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Patrik Koželuha předložil diplomovou práci na téma interpretace práva, kterému se 

dlouhodobě věnuje jak on, tak katedra teorie práva a právních učení. Na poznatky 

dosavadního bádání (včetně svého, srov. Koželuha, P.: Úmysl zákonodárce v interpretaci 

práva, Časopis Všehrd, 2011) navázal a vybral si málo probádaný segment – používání 

teleologické výkladové metody českými soudy. Téma je to velmi významné a aktuální.  

Práce se člení na teoretickou a praktickou část. V teoretické části vřazuje teleologický 

výklad do kontextu ostatních výkladových metod a rozebírá různé používané argumenty, 

jejichž základem je teleologická úvaha (např. arg. a simili, teleologicko-systematický výklad 

či reductio ad absurdum).   

Teoretická část je založena na dobré znalosti současného stavu literatury. Autor z ní 

vychází a srozumitelně strukturuje problémy spojené s teleologickým výkladem.  

V praktické části pak ukazuje značnou různorodost v soudní praxi a na příkladech 

představuje devět typů použití teleologického výkladu jako a) subsidiárního kritéria v případě 

víceznačného textu, b) metody pomáhající hledat význam slova použitého v zákoně, c) jedné 

z rovnocenných metod v rámci interpretační plurality, d) hodnotového kompasu, e) prostředku 

eliminace nesmyslných interpretačních závěrů, f) předmětu poměřování v kolizi zásady in 

dubio pro libertate a argumentu reductio ad absurdum, g) nástroje výkladu contra verba 

legis, h) prostředku časové adaptace a i) metody zohledňující extralegální prvky. 

Judikatura, na níž jsou tato použití demonstrována, je vhodně vybrána a je pestrá – 

zahrnuje rozhodnutí Ústavního soudu, Nejvyššího soudu i Nejvyššího správního soudu 

z nejrůznějších právních odvětví. 

V promyšleném závěru jsou pak shrnuty poznatky z praktické části a identifikovány 

silné i slabé stránky teleologického výkladu. Ukazuje se, že obliba teleologického výkladu u 

českých soudů roste a že přibývá též sporných případů teleologické argumentace. Zvláštní 

pozornost věnuje závěr případům rozporu mezi teleologickým výkladem a doslovným zněním 

zákona. 

Práce dobře mapuje šíři používání teleologického výkladu a některé problémy s ním 

spojené, mohla by však přesněji kategorizovat rozebírané případy (zda se jedná o víceznačný 

či jednoznačný text, u výkladu proti jednoznačnému textu podle jednoznačnosti a intenzity 

účelu, atd.). Rozhodně ale posouvá zkoumání teleologického výkladu v české judikatuře dál a 

bude možné na ni navazovat. Možnosti dalšího zkoumání teleologického výkladu mohou být 

předmětem rozpravy při obhajobě. 

Po formální stránce je práce velmi dobrá, citace a poznámky pod čarou jsou pečlivé, 

jazykové a stylistické chyby se vyskytují spíše sporadicky.  

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 

 

V Praze dne 20. srpna 2014.  
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