knihách) 

je mnohem solidnějším receptem přežití jedinců i společnosti než bezhodnotové formy 

organizací moderního státu per se. Kupř. implantace demokratických institucí do 

afrického státu Rwanda v něm vedla ke zcela bezútěšné genocidě. V evropské historii 

jsou církve tradičním zdrojem legitimity moci od počátku středověku až přinejmenším 

do první světové války.  

Vůči legitimitě by výkon moci měl být jen sekundárním projevem. Moc je pak 

sice mocná, ale ani hrozba výkonem trestu není tím motivem, který by lidi uspokojil 

a motivoval pozitivně. Například sňatek nebo příbuzenské vztahy nevznikají běžně 

proto, že právo zaručuje určitou mocenskou úpravu jejich obsahu. 

Tradiční náboženství jsou soustředěna na vztah jedince vůči trasncendentnu, ale 

jsou naopak nepraktická ohledně metod organizace moci, které mají zajistit obecný mír, 

spravedlnost, nebo aspoň určité ekvilibrium bez excesů svévole. Postavení a vliv církví 

a náboženských společností se v moderní společnosti jistě mění a jsou jiné než byly 

před 150 lety, přesto je, zejména z konzervativních pohledů na správu veřejných věcí, 

nerozumné církve mocí státu vytlačovat a diktovat jim, jak mají své agendy utvářet 

a spravovat. Případnější ji spíše duální postoj, v němž stát spravuje moc v reálném světě 

a církev spravuje historii ideálu. 

V daném případě dle názoru autora soudy proto zaujaly v zásadě správný postoj, 

když podpořily autonomii církve. Je sporné, zda zákon měl zakotvit pravomoc k udílení 

souhlasu s označováním. Pokud se tak již stalo, je zřejmě dané rozhodnutí tím 
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správnějším. Pro hodnocení adekvátnosti zákonné úpravy by pak bylo vhodné se 

zabývat dlouhodobější historií tohoto jevu, zda skutečně sahá až po dobu Karla IV. Je 

možné, že uvedené privilegium mělo a má dodnes i jistý důchodový smysl, byť 

z hlediska moderní ekonomiky je zanedbatelný. 

Velmi přesvědčivá je i uvedená úvaha soudu o situaci obecného 

„soukromoprávního“ spotřebitele s určitým renomé, který by si reputaci zničil, kdyby 

postupoval podle diktátu svých dodavatelů. Tato úvaha soudu tvoří i určitou spojnici 

pro vnější závaznost vnitřních předpisů, kdyby se vnitřní předpisy netýkaly církve, ale 

obecného soukromého subjektu. 

4.3 Zraněná lyžařka 

Případ zraněné sedmileté lyžařky V. V. byl projednán v dovolání čj. 

8 Tdo 68/2010 Nejvyšším soudem dne 17. 10. 2010. Trestní řízení prošlo jednáním 

u prvé instance, odvoláním, první a opět odvolací instance. Rozsudkem odvolací 

instance byl obžalovaný J.Z. nakonec uznán vinným, že: 

„dne 22. 2. 2008 kolem 20.15 hodin na Z., k.ú. obce S., okr. P., na sjezdovce K., jako 

lyžař na sjezdových lyžích ve spodní části sjezdovky, poblíže stanoviště vleků, nevěnoval 

dostatečnou pozornost situaci na sjezdovce a v důsledku toho nestačil včas reagovat na nezl. 

lyžařku V. V., která po předchozím přibrzďování sjížděla šikmo volnou jízdou ke stanovišti 

vleků v doprovodu svého otce T. V., který se pohyboval za dcerou s odstupem několika metrů 

a jistil ji tak zezadu, přičemž po přejetí přední části jejích lyží zleva nezletilou srazil a při nárazu 

zejména do krajiny břišní či na levou dolní část hrudníku této způsobil oděrku na levé tváři, 

kousnutí do rtu a roztržení sleziny s nutností jejího operačního odstranění, tedy těžké zranění pro 

poškození důležitého orgánu, s dobou léčení v trvání nejméně osmi týdnů a s trvalým závažným 

následkem v podobě snížené obranyschopnosti organismu vůči infekci“. 

