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Úvod 

Každodenní činnost každého člověka je spojena s interpretací. Tak například 

hned ráno, když se člověk vzbudí a pohlédne z okna, interpretuje si počasí a přizpůsobí 

tak výběr oblečení svému úsudku. Interpretovat můžeme postoje a gesta osob, s nimiž 

hovoříme. Interpretovat můžeme umění, a to od malby kamaráda až po da Vinciho 

Monu Lisu. 

Pro činnost každého právníka je však významná interpretace zákona. Jedná se 

totiž o nezbytnou složku myšlenkového pochodu spojenou s jeho činností. Interpretací 

totiž dovozuje právník z textu zákona právní normu. Poznání právní normy a její 

identifikace, byť se jedná o nejnáročnější složku tohoto myšlenkového procesu, je pak 

nezbytným předpokladem a východiskem pro subsumpci a další navazující činnosti. 

Nebude-li tento myšlenkový proces proveden správně, budou jakékoli následující 

závěry vadné. Právník se tak dopustí nesprávného právního posouzení.1

Význam interpretace je tedy zjevný. Méně zjevným pak ale je, jakými 

konkrétními postupy se však interpretace řídí. A dále podaří-li se nám dokonce tyto 

postupy identifikovat, pak už vůbec není jisté, k čemu nám vlastně tyto závěry jsou. 

Teorie interpretace práva jednotlivé konkrétní postupy výkladu pojmenovává 

a sjednocuje do tzv. výkladových metod tvořících jakési interpretační instrumentárium. 

Jsou však tato interpretační pravidla pouze deskriptivní, nebo jim lze přiznat i určité 

atributy normativnosti?  

 

Z pomezí interpretačních metod pak zvláštní kontroverze způsobuje výklad 

teleologický. Na rozdíl od jiných interpretačních metod, které mají poměrně jasně 

určené hranice, zahrnuje i některé argumenty heterogenního charakteru, a proto i výčet 

jednotlivých postupů (jeho argumentů) se často liší. Společným rysem všech těchto 

argumentů však je to, že se nevážou výlučně k textu zákona.  

                                                 
1   Srov. k tomu  ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu, kdy se za nesprávné právní posouzení kromě 

nesprávně provedené subsumpce považuje i situace, kdy byl sice aplikován správně určený právní 
předpis, ale soud jej nesprávně vyložil. Jedná se o právní větu: „Nesprávným právním posouzením je 
omyl  soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav. O mylnou aplikaci právních předpisů se 
jedná, jestliže soud použil jiný právní předpis, než který měl správně použít, nebo soud aplikoval sice 
správný právní předpis, ale nesprávně jej vyložil.“ Tato věta je již tradičně součástí rozhodnutí, kde 
dovolacím důvodem je právě nesprávné právní posouzení - srov. k tomu např. rozsudek Nejvyššího 
soudu ze dne 6. 6. 2000, sp. zn. 22 Cdo 2589/98, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2008, 
sp. zn. 32 Cdo 2679/2008 či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 3. 2010 , sp. zn. 23 Cdo 
3568/2009 
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Zastánci teleologického výkladu tak často čelí výtkám, že se až příliš vzdalují od 

textu zákona a vnášejí do něj něco, co v něm vlastně ani není. Naproti tomu je zjevné, 

že v některých případech si s pouhou jazykovou interpretací nevystačíme. Teleologický 

výklad pak působí jako prodloužená ruka zákona. Sice se odchyluje od textu zákona, ale 

to na úkor toho (nebo spíše právě proto), že se snaží uskutečňovat důsledky zákonem 

zamýšlené. 

Cílem této práce tedy je pojmenovat a popsat jednotlivé argumenty 

teleologického výkladu a následně zjistit, zda a jak se tyto argumenty uplatňují 

v judikatorní praxi. 

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, a to sice na část teoretickou 

a praktickou. Část teoretická má za cíl identifikovat, popsat, jakož i podrobit hodnocení 

autora jednotlivé postupy teleologické interpretační metody. Část praktická se pak 

zaměřuje na podrobnou analýzu vybraných judikátů, v nichž je pak předmětem 

posouzení, zda a jakým způsobem použil soud teorií vymezený argument 

teleologického výkladu a zejména k jakým praktickým důsledkům zvolený postup vedl. 
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1. Teoretická část 

1.1 Pojem „interpretace práva“ 

Interpretací neboli výkladem se v hovorovém jazyce rozumí přikládání významu 

znakům.2

Pojem interpretace práva je přirozeně pojmem užším. Lze jej definovat 

(a většina autorů tak i činí)

 V tomto ohledu můžeme dospět k závěru, že lze interpretovat v zásadě vše, co 

je způsobilé být prostředkem komunikace. Může se tak jednat například o zákon, dopis 

od přítele či pouhé gesto. To vše může být objektem interpretace v tom nejobecnějším 

smyslu. 

3 zejména poukázáním na specifický objekt interpretace. 

Objektem interpretace práva je zejména právní předpis (nejčastěji zákon). A. Gerloch 

v této souvislosti hovoří o primárním objektu interpretace.4

Jiným objektem interpretace jsou právní jednání fyzických a právnických osob 

(zejména smlouvy), můžeme tak hovořit rovněž o interpretaci právního jednání. 

