
V diplomové práci jsem se zabýval zejména jednotlivými vybranými zásadami, které 

ovládají soukromé právo a které by měly vést k realizaci myšlenky spravedlnosti jako 

konečného cíle právního řádu vůbec. Úkol je to sisyfovský, ale nemožnost ho dosáhnout 

nemůže však odradit od nepřestajných snah se mu alespoň přiblížit. Rád bych si připustil, že 

pokus uskutečněný touto diplomovou prací měl smysl a alespoň tu nejmenší ambici.

Neschopnost dokonalého poznání „an sich“ obrací pozornost při zkoumání mimo 

právo samotné, na zdroje extralegální, na morálku, politologii, sociologii, ekonomii a matku 

všech věd filosofii. Na práci se jistě odrazil veskrze intuitivní charakter přístupu k zásadám 

soukromého práva, v závislosti na mých osobních preferencích a citovaných pramenech a 

jejich autorech (byť i to je jistě odraz mého osobnostního založení). Stěžejní otázkou byla 

funkce zásad soukromého právo v normativním řádu. Ty v něm mají důležité místo, jelikož 

tvoří jeho mantinely. Těžko si jeho „provoz“ bez nich vůbec můžeme představit, chrání jeho 

koherenci a integritu, jsou jeho tmelem, neboť soukromé právo je v českých podmínkách 

zvláště nesourodým souborem celé řady předpisů.  

V souladu s omezením vyjádřeným v úvodu této diplomové práce byla pozornost 

upřena jen k některým zvlášť vybraným zásadám soukromého práva. Práce tedy neobsahuje 

detailní zpracování všech, ale musela by vzhledem k omezením popsaným v úvodu této práce 

být podstatně obsáhlejší. 

Jaké jsou perspektivy výzkumu právních zásad / principů? V polistopadové době se 

právní zásady / principy staly předmětem řady odborných prací a vůčihledně rostl jejich 

význam při tvorbě, interpretaci a aplikaci práva.

Troufám si tvrdit, že význam zásad / principů bude vzrůstat vzhledem k legislativní 

inflaci. Optimistické vyhlídky stran nové velké rekodifikace soukromého práva bych nerad 

přeceňoval, neboť nová úprava nemá obsahovat, mimo jiné, úpravu pracovního práva, která je 

v současnosti velmi paternalistická a rigidní a která odlišně upravuje klasické občanskoprávní 

instituty. Lze tedy doufat v jeho šťastnou cestu do legislativního života a hodnotový návrat 

českého právního řádu skrze jeho základní soukromoprávní kodex k osvědčeným hodnotám. 