Soudy jednání obviněného právně kvalifikovaly jako trestný čin ublížení na 

zdraví,  uložily mu trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, podmíněně odložený, 

jakož i povinnost uhradit škodu poškozené zdravotní pojišťovně, lyžařce V. V. a dalším 

osobám v celkové výši cca 120 tis. Kč.  

Kromě jiných důvodů obžalovaný na svou obhajobu uváděl, že odvolacím 

soudem uváděná pravidla pro lyžaře vydaná mezinárodní lyžařskou federací FIS (srov. 

přílohu č. 1) nejsou pramenem práva a nesouhlasí proto s jejich použitím odvolacím 

soudem v rámci právního hodnocení. Dle obžalovaného: „… tato pravidla, jelikož 
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nejsou závazná, mají pouze doporučující charakter a nelze je přímo přenést jako použití 

konkrétní povinnosti do trestního práva… Odvolací soud však ve svém prvním 

(zrušujícím) rozhodnutí tato pravidla ve vztahu k možnému porušení obviněným vůbec 

nehodnotil, když mu postačovala jeho údajná riskantní jízda, a v druhém hodnocení je 

pak určil s tím, že (obviněný) porušil pravidla FIS č. 1, 2 a 3. Údajné porušení těchto 

pravidel … přenesl přímo do zavinění ve smyslu zákonné podmínky skutkové podstaty 

trestného činu ublížení na zdraví podle § 224 tr. zák.“ 

Státní zástupce k tomu uvedl: „Význam těchto pravidel, jako jediného 

regulačního prostředku u tohoto do jisté míry riskantního rekreačního sportu, nelze 

bagatelizovat způsobem, jímž činí dovolatel, zejména proto, že jiná pravidla stanovena 

nejsou a jejich potřeba je evidentní.“ A dále: „Ani sportovní pravidla rozmanitých 

sportů, jejichž součástí zpravidla bývá i povinnost sportovců předcházet újmám na 

zdraví, nejsou obecnou, ba ani speciální právní normou, a přece je za jejich porušení 

možno provinilého sportovce sankcionovat, ať již postihem podle těchto pravidel, nebo 

v trestním řízení v případě, že jednání viníka a jeho následek naplňují znaky některého 

z trestných činů.“ K jednání obžalovaného „je třeba mu vytknout, že předjížděl jiného 

lyžaře, aniž by bezpečně věděl, že prostor před ním je volný; o tom se však měl a mohl 

přesvědčit ještě předtím, než do těchto míst zamířil trajektorii své jízdy. O tom, že právě 

tímto jednáním zavinil kolizi s poškozenou a přivodil jí újmu na zdraví, není žádných 

pochybností. … právě jeho chování bylo rozhodujícím prvkem (conditio sine qua non) 

vzniku újmy na zdraví poškozené.“ 

Nejvyší soud dovolání zamítl. V odůvodnění uvádí zřejmě typizovaným 

odstavcem: „Závěr o tom, zda je dáno zavinění ve smyslu trestního zákona a v jaké 

formě, je sice závěrem právním, ten se však musí zakládat na skutkových zjištěních 

soudu prvního, případně druhého stupně, vyplývajících z provedeného dokazování. 

Skutečnosti duševního (psychického) života významné pro takový právní závěr jsou 

totiž předmětem dokazování právě tak jako všechny ostatní okolnosti naplňující znaky 

toho kterého trestného činu (srov. rozhodnutí č. 60/1972 Sb. rozh. trest.). Současně mezi 

takovým zaviněným (v daném případě nedbalostním) jednáním pachatele a způsobeným 

následkem musí být příčinný vztah.“ Souhlasil i s kvalifikací vědomé nedbalosti, neboť 

„… skrze svoji zkušenost sportovní … měl vědět, že způsobem v trestním zákoně 



 

 65 

uvedeným zájem zákonem chráněný porušit nebo ohrozit může, ale bez přiměřených 

důvodů spoléhal, že takové ohrožení nezpůsobí“. 