Interpretace právních jednání se oproti interpretaci normativních právních aktů 

vyznačuje tím, že má poměrně určitá výkladová pravidla, která jsou (byla) 

 Od právních předpisů (resp. 

normativních právních aktů) pak odlišuje sekundární objekty interpretace, které jsou 

tvořeny především hodnotami, principy, tradicemi a doktrínou. Toto členění nejenže 

vymezuje pojem interpretace práva, ale nadto vytváří rovněž jednu ze základních 

pojistek teleologického výkladu, jak o něm bude pojednáno níže. Interpret by měl totiž 

mít vždy na paměti, že interpretuje právní předpis. Sekundární objekty interpretace pak 

mohou přirozeně sloužit i jako poměrně významný korektiv, ke kterému je však vždy 

přihlédnuto v relaci k interpretaci primárního objektu. Jinými slovy, interpret může 

interpretovat a aplikovat právní předpis ve světle hodnot (a někdy taková interpretace 

může vést k extenzivnímu výkladu či dokonce k výkladu contra verba legis), nicméně 

nemůže interpretovat a následně aplikovat hodnotu samu. 

                                                 
2 Srov. např. Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha, C.H.Beck 1995, str. 168; Melzer, F.: 

Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 1. vydání. Praha C.H.Beck 2009, str. 78. 
3 Srov. např. Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 128 a násl.  
4 Srov. např. Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 130 - 131. 
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kodifikována.5

Cílem interpretace je objasnit smysl objektu interpretace. V této souvislosti 

F. Melzer rozlišuje čtyři výkladové cíle.

 Na rozdíl od interpretace práva u interpretace právního jednání nelze 

pochybovat o závaznosti těchto interpretačních pravidel. 

6

V. Knapp zdůrazňuje, že není možno zaměňovat pojem interpretace práva 

s pojmem interpretace právní normy.

 Jedná se o historický subjektivní výkladový 

cíl, recentní subjektivní výkladový cíl, recentní objektivní výkladový cíl a historický 

objektivní výkladový cíl. V českém právním řádu pak nacházejí uplatnění pouze dva 

výkladové cíle, a to subjektivně historický, jehož účelem je nalezení významu, který 

pojmu připisoval historický zákonodárce v době přijetí právního předpisu, a objektivně 

recentní, jehož účelem je nalezení objektivního významu, který by si s textem spojoval 

adresát znalý právního řádu a společnosti. 

7 Důvodem nutnosti tohoto odlišení je záměna 

procesu s výsledkem. Právní norma je totiž jako předmět poznání výsledkem 

interpretace právního předpisu. Tento předpoklad úzce souvisí se samotným procesem 

interpretace a jejími funkcemi. Kupříkladu vycházejme z toho, že zákonodárce použije 

v zákoně ustanovení s relativně neurčitým pojmem. Příkladem může být například 

ustanovení § 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 

31. 12. 2013, které stanovilo: „Výkon práv a povinností vyplývajících 

z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv 

a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.“ K nalezení právní 

normy, zde bude potřeba zodpovědět celou řadu otázek. Interpret si například bude 

muset položit následující otázky. Kdy se jedná o výkon práva? Kdy lze hovořit 

o občanskoprávním vztahu? A v neposlední řadě bude muset osvětlit rovněž pojem 

dobrých mravů. V posledně citovaném případě bude interpret muset bezesporu 

přihlédnout i k sekundárním objektům interpretace.8

                                                 
5 Srov. § 555 - 558  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, § 266 zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013, § 35 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013. 

 Teprve odpovědi na tyto otázky, 

6 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H.Beck 
2010, str. 82-86. 

7 Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha, C.H.Beck 1995, str. 168. 
8 Pojem „dobré mravy“ vyložil Nejvyšší soud např. ve svém rozsudku ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. 

3 Cdon 69/96, v němž se uvádí: „Dobrými mravy se rozumí souhrn společenských, kulturních a 
mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické 
tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních.“ V tomto ohledu 
lze takovou interpretaci pojmu označit Melzerovou terminologií za objektivně recentní výkladový cíl. 
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kterou jsou vlastně podstatou interpretačního postupu, umožní interpretovi sestavit 

plnohodnotnou konstrukci právní normy, pod kterou se bude subsumovat konkrétní 

případ, resp. skutková podstata, což se označuje za proces aplikace práva.9

Jak bylo již uvedeno výše, interpretační postup úzce souvisí s funkcemi 

interpretace práva. V. Knapp tak například rozeznává funkci kognitivní a explikativní.

 

10 

Účelem kognitivní funkce je nalezení právní normy. Explikativní funkce má za cíl 

objasnění zejména neurčitých právních pojmů (jako např. výše příklad s dobrými 

mravy). Obdobně A. Gerloch rozlišuje funkci hermeneutickou, mocenskoorganizační 

a argumentační.11

1.2 Hranice interpretace 

  

Postup, který interpret při interpretaci zvolí, může ovlivnit výsledný obsah 

právní normy (a to zejména za situace, kdy je třeba interpretovat relativně neurčité 

právní pojmy a dochází tak k aplikaci sekundárních objektů interpretace). Tento postup 

často vede k určitému paradoxu, neboť kodifikovaný právní text následně podléhá 

zdánlivě neomezené interpretaci.12

V prvé řadě je interpret vázán zákonem. Tato premisa je zakotvena v čl. 95 

ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění (dále jen 

„Ústava“), jakož i § 79 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní 

správě soudů a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. V zásadě tato 

skutečnost znamená, že jediným pramenem práva, z nějž interpretace vychází je 

zákon.

