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Téma diplomové práce, praktické použití teleologického výkladu soudy, je aktuální 

v české i zahraniční právní vědě a vhodně doplňuje nedávno dokončený grantový projekt 

na katedře teorie práva a právních učení. Diplomant ve své práci prokázal znalosti 

recentních vědeckých výstupů v české právnické literatuře, na které vhodně navázal 

příklady z používání teleologického výkladu nejvyššími českými soudními instancemi 

(Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a Ústavním soudem). Vhodnost 

zpracování tématu do podoby diplomové práce je dána mimo jiné pluralitou přístupů 

k používání teleologického výkladu, kterou diplomant v teoretické části své práce 

ilustrativně popisuje.   

 

Cílem diplomové práce je podle autora v prvé fázi popsat aktuální stav zkoumání 

jednotlivých argumentů, které lze zahrnout pod teleologický výklad. Následně diplomant 

na vybraných rozhodnutích popisuje, jak teleologický výklad používají české soudy. 

Metodu srovnání vědeckého diskurzu s judikaturou soudů, na níž je práce postavena, 

považuji za vhodně zvolenou. Hloubka analýz jednotlivých soudních rozhodnutí 

v diplomové práci se sice liší, v některých případech (zejm. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu č.j. 8 As 7/2008-116 ze dne 31.8.2009 – posuzování účelu 

shromáždění), je však analýza detailní a precizní.  

 

Jak již bylo naznačeno výše, práce obsahuje úvod vymezující cíle a metody práce, dále 

teoretickou část zabývající se postavením teleologického výkladu v rámci interpretačních 

postupů a zejména jednotlivými argumenty popisovanými právní vědou spadajícími pod 

teleologický výklad (popis vymezení účelu zákona, výkladové argumenty založené na 

hodnotách, argument ad absurdum, teleologická redukce a několik dalších). Přestože 

v teoretické části diplomant převážně shrnuje aktuální poznatky české právní vědy, jsou 

v ní obsaženy rovněž samostatné autorovy názory, například o nezbytnosti axiologických 
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úvah při argumentech a simili či a fortiori, o rozdílu mezi teleologickým a axiologickým 

výkladem či o použití teleologických argumentů v rámci systematického výkladu. 

Na teoretickou část navazuje přibližně stejně rozsáhlá část praktická, komentující 

vesměs známá, a také velmi významná soudní rozhodnutí, v nichž byl aplikován 

teleologický výklad. Obě části práce jsou porovnány v závěru, který přehledně shrnuje 

hlavní autorovy výsledky zkoumání.  

 

Z formálního hlediska obsahuje práce 77 stran textu, dále seznam použité literatury 

a judikatury, shrnutí v českém a anglickém jazyce a seznam klíčových slov. Rozsah 

práce je spíše nadprůměrný, odpovídající šíři témat, kterým se autor rozhodl věnovat. 

Přesto (při zohlednění některých metodologických připomínek – viz níže) má práce 

bezpochyby potenciál být dále rozpracovávána. V diplomové práci se vyskytuje pouze 

minimum gramatických chyb (… k argumentům teleologického výkladu, který, je-li použit 

správně, … - str. 31, … posuzovala se podle zákona č. 337/1992 Sb., …). Poznámkový 

aparát, citace odborné literatury a judikatury jsou bez formálních nedostatků. Z hlediska 

použitých pramenů dominují s ohledem na cíl práce (kterým je komparace české právní 

teorie a praxe) téměř výlučně české prameny.  

 

Z obsahového hlediska hodnotím práci jako nadprůměrnou. Diplomant se orientuje 

v aktuální odborné diskusi o interpretaci práva a připojuje vlastní kritické posouzení 

doktrinárních i judikatorních závěrů.  

 

K diplomové práci Patrika Koželuhy připojuji následující komentáře a otázky: 

 

1. Úvodní komentáře jsou spíše metodologické povahy. Přestože diplomant cituje řadu 

relevantních rozhodnutí vrcholných českých soudů, není zcela zřejmé, jaká byla 

kritéria výběru těchto rozhodnutí, tedy, proč zvolil k popisu právě jím zvolená 

rozhodnutí a ne jiná. Diplomant rovněž pouze výjimečně zmiňuje následnou 

judikaturu, v níž jsou soudní rozhodnutí následována a vytváří se tak konstantní 

judikatura (str. 40, pozn. pod čarou č. 99). Při případném rozpracování práce by bylo 

vhodné relevanci jednotlivých závěrů vrcholných soudů podpořit odkazy na 

následnou soudní praxi a přijetí či nepřijetí závěrů soudů ze strany doktríny (např. 