Ohledně aplikace pravidel FIS se Nejvyšší soud ztotožnil s vypořádáním 

námitek v odůvodnění odvolacího soudu (v dovolání bohužel jeho plná citace chybí) 

s tím, že „odvolací soud správně odkázal na judikatorní usnesení Nejvyššího soudu ze 

dne 23. 2. 2005, sp. zn. 25 Cdo 1506/2004 (publikované pod č. C 3268 Souboru 

rozhodnutí Nejvyššího soudu vydávaného Nakladatelstvím C. H. Beck; v elektronické 

podobě na CD 2), podle něhož ‘pravidla chování pro lyžaře, vydaná Mezinárodní 

lyžařskou federací (FIS), nejsou obecně závazným právním předpisem, avšak pro 

lyžaře na sjezdové trati jsou závazná a jejich porušení představuje porušení právní 

povinnosti předcházet vzniku škod‘, a následně dovodil, že ze strany obviněného se 

jednalo „… o takový způsob jízdy, pro který je charakteristické … nevěnování 

dostatečné pozornosti situaci na sjezdovce, kterážto formulace přesněji vystihuje 

chování lyžařovo a porušení zmíněných pravidel FIS, a sice v bodě 1 (ohled na ostatní 

lyžaře), v bodě 3 (volba jízdní stopy) a v bodě 4 (předjíždění)“. 

Nejvyšší soud souhlasil i s názorem státního zástupce, že význam pravidel FIS 

nelze bagatelizovat, protože jiná pravidla nejsou a jejich potřeba je evidentní.  

4.3.1 Zahrnutí pravidel FIS do českého právního řádu? 

Zřejmě právě s ohledem na potřebu předcházení srážkám lyžařů na sjezdovkách 

došlo ke snaze pravidla FIS do českého právního řádu přeci jen nějak zahrnout. 

Ministerstvo pro místní rozvoj oznámilo tiskovou zprávou113: 

„Lednové změny na sjezdovkách mají zvýšit bezpečnost lyžařů (30.12.2009) 

Činnost Horské služby bude poprvé ukotvena v právním řádu České republiky. Bude 

obsažena v novele zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu 

některých činností v oblasti cestovního ruchu, která bude platná od 1. ledna 2010. Novela také 

odkazuje na Českou státní normu 01 8027 Značení a zabezpečení v zimním středisku. 

 Vzhledem k tomu, že je v zákoně č. 159/1999 Sb. odkaz na ČSN 01 8027 Značení a 

zabezpečení v zimním středisku uveden formou poznámky pod čarou, stává se tato norma - 

normou výlučnou. To znamená, že norma doplňuje právní řád a stává se tak součástí právního 

                                                 
113 Ministerstvo pro místní rozvoj: Lednové změny na sjezdovkách mají zvýšit bezpečnost lyžařů, Tisková 
zpráva, 30. 12. 2009.  http://www.mmr.cz/Pro-media/Tiskove-zpravy/2009/Lednove-zmeny-na-
sjezdovkach-maji-zvysit-bezpecnos - navštíveno 6/2011. 
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předpisu. Příslušná ČSN platí již od začátku roku 2009 a její součástí je i 10 mezinárodních FIS 

pravidel. 

Plnění povinností souvisejících s uplatňováním příslušné ČSN není vymahatelné formou 

pokut udělovaných přímo fyzickým osobám. ČSN má sloužit především k prokázání důležitých 

skutečností v souvislosti s chováním fyzických osob na sjezdovkách při uplatňování náhrady 

škody poškozených v civilněprávním řízení (např. § 415 z.č.40/1964 Sb.), případně při 

prokazování trestného činu ublížení na zdraví v trestněprávním řízení (§ 223 a 224 z.č. 140/1961 

Sb.). 

„Norma má za cíl především zvýšit bezpečnost lyžařů na českých sjezdovkách. Přestože 

není 10 FIS pravidel právně závazných, soudy k těmto pravidlům při posuzování neštěstí na 

sjezdovce přihlíží a to je velmi podstatné,“ uvedl náčelník Horské služby Jiří Brožek. 

V případě, že některá ustanovení ČSN (např. FIS pravidla) provozovatel "ski areálu" 

použije v provozním řádu (dle živnostenského zákona) nebo návštěvním řádu (podle zákona č. 

115/2001 sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů) je oprávněn požadovat jejich 

dodržování i formou odebrání skipasu nebo vykázání konkrétní fyzické osoby z areálu. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor komunikace, Staroměstské nám. 6, 110 15 

Praha 1, Tel.: +420 224 861 126, E-mail: tiskove@mmr.cz, Web: http://www.mmr.cz/“ 

Cílem ministerstva i Horské služby zřejmě bylo začlenit pravidla FIS do českého 

právního řádu tak, aby byla obecně závazná. Lze se obávat, že se to zcela nezdařilo. 