 Taková představa je však nepřesná, neboť i interpret 

sám je při interpretaci omezen. 

13

                                                 
9 Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 141 - 142. 

  

10 Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha, C.H.Beck 1995, str. 168. 
11 Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 128 - 130. 
12 V současné době se objevují pokusy rovněž o určitou kodifikaci interpretačních metod. Příkladem 

může být například § 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, který z velké části 
přebírá úpravu obsaženou v § 6 ABGB. Nicméně domnívám se, že uvedené ustanovení je do jisté 
míry eklektické a pojímá v zásadě všechny známé interpretační metody, tudíž jeho normativní dopad 
považuji za minimální. 

13 V tomto ohledu lze zkoumat, zda právní řád uznává vázanost zákonem či vázanost právem. V druhém 
případě je možno hovořit o širším spektru právních pramenů jako primárních objektů interpretace. 
Srov. k tomu Gerloch, A., Tryzna, J.: Nad vázaností soudce zákonem z pohledu některých soudních 
rozhodnutí. Právní rozhledy, 2007, č. 1, str. 23 a násl. 
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Dalším prvkem chránícím před případnou interpretační svévolí je skutečnost, že 

je to sám zákonodárce, který určí hranice interpretace. Je tak na zákonodárci, zda 

použije úpravu spíše kazuistickou nebo naopak abstraktní s relativně neurčitými 

právními pojmy. Na základě jím zvoleného způsobu regulace je tak interpretovi 

vytvořen interpretační prostor, který interpret nemůže překročit. Zákonodárce může 

rovněž jinou možnou interpretaci určitého pojmu vyloučit pomocí legální definice. 

Jiné omezení spočívá rovněž v omezeném instrumentariu sekundárních objektů 

interpretace. Jakkoli jsou hodnoty, principy a jiné sekundární objekty interpretace 

poměrně vágní a proměnlivé v čase, nelze přehlédnout, že se přece jen vyznačují určitou 

stálostí a všeobecným konsenzem. Předmětem diskuzí však zůstává, kdy, za jakých 

podmínek a s jakou váhou připustit interpretaci extralegálními elementy.14

Ochranu proti interpretační svévoli konečně v neposlední řadě poskytují rovněž 

interpretační metody. 

 Tento 

problém bude podrobněji rozebrán v dalších kapitolách. 

1.3 Interpretační metody  

A. Gerloch definuje interpretační metody jako „postupy či způsoby objasnění 

smyslu interpretovaného textu, resp. jiného objektu interpretace“.15 Tyto postupy se 

skládají z jednotlivých argumentů, resp. principů, které lze určitým způsobem třídit do 

jednotlivých skupin tvořících interpretační metodu. Tyto jednotlivé argumenty 

příslušných interpretačních metod vytvořila právní teorie a právní hermeneutika 

v průběhu staletí a představují tak relativně ustálený a uzavřený soubor, o jehož přehled 

se nedávno pokusil J. Wintr.16

Případná klasifikace jednotlivých argumentů se může lišit, a to v závislosti na 

obecnosti či specifičnosti kritérií, která jednotlivý autor pro účely klasifikace použije. 

 

                                                 
14 Srov. k tomu Gerloch, A., Tryzna, J.: Nad vázaností soudce zákonem z pohledu některých soudních 

rozhodnutí. Právní rozhledy, 2007, č. 1, str. 23 a násl.; Hanuš, L.: K argumentaci teleologickým 
výkladem (vázanosti soudce zákonem). Právní rozhledy, 2007, č. 7, str. 233 a násl.  

15 Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 133 - 134. 
16  Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva, Auditorium, Praha 2013. 
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Tak je možné, že někteří autoři dospívají pouze k tradiční čtyřprvkové množině17 a jiní 

rozlišují pět až sedm výkladových metod.18

1.3.1 Jazykový výklad 

 Pro účely této práce k nastínění 

jednotlivých interpretačních metod použijeme Gerlochovo členění.  

Při jazykovém výkladu se jedná o to, že interpret podrobuje právní text 

jazykovému rozboru. Po právu jej lze považovat za „základ interpretace“, neboť k němu 

musí přistoupit každý interpret. Základní atributy jazykového výkladu jsou:19

− přikládání významu jednotlivými slovům právního textu, 

 

− význam slov ve spojení s jinými,  

− analýza složení věty.  

V tomto ohledu je pro výsledek této interpretační metody významný zejména 

obecně přikládaný význam jednotlivým pojmům, jeho případné vyloučení 

prostřednictvím legální definice, jakož i užití interpunkčních znaků apod.20

1.3.2 Logický výklad 

 

Logický výklad spočívá v užití některých argumentů tzv. formální logiky. Jedná 

se zejména o argumentum a contrario, argumentum per eliminationem, argumentum a 

fortiori, argumentum per analogiam, argumentum ad absurdum a argumentum a 

silentio legis.21

Někteří autoři existenci logického výkladu jako samostatné interpretační metody 

neuznávají.

 

22

                                                 
17 Např. Bydlinski, F.: Zásady právní metodologie. Vídeň, Výzkumný institut pro středo- a 

východoevropské hospodářské právo, Hospodářská univerzita Vídeň 2003; Wintr, J.: Metody a zásady 
interpretace práva. Praha, Auditorium 2013. 

