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Abstrakt: Teleologický výklad a judikatura českých soudů 

Účelem této diplomové práce je analyzovat teleologickou interpretační metodu, a to 

jak z pohledu právní teorie, tak i praxe. S ohledem na skutečnost, že využití teleologické 

interpretační metody v posledních dvou desetiletích v české soudní praxi nabývá na významu, 

klade si práce za cíl představit současné odborné právní názory vztahující se k 

problematice teleologického výkladu. Diplomová práce se rovněž zaměřuje na argumenty 

zastánců, jakož i kritiků teleologického výkladu, a tyto argumenty porovnává se současnou 

soudní praxí. 

Diplomová práce se skládá ze dvou hlavních částí. Každá z nich pohlíží na 

teleologickou interpretační metodu z jiného úhlu pohledu. První částí je část teoretická, která 

shrnuje současné poznatky právní teorie týkající se teleologického výkladu. Druhou část pak 

představuje podrobný rozbor vybraných soudních rozhodnutí. Účelem diplomové práce je pak 

poskytnout čtenáři srovnání teoretického a praktického přístupu k teleologickému výkladu. 

Úvodní kapitoly teoretické části se snaží o vysvětlení pojmu interpretace práva 

a vymezení hranic interpretace. Následně diplomová práce poskytuje výčet a základní 

charakteristiku hlavních interpretačních metod, tedy jazykového, logického, systematického, 

historického, teleologického a komparativního výkladu. 

Následující kapitoly již podrobně zkoumají výlučně teleologický výklad. Nejprve se 

diplomová práce zaměřuje na definici teleologického výkladu a rozsah jeho jednotlivých 

argumentů. Dále pak práce analyzuje základní schéma teleologického výkladu, tedy 

argumentaci účelem zákona. Diplomová práce zde rovněž usiluje o vysvětlení pojmu účel 

zákona a o popsání metody vedoucí k jeho nalezení. Následně se diplomová práce věnuje 

skupině argumentů teleologického výkladu, které pracují s pojmem hodnot (tzv. axiologický 

výklad), jako je například argumentum a simili, argumentum a fortiori a argumentace 

obecnými právními principy. Další kapitoly teoretické části se pak soustředí na různorodé 

teleologické argumenty. Jsou jimi zejména teleologicko-systematický výklad, argumentum ad 

absurdum a teleologická redukce. Nakonec v poslední kapitole teoretické části se vyskytuje 

základní popis zbývajících argumentů teleologického výkladu. 

Praktická část diplomové práce je rozdělena do devíti kapitol, z nichž se každá věnuje 

určitému přístupu k rozhodování, které soudy v dané věci zaujaly v návaznosti na využití 

teleologického výkladu. Každá z těchto kapitol tedy zdůrazňuje specifickou roli, kterou 
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teleologický výklad v konkrétním případě sehrál. Praktická část tak zkoumá přístup českých 

soudů k teleologické interpretační metodě například z následujících úhlů pohledu: postavení 

teleologického výkladu mezi dalšími interpretačními metodami (zejména jeho vztah 

k jazykovému výkladu), vliv teleologického výkladu zohledňujícího některé jiné 

argumentační zdroje než pouze text zákona (jako je například výklad založený na hodnotách 

či obecných právních principech), využití argumentu ad absurdum v praxi atd. 

Teoretická část pak shrnuje hlavní myšlenky vyplývající ze srovnání mezi poznatky 

zjištěnými v teoretické a praktické části této diplomové práce. 
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