Především znění § 11c zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání 

a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu je: 

„§ 11c 

Lyžařské areály 

Lyžařským areálem se rozumí lyžařská oblast vytvořená za účelem provozování zimních 

sportů, vybavená dopravními zařízeními, sjezdovými a běžeckými tratěmi, lyžařskými cestami 

a ostatními specifickými tratěmi, značená podle českých technických norem určených pro 

značení, zabezpečení a pohyb v lyžařském areálu 13d).“  

Paragraf § 11c určuje význam pojmu lyžařský areál, a jak lze lyžařský areál 

v terénu rozeznat. Areál musí být mj. vyznačen podle českých technických norem. 

Aplikovat pro značení se mohou i jiné české technické normy, než je v poznámce pod 

čarou číslo 13d) zmíněná ČSN 01 8027, pokud jsou určené k uvedeným účelům. 

Ustanovení ale rozhodně nepředepisuje, že návštěvníci areálu jsou povinni dodržovat 

pravidla chování nebo pohybu, která stanoví takto určené české technické normy! 
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Poznámky pod čarou v právním předpise přitom nemají samy o sobě normativní 

účinek (srov.  1.8.4), takže ani tímto způsobem nelze závaznost normy ČSN založit. 

V samotné normě114 ČSN 01 8027 pak je sice uveden předmět normy: „Tato 

norma stanovuje zásady pro značení, zabezpečení a pohyb v zimním středisku. 

V příloze A je uvedeno 10 FIS pravidel chování při lyžování.“, ale její nadpis zní: 

„Příloha A (informativní)“. Informativní části technické normy jsou a contrario 

k normativní části, tedy pouze doporučující, informující apod. I kdyby právní předpis 

stanovil závaznost technické normy, kvůli informativnímu statutu její přílohy by se 

stejně jednalo jen o její nezávaznou část. 

Shrnuto – uvedená technická norma nenormuje chování a pohyb lyžařů ani 

právně, ani vlastním textem normy. Její význam může spočívat v tom, že existuje norma 

ČSN s oficiálním překladem pravidel FIS.  

4.3.2 Hodnocení odůvodnění NS a stanoviska státního zástupce 

Autor je předně nucen konstatovat, že pravidla FIS nebyla v době nastání úrazu 

pro odsouzeného lyžaře právně závazná ani jako součást právního řádu ČR, ani 

z žádného titulu, který byl v této práci identifikován jako možný zdroj právních 

povinností plynoucích pro konkrétně určenou osobu z vnitřních předpisů nějaké 

organizace. Pokus MMR o jejich zahrnutí do českého právního řádu nastal až později 

a jak je výše uvedeno, fatálně se nezdařil. Provedená úprava by sama o sobě proto 

nezakládala závaznost pravidel FIS ani tehdy, pokud by k úrazu došlo až tuto zimu. 

Z odůvodnění NS jako soudu dovolacího není  patrné, jakým způsobem odvolací 

soud použil pravidla FIS pro právní hodnocení zavinění. Pokud je použil pro posouzení 

jednání coby skutkové podstaty, z níž dovodil zavinění, tj. v rámci quaestiones facti pro 

stanovení „normálového“ jednání za daných okolností, mohlo být použití těchto 

pravidel přeci jen přípustné, byť spíše jako obiter dictum. Pravidla FIS pro sjezdující 

lyžaře zřejmě lze považovat za určité objektivizované vyjádření vhodného způsobu 

chování na sjezdovce. Možná ne s pravidly podrobně, ale s esencí těchto pravidel by 

každý lyžař měl být aspoň rámcově obeznámen, nebo si tuto esenci zjistit, než se do 

lyžování na sjezdovce pustí. Pravidlo, že vzadu jedoucí se vyhýbá před ním jedoucímu 

                                                 
114 Norma ČSN 01 8027 ed. 2:2009, http://www.mmr.cz/CMSPages/GetFile.aspx?guid=5d3ddd36-0997-
4d0b-ae40-615c60f8c3a0 - navštíveno 6/2011. 
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při předjíždění lze považovat za „rozumnou“ normu, mj. proto, že opačně tomu 

kvůli gravitačnímu zákonu na sjezdovce ani nejde a vpředu jedoucí není schopen trvale 

kontrolovat pohyb za sebou, aby mohl střetům jakkoli efektivně předcházet. Ve 

výroku rozsudku se porušení těchto pravidel ale projevuje jen v obecné formulaci 

„nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na sjezdovce“. 