 Tento svůj postoj opírají o to, že jednotlivé logické argumenty jsou 

obsaženy v zásadě v jakékoli jiné interpretační metodě a není tedy důvod pro konstrukci 

samotného logického výkladu. 

18 Např. Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013. 
19 Srov. Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 134. 
20 V tomto ohledu jsou částečně požadavky regulovány rovněž Legislativními pravidly vlády 

schválenými usnesením vlády ze dne 19. 3. 1998, ve znění pozdějších usnesení. 
21 Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 134 - 136. 
22 Srov. Např. Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, 

C.H. Beck 2010, str.128; Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva. Praha, Auditorium 2013. 
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1.3.3 Systematický výklad 

U systematického výkladu jde o to, že interpret nemůže jednotlivou větu či 

ustanovení vykládat izolovaně, nýbrž jej musí nutně zohlednit v kontextu celého 

právního předpisu, právního odvětví a dokonce i celého právního řádu. Obecně je tento 

postup spojen s tím, že je zapotřebí vyvozovat právní normu z celého právního řádu. Za 

tímto účelem je tedy nutné „usadit“ interpretované ustanovení na správnou pozici 

v daném právním řádě a modifikovat význam přikládaný ustanovení izolovaně 

v intencích jiných ustanovení, které danou interpretaci zužují, rozšiřují či jinak mění.  

1.3.4 Historický výklad    

Historický výklad tradičně patří k metodě výkladu, kterému česká akademická 

obec nepřikládá zásadní význam.23

Ačkoli je často historický výklad spolu s teleologickým výkladem řazen 

společně k metodám výkladu e ratione legis, u obou metod jde v zásadě o něco zcela 

odlišného. Chápeme-li úmysl zákonodárce jako smysl zákona, jedná se o pojem o něco 

širší, nežli jen jeho účel. Smysl zákona tedy může vedle úmyslu zákonodárce, který 

tvoří jeho jádro, zahrnovat rovněž použitou metodu regulace, historické pozadí, příp. 

komparaci s cizími právními úpravami a tzv. normologické vztahy.

 U historického výkladu nám jde o interpretaci 

právního textu z hlediska úmyslu zákonodárce. 

24 Naproti tomu 

u teleologického výkladu v případě ratia legis jako účelu zákona se jedná o užší pojetí, 

které chápe ratio legis přímo jako účel, který zákon sleduje. Tento přístup se v zásadě 

shoduje rovněž s přístupem F. Melzera a jeho členěním metod dle výkladového cíle. 

Zatímco v případě teleologického výkladu nám jde o nalezení recentního objektivního 

výkladového cíle, v případě historického výkladu je interpretace směřována za účelem 

nalezení historického subjektivního výkladového cíle.25

                                                 
23 Tak například V. Knapp hovoří o historickém výkladu jako o „nejméně spolehlivém a historicky 

pochybném“. Srov. k tomu Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha, C.H.Beck 1995, str. 168. 

 

24 Těmito úvahami se ve své práci zabývá Pavel Maršálek. Srov. k tomu Maršálek, P.: O smyslu a 
limitech použití historického výkladu při aplikaci práva. In Gerloch, A.; Maršálek, P. (eds): Problémy 
interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha, Eurolex Bohemia 2003, 
str. 121a násl. 

25 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 
2010, str. 80-86. 
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1.3.5 Komparativní výklad 

Snaha o zavedení komparativního výkladu jako samostatné interpretační metody 

se projevuje až v posledních několika desetiletích.26

Komparativní výklad srovnává postup týkající se obdobných institutů v právních 

řádech jiných států.

 Například V. Knapp se o jeho 

existenci vůbec nezmiňuje. Současné tendence vedoucí k diskuzím o svébytném 

komparativním výkladu jsou zapříčiněny zejména rostoucí internacionalizací a 

europeizací práva. 

27

F. Bydlinski zahrnuje komparativní výklad do objektivně teleologického 

výkladu.

 Jeho použití se stává více legitimním v případě, kdy domácí 

právní úprava převzala či se nechala inspirovat zahraniční právní úpravou. 

28 Naproti tomu F. Melzer jej řadí k mimoprávním argumentům, neboť jiné 

právní řády „představují z hlediska českého právního řádu jen pouhé faktum.“29

1.4 Pojem teleologického výkladu 

 

Jak bylo již uvedeno výše, teleologický výklad se řadí již tradičně k metodám, 

které užívají zvláštního argumentu e ratione legis. Abychom objasnili pojem 

teleologického výkladu, je nutné tedy zodpovědět, co v tomto případě považujeme za 

ratio legis.  

A. Gerloch ve své učebnici Teorie práva definuje teleologický výklad jako 

výklad, pomocí nějž „soud či jiný orgán interpretující a následně aplikující normu 

usiluje o postižení smyslu, resp. cíle právní normy v souvislosti s nejvšeobecnějšími 

podmínkami (obecnými i individuálními), v nichž se má norma realizovat.“30

                                                 
26 K pojetí komparativního výkladu jako samostatné výkladové metody srov. Např. Kühn, Z.: 

Srovnávací právo a jeho místo v metodologii výkladu práva. In Gerloch, A.; Maršálek, P. 
(eds): Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha, Eurolex 
Bohemia 2003, str. 141 a násl. 