u hojně citovaného a komentovaného nálezu Ústavního soudu o počítání lhůt 

v ústavním právu – Pl. ÚS 33/97 ze dne 17. 12. 1997).   
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2. Přestože se diplomant v teoretické části práce zaměřil převážně na popis existující 

doktríny v České republice, na několika místech ilustruje doktríny zahraniční (díla 

F. Bydlinského, R. Alexyho, E. Kramera, C.-W. Canarise), bohužel vesměs pouze 

v odkazech zpracovaných jinými českými autory. Výjimku tvoří citace F. Crosse (The 

Theory and Practice of Statutory Interpretation), v jehož díle autor nalézá řadu paralel 

s některými přístupy k teleologickému výkladu v českém právu. Podle mého názoru 

by bylo možné nalézt inspiraci pro rozvedení české doktríny teleologického výkladu 

i v řadě jiných zahraničních děl. Např. autorem zmiňovaný rozdíl mezi vázaností 

soudce zákonem a vázaností soudce právem (str. 7) je tradičně rozpracován 

v německé poválečné právní teorii (srov. čl. 20 odst. 3 Základního zákona SRN), kde 

se stal jedním ze základů hodnotově orientované judikatury Spolkového ústavního 

soudu. Teleologický výklad by bylo možné porovnat s pragmatickým přístupem 

k výkladu ústavy, jakožto protipólem americké doktríny originalismu (teoreticky je 

tento pragmatický přístup rozpracován např. v pracích soudce amerického nejvyššího 

soudu S. Breyera), anebo např. s přístupem emeritního soudce izraelského 

Nejvyššího soudu A. Baraka. 

 

3. Z hlediska obsahového lze poněkud polemizovat s autorovým závěrem na str. 7 

práce „V prvé řadě je soudce vázán zákonem… V zásadě tato skutečnost znamená, 

že jediným pramenem práva, z nějž interpretace vychází, je zákon.“ Tento závěr 

podle mého názoru neobstojí po tzv. euronovele Ústavy ČR (úst. zákon č. 395/2001 

Sb.), která zavedla aplikační přednost některých mezinárodních smluv 

inkorporovaných do právního řádu ČR. Rovněž znění čl. 95 Ústavy o vázanosti 

soudce prameny práva na tuto skutečnost reagovalo tím, že soudce po účinnosti této 

novely Ústavy je vázán zákonem a mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. 

 

4. Radoslav Procházka a Zdeněk Kühn, dva významní teoretici fungování justice 

v období transformace států střední a východní Evropy, se shodují na tom, že české 

soudy používají teleologický výklad daleko častěji než například soudy slovenské. 

Důvodem je podle nich zejména hodnotově orientovaná judikatura „prvního“ 

Ústavního soudu ČR, který se ve své rozhodovací činnosti pravidelně stavěl proti 

legalistickému výkladu a působil na obecnou justici, aby si teleologický výklad 

osvojila. Důkazem tohoto přístupu Ústavního soudu jsou i vydané memoáry bývalých 

ústavních soudců (Antonín Procházka, Vojtěch Cepl). Souhlasí diplomant 
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s interpretací, že pro českou právní vědu byl pro rozvoj teleologického výkladu 

nejvýznamnější vliv českého Ústavního soudu?   

 
5. V souvislosti s rozpracováním argumentace teleologického výkladu se lze ptát po 

zahraničních vlivech na jeho formování. Vliv zahraničních doktrín (případně doktrín 

štrasburského nebo lucemburského soudu) lze dokumentovat na řadě příkladů: 

autorem zmiňovaný princip proporcionality byl do českého práva jednoznačně 

„vtažen“ z německé doktríny, přestože český Ústavní soud v prvotních rozhodnutích 

na zahraniční soudy ani doktrínu neodkazoval. Lze se s něčím podobným setkat 

i u jednotlivých argumentů teleologického výkladu?   

 

Výše uvedené připomínky a dotazy nijak neovlivňují celkový dojem z práce, kterou 

považuji za nadprůměrně zpracovanou. Domnívám se, že autor by mohl téma 

komplexněji rozpracovat, např. v rámci doktorského studia. Diplomovou práci kolegy 

Patrika Koželuhy proto doporučuji k obhajobě s tím, že ji navrhuji ohodnotit, a to po 

úspěšné obhajobě, známkou výborně. 

 
 
V Praze dne 7. září 2014  
 
 
 
 ……………………………………. 
 JUDr. Pavel Ondřejek, Ph.D. 

 katedra teorie práva a právních učení 

 Právnické fakulty UK v Praze 