Odkazuje-li však Nejvyšší soud na svůj judikát sp. zn. 25 Cdo 1506/2004, je 

třeba prvně kritizovat, že se v něm jednalo o civilní spor. Dovození zavinění pro řešení 

náhrady škody v civilním sporu přitom může být odlišné od trestního řízení. Druhým 

zcela odlišným momentem v judikátu je, že jelikož ke střetu lyžařu zde došlo v jižním 

Tyrolsku, tento civilní spor se rozhodoval podle italského práva. Zahrnutí pravidel FIS 

může být v italském právním řádu pojaté odlišně od českého. Pouhá citace z tohoto 

judikátu o závaznosti pravidel FIS, ačkoli nejsou obecně závazným právním předpisem, 

se v kontextu trestního řízení proto nezdá dostačující, zejména při absenci popisu 

posouzení zavinění v dovolání. 

K stanovisku státního zástupce, že i porušení pravidel sportů může založit trestní 

odpovědnost, aniž by tato pravidla byla součástí právního řádu, lze sice přisvědčit, ale 

současně je třeba dodat, že nemusí. Ačkoli porušení sportovních pravidel při současném 

zranění soupeře bude zpravidla souladné s možností trestního stíhání, obecně se mohou 

vyskytovat všechny možné kombinace. Tj. i takové, kdy nedojde k porušení sportovních 

pravidel a přesto je trestný čin spáchán. Více k tématu je v práci Vondráčkové115. 

Případ kritizoval Vučka především z úhlu pohledu této práce, totiž že pravidla 

FIS jsou jen vnitřním předpisem zahraniční organizace, a kromě případných akcí 

pořádaných FIS nemohou mít vůbec žádnou právní závaznost. Pravidlům FIS by dle něj 

bylo možné přiznat právní relevanci116 „pouze tehdy, pokud by tato pravidla byla 

u lyžařské veřejnosti natolik zažitá, že by je všichni lyžaři považovali za de facto 

závazná a každý účastník dění na sjezdovce by nutně počítal s tím, že ostatní budou od 

něj jednání v souladu s těmito pravidly očekávat a sami se těmito očekáváními budou 

řídit při volbě vlastní jízdy.!“ Takto zažitá dle něj ani zdaleka nejsou a příležitostně 

                                                 
115 VONDRÁČKOVÁ. L. Teoretické úvahy na téma právní odpovědnost sportovce v českém právním 
řádu (odpovědnost sportovce v kolektivních sportech), Diplomová práce, Katedra teorie práva a právních 
učení, Právnická fakulty Univerzity Karlovy, 2008. 
116 VUČKA, J. Jak závazná jsou pravidla lyžařské federace?, blog Jiné Právo, 5. května 2010. 
http://jinepravo.blogspot.com/2010/05/jan-vucka-jak-zavazna-jsou-pravidla.html - navštíveno 6/2011. 
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lyžující autor této práce též přiznává, že aspoň on o nich až do tohoto případu nikdy 

neslyšel. Dle Vučky soud měl spíše použít zdravý rozum, neboť „Srazí-li se dva lidé 

dobíhající tramvaj, také se nikdo neuchyluje ke studování pravidel Mezinárodní 

atletické federace!“ 

Hodnocení autora je, že odsouzený dost možná naplnil podstatu trestného činu, 

pro který byl odsouzen, ale odůvodnění NS je nedostatečné, neboť jednak neobsahuje 

způsob hodnocení pravidel FIS, jednak se odkazuje na judikát, jehož relevance je 

pochybná. 
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5. Závěr 

Kapitola 1 poskytuje rešerši uspořádání a pramenů právního řádu ČR. Snahou 

zde bylo v co nejvyšší míře se odkazovat či citovat přímo platné právo, zpravidla 

ústavní, nebo užívat zdroje s nejvyšší autoritou výkladu, tj. výklady soudní. 