 L. Hanuš 

popisuje teleologický výklad následovně: „Podstatou metody teleologické, …, je 

hledání objektivního smyslu a účelu interpretovaného právního předpisu, resp. právní 

27 Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 138. 
28 Bydlinski, F.: Zásady právní metodologie. Vídeň, Výzkumný institut pro středo- a východoevropské 

hospodářské právo, Hospodářská univerzita Vídeň 2003, str. 34 - 35. 
29 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 

2010, str. 194 - 196. 
30 Gerloch, A.: Teorie práva, . vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 138. 
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normy.“31 J. Wintr definuje teleologický výklad následovně: „Teleologickým výkladem 

zákona nebo jeho ustanovení se tak rozumí výklad orientující se na účel právní normy 

v zákoně vyjádřené, popřípadě na účel právní úpravy, jejíž součástí interpretovaná 

norma je. Za teleologický výklad můžeme považovat i výklad právní normy v duchu 

účelů a hodnot celého právního řádu.“32

Zjednodušeně řečeno, v případě teleologického výkladu je cílem nalezení účelu 

zákona. Tímto se ovšem odpověď na otázku pojmu teleologického výkladu neřeší, 

nýbrž pouze přesouvá o úroveň výše. Jsme totiž nucení vymezit, co je účelem zákona.  

  

Z posledně citované definice J. Wintra však vyplývá, že teleologický výklad se 

neomezuje pouze na účel interpretovaného ustanovení, event. zákona, nicméně zahrnuje 

i „výklad právní normy v duchu účelů a hodnot celého právního řádu“.33 V tomto 

ohledu citovaná definice teleologického výkladu otevírá možnost pro uplatnění i dalších 

elementů. J. Wintr tak do teleologického výkladu zahrnuje kromě interpretace dle účelu 

právní normy rovněž interpretaci důsledkovou, užití argumentu reductio od absurdum, 

použití analogie či komparativní výklad.34 Obdobně F. Melzer rozlišuje vlastní 

objektivní výklad, založený na interpretaci ustanovení dle jeho účelu, a jako další 

složky teleologického výkladu largo sensu uvádí axiologický výklad založený na 

argumentech vyplývajících z požadavku hodnotové bezrozpornosti právního řádu, 

výklad podle nadřazeného práva, argumentum ad absurdum, výklad nesystémových 

legislativních řešení, argumentaci povahou věci či ekonomickou analýzu práva.35 

A konečně F. Bydlinski rovněž rozlišuje tzv. základní schéma objektivně teleologického 

výkladu orientující se na výklad ustanovení dle jeho účelu a vedle něj rozeznává další 

prvky teleologického výkladu jako teleologicko-systematický výklad, výklad podle 

povahy věci, výklad pomocí argumentu ad absurdum, výklad podle priority práva 

a kolize norem či právně srovnávací výklad.36

                                                 
31 Hanuš, L.: K argumentaci teleologickým výkladem (vázanosti soudce zákonem). Právní rozhledy, 

2007, č. 7, str. 234. 

 

32   Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva. Praha, Auditorium 2013, str. 123. 
33  Srov. tamtéž. 
34   Srov. tamtéž, str. 123 - 124. 
35 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 

2010, str. 152 - 189. 
36 Bydlinski, F.: Zásady právní metodologie. Vídeň, Výzkumný institut pro středo- a východoevropské 

hospodářské právo, Hospodářská univerzita Vídeň 2003. 
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Z výše uvedeného přehledu lze dospět k několika závěrům. Za prvé, vymezení 

teleologického výklad jako pouhého výkladu podle účelu interpretovaného ustanovení, 

není dostačující.  Za druhé, kromě „pravého“ či „vlastního“ teleologického výkladu 

(tj. interpretace dle účelu daného ustanovení) zahrnuje rovněž další postupy či 

argumenty, které se od sebe poměrně výrazně odlišují. Za třetí, vymezení jednotlivých 

dalších postupů či argumentů spadajících pod teleologický výklad není zcela 

jednoznačné, byť nad některými z nich panuje shoda. Tak například argumentum ad 

absurdum někteří autoři považují za zvláštní argument právní logiky patřící do 

logického výkladu nebo někteří autoři uznávají komparativní výklad jako samostatnou 

výkladovou metodu a jiní jej řadí do teleologického výkladu.  

Zamysleme se nyní nad kritériem, které může stanovit, zda ten či onen postup či 

argument lze zařadit do teleologického výkladu či nikoli. Jinými slovy, co vše je 

jednotlivým argumentům či postupům teleologického výkladu společné. J. Wintr 

k tomu uvádí následující: „To, co drží takto široce pojatý teleologický výklad 

pohromadě, je předpoklad hodnotové koherence právního řádu. Tento předpoklad je 

v americké právní filozofii spojen s Dworkinovým pojmem integrity in law, v německé 

právní vědě pak s pojmem vnitřního systému práva.“37 S tímto tvrzením o jednotícím 

prvku teleologického výkladu se ztotožňuji a domnívám se tak, že do teleologického 

výkladu lze zařadit ty argumenty, které přispívají k udržení vnitřního systému práva. 