Nerealizovatelné to je v oblasti práva EU, ve které je prostředkování naukou 

a doktrinárnímu autory nutné. 

Kapitola 2 rešeršuje fragmentované poznatky právní nauky různých právních 

odvětví a oborů o vnitřních předpisech. 

Kapitola 3 navazuje především na druhou kapitolu. Autor v ní provádí syntézu 

užitečných přehledů poznatků o vnitřních předpisech v prostředí právního řádu ČR, 

o jejich druzích, možnostech kategorizace a podstatě právních titulů (vztahů), na jejichž 

základě jsou vydávány nebo na jejichž podkladě jsou závazné. Metodu rozlišení 

právních titul ů a jejich určení lze považovat za podstatný přínos této práce, která 

může založit teoreticky nový přístup k vnitřním předpisům, který je relativně 

jednoduchý a rovněž praktický pro denní použití. Případy v rámci této systematizace 

odpovídají i na otázku vztahu mezi vnitřním předpisem a právním řádem. Vnitřní 

předpis není formálně součástí právního řádu ČR, ale je na něj navázán některým 

v kapitole 3 uvedeným způsobem. 

Kapitola 4 obsahuje popis několika relevantních judikátů. 

V této závěrečné kapitole 5 se shrnují poznatky o vnitřních předpisech 

z některých úhlů pohledu, které buď byly nastoleny již v úvodu práce, nebo autorovi 

vyplynuly jako dle něj významná zjištění během jejího zpracovávání. 

5.1 K legitimitě vnitřních předpisů 

Zásadní potíží vnitřních předpisů může být jejich legitimita. Období před rokem 

1989 zjevně trpělo přemnožením oblastí, které byly upraveny vnitřními předpisy. 

V rámci problémů tehdejší doby to byl spíše výsledný jev a nikoli příčina primární, 

která spočívala na státo-politickém uspořádání poměrů totalitní moci a na vyloučení 

soukromého vlastnictví. Namísto tradiční a opět nyní zavedené správy, péče, kontroly, 

zájmu a odpovědnosti vlastníka, stát veškerý majetek kapitálového charakteru a tzv. 

výrobní prostředky na svém území spravoval centrálně řízenou ekonomikou, pro což se 
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jako praktická možnost provedení pod úrovní státního plánu využilo vydávání, šíření 

a delegace pokynů a předpisů. Poučení z minulé éry pro oblast vnitřních předpisů je, že 

ani komplikovaným vypracováním řetězců pokynů, po 40 letech existence 

a vylepšování režimu, nelze současnou ekonomiku efektivně spravovat. Toto poučení 

ovšem není absolutní, protože minulé době chyběly i instituty trhu a konkurence. Potíží 

použití vnitřních předpisů v této době tedy nebyla ani tak jejich nelegitimita, jako spíše 

fakt, že ekonomický systém ani s jejich pomocí nefungoval. 

V současnosti je prostor úprav vnitřních předpisů omezený, neboť tyto zásadně 

nesmí být v rozporu s obecně závaznými předpisy všech úrovní právní síly i abstrakce 

vyjadřování, od konkrétních až po abstraktní práva nebo povinnosti. Tím se omezuje 

prostor pro možnou nelegitimitu. Proti věcně nebo hodnotově neakceptovatelným 

vnitřním předpisům je vždy poskytována možnost právní obrany a to i prostřednictvím 

soudnictví. Přesto nelze vyloučit situace, kdy i dnes vnitřní předpis ukládá něco, co jeho 

adresát nepovažuje za legitimní. Otázka legitimity „jakým právem se něco ukládá“, by 

měla být považována za imanentní každé, tedy i paraprávní normě. U vnitřních předpisů 

mohou i dnes existovat situace, kdy podřízení se vnitřním předpisům je sice legální 

a vymahatelné, ale možná nelegitimní.   

Za typický případ lze považovat situaci České lékařské komory, v níž se v rámci 

povinného členství sdružují ambulantní i nemocniční lékaři. Tyto skupiny přitom mají 

z podstaty věci jiné zájmy, ale ta méně početná nemá šanci se v komoře prosadit. 