J. Wintr kumulací myšlenek C.-W. Canarise a E. Kramera pak dochází k definici 

vnitřního systému práva jako „axiologického nebo teleologického řádu obecných 

právních principů, případně jako vnitřního systému konzistentních hodnotových 

rozhodnutí; nejde tedy o vnější členění práva, nýbrž o vnitřní souvislosti právních 

myšlenek, o odvozování jedné z druhé, o zdůvodnění jedné druhou, o jednotu jejich 

účelů, o hodnotová hlediska.“38

                                                 
37   Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva, Auditorium, Praha 2013, str. 124. 

 Jak je tedy patrno, pojem vnitřního systému práva je 

nerozlučně spojen s pojmem teleologického výkladu. Akceptace existence vnitřního 

systému práva obdobně jako předpokladu racionálního zákonodárce, o němž bude 

pojednáno níže, tak tvoří jednu ze základních podmínek teleologického výkladu. Pro 

větší názornost se pokusím provést určitou analogii. Přirovnejme celý systém práva 

38  Canaris, C.-W.: Systemdenken und Systembergriff in der Jurisprudenz. Berlin 1967, str. 47 a Kramer, 
E.: Juristische Methodenlehre, 3. vydání. Bern 2010, s. 90. Cit. podle Wintr, J.: Metody a zásady 
interpretace práva, Auditorium, Praha 2013, str. 124.  
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k letadlu. Toto letadlo by mělo někam směřovat, mělo by tedy mít svůj cíl. Tímto cílem 

je účel samotného práva, tj. autoritativně rozhodnout potenciální či existující střety 

zájmů ve společnosti.39

1.5  Účel zákona a základní schéma teleologického výkladu 

 Směr k tomuto cíli je pak určen určitými hodnotami, které daná 

společnost uznává. Jednotlivé kusy železa, šrouby či jiné komponenty pak představují 

právní normy přijímané zákonodárcem. Aby letadlo vzlétlo a udrželo požadovaný směr, 

musí být dodrženy určité technické postupy. Právě tyto postupy můžeme přirovnat 

k argumentům teleologického výkladu. V případě, že zákonodárce jako „konstruktér 

letadla“ některé postupy nedodrží, letadlo nepoletí správným směrem. Jednotlivé 

argumenty teleologického výkladu tak zajišťují kontrolu, zda zákonodárcem 

uskutečněná úprava neohrozí samotnou stabilitu a směr letadla.   

1.5.1 Racionální zákonodárce jako předpoklad užití teleologického výkladu 

Nutným předpokladem, bez nějž by nebylo možno přistoupit k teleologické 

interpretační metodě, je teze, že každým právním předpisem je sledován nějaký účel. 

Jinými slovy jde o to, že právo neexistuje jen proto, aby tu bylo ze své podstaty, nýbrž 

že slouží jako prostředek k dosažení určitého cíle. F. Bydlinski předpoklad racionálního 

zákonodárce popisuje tak, že se musí předpokládat, že „zákony se zpravidla nikdy 

neprodukují svévolně a náhodně, nýbrž ke sledování přinejmenším v určité míře 

rozumných, a proto zjistitelných účelů v souladu s právní ideou, a že mají být takto 

aplikovány.“40

V zásadě tak předpoklad racionální zákonodárce úzce souvisí se samotným 

pojmem a funkcemi práva, zejména jeho funkcí regulativní a axiologickou. Je nutno 

tedy vycházet z toho, že právo reguluje určité společenské vztahy s nějakým cílem, 

tj. stavem, kterého má být dosaženo. Určení tohoto cílového stavu je pak učiněno 

v mezích hodnotového systému, který daná společnost zastává. Obdobně k tomu 

F. Melzer říká, že „každá právní regulace je zásahem do svobody, a proto musí být 

  

                                                 
39 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 

2010, str. 160. 
40 Bydlinski, F.: Zásady právní metodologie. Vídeň, Výzkumný institut pro středo- a východoevropské 

hospodářské právo, Hospodářská univerzita Vídeň 2003, str. 22 - 23. 
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justifikována nějakým účelem, který ještě k tomu musí být legitimní.“41

Zajímavý je v tomto ohledu rovněž přístup americké právní vědy, konkrétně pak 

F. B. Crosse, který chápe interpretaci zákonů jako delegaci moci. Dle Crosse totiž 

americký Kongres přijímá zákony, nicméně nemůže je aplikovat na individuální 

případy, a tak pověřuje jejich aplikací soudy. V tomto pojetí pak soudce interpretující 

zákon vystupuje jako jakýsi agent zákonodárce.

 Obecně je tato 

skutečnost vyjádřena v právní zásadě cessante ratione legis, cessat lex ipsa.  

42 Domnívám se, že mezi touto 

tzv. delegační teorií a teleologickým výkladem existuje určitá analogie. Teleologický 

výklad totiž obdobně jako Crossův soudce jakožto agent zákonodárce se primárně 

orientuje na naplnění účelu právní normy. K případným výtkám vztahujícím se k tomu, 

že takový agent se může až příliš vzdálit od účelu sledovaného zákonodárcem, pak 

Cross dodává: „Je na rozhodnutí legislativní moci, jak nejasnou formulaci právních 

předpisů zvolí či jaké mezery v zákoně ponechá k vyplnění soudní mocí.“ 43

1.5.2 Základní atributy pojmu účel zákona z pohledu teleologického 

výkladu 

 

Ačkoli pojem účel ve smyslu teleologického výkladu je podstatně užší, než 

v obecné hovorové řeči, je vhodné definici započít právě obecným významem. Účelem 

se obecně rozumí „pohnutka jednání, činnosti, která je zaměřena k dosažení určitého 

cíle.“44

Pro potřeby teleologického výkladu nejprve budeme obecný pojem účelu 

redukovat s ohledem na objekt interpretace, tedy zákon (resp. právní předpis). V případě 

účelu zákona nám tedy jde o to, identifikovat, co zákonodárce vedlo k přijetí dané 

právní úpravy, resp. proč danou úpravu přijal. Jedná se vlastně o obdobný postup, který 

Savigny označuje za rekonstrukci myšlenky obsažené v zákoně.