U vnitřních předpisů statutárních by proto prvním kritériem legitimity mělo být zjištění 

koherence zájmů členů korporace, která je vydává. Druhým kritériem může být 

posouzení, zda většina své postavení v daném vnitřním předpise nepřiměřeně 

nezneužívá i ad hoc. 

Potíží legitimity mohou na první pohled snadno trpět i vnitřní řády vydávané pro 

poskytování služeb (přepravní, nemocniční, knihovní aj. řády), neboť jsou nabízeny 

metodou „ber nebo nech“. Spolu s omezeným výběrem služeb je autonomie vůle 

příjemce služby silně omezena. V  tuzemské praxi se však nezdá, že by tyto řády 

působily nějaké zvláštní potíže.  
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5.2 Postavení vnitřních předpisů ve veřejné správě 

Zcela zvláštní postavení a mimořádné rozšíření mají vnitřní předpisy ve veřejné 

správě. Míra svázanosti veřejné správy vnitřními předpisy je zcela jistě vyšší než 

u správy soukromé, tj. u řízení a správy obchodních společností. Nejedná se tolik 

o počet předpisů jako spíše o fakt, že téměř veškerá činnost prakticky všech úředních 

osob je silně reglementována. Zatímco v soukromé sféře je přílišná rigidita často 

považována za neefektivnost, podvázání možnosti vyhledat potřebu zákazníka a vyjít ji 

vstříc nebo se na ní adaptovat, ve sféře veřejné správy se ve značném rozsahu jedná 

o výkon veřejné moci (vrchnostenská činnost), která potřebuje být spoutána. 

V obchodním styku se strany navzájem omezují samy různými principy vzájemnosti, 

obchodní etiky, opakovanosti obchodů, v posledku však i možností domáhat se práva 

u veřejné moci. I do veřejné správy se ale naopak dostávají stále častěji normy typu 

soft-law, tj. doporučení, dobré praxe apod., které právě mají vést k její vyšší efektivitě.  

Vnitřní předpisy ve veřejné správě sdílí její všeobecný úděl, totiž, že co co lidská 

činnost, to zvláštní veřejnoprávní úprava. Soukromé právo takovou podrobnost úprav 

nepotřebuje, neboť potřebný prostor strany vyplní smluvní svobodou. V soukromém 

právu analogickou oblast vnitřních předpisů v současnosti zřejmě vyplňují různé vnitřní 

předpisy vytvořené podle norem ISO 9000, ISO 14000 apod. Ty jsou odvětví od odvětví 

různé, slouží k opakovanosti výroby, zachování kvality a jiných vnitřních procesů. Od 

tradičních vnitřních nebo právních předpisů se liší používaným jazykem, který více 

zohledňuje odbornost a proces vytváření výrobku nebo poskytování služby, než 

orientaci se na práva a povinnosti účastnících se subjektů.  

5.3 Závěry o vnitřních předpisech z judikatury 

V této práci předložená judikatura poskytuje jeden poměrně jistý závěr, jeden 

polojistý a jeden otevřený. Rozhodnutí v případě zařazení zbytků tabáku znamená, že 

subjekty veřejné správy jsou vázány svými právnímu řádu neodporujícími vnitřními 

předpisy i vůči vnějším subjektům, pokud se jimi založí všeobecně dodržovaná správní 

praxe. Naopak subjekty soukromého práva obdobnými vnitřními předpisy vázány 

navenek zřejmě nebudou. V případu mešního vína se sice nejedná o jasně 

soukromoprávní subjekt a vztah, ale o subjekt disponující státem přiznanou autonomií, 

jednající v jejím rámci. V případě soukromoprávních vztahů by se však uplatnila 
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autonomie vůle, kterou si subjekt nemůže navenek svými předpisy směrovanými 

dovnitř omezit. U běžného soukromoprávního subjektu ale rovněž nebude běžně 

existovat zákonné zmocnění k udělování souhlasu, který podmiňuje činnost nebo 

podnikání jiných osob. Takovou situaci by bylo třeba zhodnotit případ od případu. 

Pokud by daná činnost měla povahu výkonu veřejné správy, vnitřní předpisy, týkající se 

této činnosti, by se zřejmě opět uplatnily i navenek. V rámci obchodních vztahů by 

podle obchodního zákoníku též mohly hrát roli obchodní zvyklosti, které by strany mezi 

sebou navzájem zavedly, ovšem muselo by se jednat o obchodní zvyklosti ve vnějších 

vztazích. Obchodní zvyklosti pochopitelně mohou na jedné nebo druhé straně mít 

původ i v jejích vnitřních předpisech. 