   

45

                                                 
41 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 

2010, str. 158. 

 Interpret zde 

objasňuje myšlenku, která je „spoutána v zákoně“. Interpretace je v tomto pojetí vlastně 

42  Cross, F.: The Theory and practice of statutory interpretation. Stanford, Stanford University Press 
2009, str. 3. 

43  Cross, F.: The Theory and practice of statutory interpretation. Stanford, Stanford University Press 
2009, str. 5. 

44 Srov. Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. 
Beck 2010, str. 160. 

45  Savigny C. F.: System des heutigen römischen Rechts, Band. 1, Berlin 1840, str. 212–213. 
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druhem komunikace, kdy si interpret sám sobě pokládá určité dotazy, jako například: 

Co mi tím zákonodárce chtěl říci? Bylo myšleno, aby se tato regulace vztahovala i na 

tento případ?  

Interpret se tedy snaží z textu právního předpisu zjistit účel, který byl jeho 

přijetím sledován. L. Hanuš k tomu uvádí: „Účel právní normy odráží v ní více či méně 

kvalitněji vyjádřená snaha o dosažení zákonodárcem předsevzatého cíle za použití jím 

předvídaných a aprobovaných (současně k dosažení účelu vhodných a potřebných) 

prostředků, a tudíž v právní normě formulované úsilí směřující ke snížení 

neuspořádanosti společenských vztahů autoritativním stanovením závazných alternativ 

dovoleného lidského jednání, to ve vztahu k přesně generálně vymezeným subjektům a 

abstraktně předvídaným skutkovým okolnostem.“46

Jak plyne i z výše citovaného příspěvku L. Hanuše, dalším atributem účelu 

zákona ve smyslu teleologického výkladu je jeho objektivní stránka. Hovoříme-li 

o teleologickém výkladu, jde nám tedy o objektivní účel. Prakticky to má zejména ten 

dopad, že může někdy docházet k záměně mezi historickým a teleologickým výkladem. 

Je proto nutné důsledně odlišit cíl obou výkladových metod. Zatímco u historického 

výkladu interpret usiluje o nalezení úmyslu zákonodárce, v případě teleologického 

výkladu mu jde o nalezení objektivního účelu zákona. Obdobně F. Melzer hovoří 

o subjektivním výkladovém cíli a objektivním výkladovém cíli.

 

47 T. Sobek naproti tomu 

pod vlivem západní právní vědy rozlišuje tzv. intencionalismus a instrumentalismus 

(častěji v zahraniční literatuře označován za „purposivismus“).48 Melzerovou 

terminologií lze tedy uzavřít, že v případě teleologického výkladu nám jde o objektivní 

výkladový cíl, kdy zkoumáme, jaký objektivní význam má zákonný text pro jeho 

adresáta, který je znalý právního řádu, společnosti a světa vůbec.49

Konečně poslední korektiv pojmu účel zákona představuje časové hledisko, a to 

sice v tom ohledu, zda nám jde o účel, který s právním předpisem spojovali adresáti 

norem v době jeho přijetí nebo o účel, který je s právním předpisem spojován hic et 

  

                                                 
46 Hanuš, L.: K argumentaci teleologickým výkladem (vázanosti soudce zákonem). Právní rozhledy, 

2007, č. 7, str. 234.  
47 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 

2010, str. 82-86. 
48 Sobek, T.: Argumenty teorie práva. Praha, Ústav státu a práva 2008, str. 216 a násl. 
49 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 

2010, str. 82-86. 
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nunc. Podle tohoto kritéria potom F. Melzer rozlišuje historický objektivní výkladový 

cíl a recentní objektivní výkladový cíl. Obdobně tak činí T. Sobek, když rozlišuje 

instrumentální originalismus a instrumentální aktualismus.50 V českých právních 

podmínkách aplikaci historického účelu zákona F. Melzer odmítá s odvoláním na 

skutečnost, že současnost se nemůže dovolávat legitimního očekávání minulých 

generací.51 S tímto tvrzením se ztotožňuji, a to z několika důvodů. Vycházím 

z předpokladu, že právo a jeho aplikace se vyvíjí, a to buď přímo, tj. prostřednictvím 

zákonodárné činnosti (přijetím nových předpisů či novelizací stávajících), nebo 

nepřímo, tj. nejčastěji změnou výkladu či aplikace. Tyto změny jsou zpravidla 

uskutečňovány v závislosti na aktuální společenské potřebě. Domnívám se, že přílišná 

fixace na historický účel zákona, která nebude odrážet dynamiku práva, působí 

antisystémově. Dalším a pravděpodobně nejdůležitějším argumentem pro vyloučení 

historického účelu zákona je skutečnost, že jeho případná aplikace může mít nepříznivé 