Značně otevřený závěr o vlivu vnitřních předpisů poskytuje případ zraněné 

lyžařky. Je z něj patrné, že při snaze soudu posoudit právem předem neupravené 

skutkové podstaty se soudce pro objektivitu či racionalitu odůvodnění rozhodnutí může 

výjimečně odkázat i k existujícím vnitřním předpisům z dané oblasti některé 

organizace, dokonce i organizace zahraniční, ačkoli takový předpis není pramenem 

práva a ačkoli neexistuje ani žádný právní titul, na jehož základě by osoba měla být 

takovým vnitřním předpisem zavázána jinak. Použití takových předpisů by však mělo 

přijít do úvahy spíše v rámci hodnocení skutkových otázek případu, např. očekávané 

chování průměrné osoby v dané situaci apod., než otázek právních, zejména pak v právu 

trestním, v němž platí zákaz analogie a zásada nullum crimen sine lege. Zahrnout 

pravidla FIS do českého právního řádu se pak úspěšně nepodařilo ani legislativě, 

navzdory prohlášení Ministerstva pro místní rozvoj.  



 

 74 

Příloha č. 1 – 10 pravidel FIS117 
 
1. Ohled na ostatní lyžaře 
Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo 
nepoškozoval někoho jiného. 
 
2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy 
Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na 
vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému 
umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu. 
 
3. Volba jízdní stopy 
Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby 
neohrožoval lyžaře jedoucího před ním. 
 
4. Předjíždění 
Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, 
který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby 
dostatek prostoru. 
 
5. Vjíždění a rozjíždění 
Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po 
zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může 
učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní. 
 
6. Zastavení 
Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na 
úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který 
upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji. 
 
7. Stoupání a sestup 
Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj 
sjezdové tratě. 
 
8. Respektování značek 
Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci. 
 
9. Chování při úrazech 
Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc. 
 
10. Povinnost prokázání se 
Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je 
povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje. 
 
                                                 
117 Pravidla chování lyžaře schválila FIS /Fédération Internationale de Ski) Světová lyžařská federace 
v roce 1967, naposledy upravena byla v roce 2002 s ohledem na zvláštnosti snowboardového lyžování 
a carvingových technik. http://www.hscr.cz/www/prilohy/file45865ba046fee.pdf  - navštíveno 6/2011 
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Seznam zkratek  
 
ČSFR – Česká a Slovenská Federativní Republika, ev. Československá federativní 
republika. 
 
ČSSR – Československá socialistická republika. 
 
ČR – Česká republika. 
 
EHS – Evropské hospodářské společenství. 
 
ESD – Evropský soudní dvůr. 
 
ESUO – Evropské společenství uhlí a oceli. 
 
EU – Evropská unie. 
 
EUROATOM – Evropské společenství atomové energie. 
 
FIS – Fédération Internationale de Ski, tj. Světová lyžařská federace. 
 
IGMR – Institutio Generalis Missalis Romani (Všeobecné pokyny k římskému misálu). 
 
Listina – Listina základních práv a svobod. 
 
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj. 
 
NS – Nejvyšší soud. 
 
NSS – Nejvyšší správní soud. 
 
Publikační zákon – Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv. 
  
SEHS – Smlouva o Evropském hospodářském společenství. 
 
SEU – Smlouva o Evropské unii. 
 
SES  – Smlouva o založení Evropského společenství. 
 
SFEU – Smlouva o fungování Evropské unie. 
 
SEUROATOM – Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii. 
 
ÚS – Ústavní soud. 
 
ÚSC  – Územní samosprávný celek. 
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Ústava – Ústava České republiky (Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ...) . 
 
SŘ – Správní řád. 
 
ZoR – Zákon o rodině. 
 
ZPr – Zákoník práce.  
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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, 
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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. 

Klíčová slova 

Vnitřní předpisy. Právní řád. Prameny práva. Právní povinnosti. 
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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. 
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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. 

Key words 

Bylaws. Legal Order. Sources of Law. Legal obligations. 
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