důsledky do právní jistoty adresátů právních norem. Nelze totiž spravedlivě požadovat 

po adresátech, aby zjišťovali historický význam právních předpisů. Aplikace 

historického významu právní normy podle mého názoru nesmí zasáhnout do 

legitimního očekávání adresáta právní normy. Uzavírám tedy, že účel zákona je vždy 

potřeba hledat k době jeho aplikace. Případným opačným postupem by zároveň došlo 

k potlačení jedné ze základních funkcí teleologického výkladu a interpretace vůbec, a to 

možnosti přizpůsobit právní normu daným společenským podmínkám. A. Gerloch k 

tomu uvádí: „Účel zákona (resp. mezinárodní smlouvy) se v rozsahu daném jeho textem 

a jednoznačnými argumentačními závěry, opírajícími se o standardní metody interpretace, 

může přizpůsobovat i měnícím se společenským podmínkám, v nichž se uplatňuje.“52

1.5.3 Hledání účelu 

 

Základní otázkou při tzv. základním schématu teleologického výkladu, 

tj. argumentace založené na účelu interpretovaného ustanovení, je nalezení tohoto účelu, 

event. účelů. Tento postup je pravděpodobně nejnáročnější částí výkladu a zároveň 

nejvíce kritizovaným bodem ze strany kritiků vymezujících se vůči teleologické 

                                                 
50 Sobek, T.: Argumenty teorie práva. Praha, Ústav státu a práva 2008, str. 226. 
51 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 

2010, str. 85. 
52 Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 138. 
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interpretační metodě. Jedná se o to, jakým způsobem zajistit objektivní určení účelu 

a jak zabránit případnému vnášení subjektivních preferencí interpreta.  

F. Melzer správně poukazuje na to, že účel interpretovaného ustanovení nelze 

většinou z českých právních předpisů dovodit přímo, tj. že na rozdíl od evropské 

legislativy české právní předpisy často neobsahují úvodní preambule či cíle 

v uvozujících ustanoveních.53

Princip vázanosti zákonem je v tomto případě naplněn tím, že se relevantní účel 

dovozuje právě ze zákona, resp. jeho kontextu. Interpret tedy nemůže vybrat libovolný 

účel, nýbrž se vždy musí „držet předlohy“. Analogicky lze uvést názorný příklad 

z divadelního prostředí. Bude-li divadelní režisér chtít ztvárnit klasickou 

shakespearovskou tragédii o Romeovi a Julii, nemůže ji například upravit tak, že 

Montekové a Kapuleti budou přátelé, neboť by tím eliminoval základní poselství hry, 

a to sice že láska je silnější než rodová nenávist. Zároveň je v zájmu právní jistoty 

nutné, aby interpret prováděl hledání účelu z pohledu dobře informovaného adresáta 

právní normy ve smyslu Melzerova objektivně recentního výkladového cíle. Jde tedy 

o to, aby daný účel s interpretovaným ustanovením spojoval jeho adresát, který je znalý 

právního řádu, společnosti a světa vůbec.

 Účel je tedy potřeba zjišťovat v rámci kontextu 

interpretovaných ustanovení, resp. zákona. Samotné hledání účelu se tedy odehrává jako 

proces komunikace interpreta s textem zákona. Interpret se ptá, proč je daná úprava 

přijata, proč je daná situace řešena daným způsobem apod. Může tak následně dojít 

k závěru o účelu daného zákona jako celku, o účelu daného právního institutu až k účelu 

daného interpretovaného ustanovení.  

54

Výsledkem fáze hledání účelu mohou být v zásadě čtyři situace: 

 Tak by například uvedený divadelní režisér 

nemohl hru zrežírovat tak, aby jejím posláním bylo, že kdo se zamiluje do 

nepřátelského rodu, zasluhuje smrt, když většina adresátů Romea a Julii interpretuje 

přesně opačně, a to sice, že láska má být silnější než rodová nenávist. 

a) Interpret dospěje k jasnému účelu daného ustanovení. Jedná se o nejčastější stav, 

v takovém případě interpret poměří účel s jazykově možným výkladem ustanovení. 

V návaznosti na toto zjištění pak mohou nastat následující situace: 

                                                 
53 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 

2010, str. 161-162. 
54 Srov. tamtéž, str. 84. 
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i. Účel ustanovení, resp. zákona, zcela odpovídá jazykovému vyjádření 

interpretovaného ustanovení. V takovém případě zůstává interpretace ustanovení 

nepozměněna. 

ii. Účel ustanovení, resp. zákona, vyžaduje širší, ale ještě jazykově možnou 

interpretaci ustanovení. V této situaci interpret přistoupí k extenzivnímu 

výkladu. 

iii. Účel ustanovení, resp. zákona, vyžaduje užší, ale ještě jazykově možnou 

interpretaci ustanovení. V této situaci interpret přistoupí k restriktivnímu 

výkladu. 

iv. Účel ustanovení, resp. zákona, je v rozporu či nedopadá na jazykové možnou 

interpretaci ustanovení. V takové situaci lze uvažovat i o dotváření práva cestou 

analogie či teleologické redukce. 

b) Interpret dospěje k závěru, že interpretovanému ustanovení nelze přiřadit žádný 

rozumný smysl. Podle F. Melzera je v takovém případě „příslušné ustanovení 

v rozporu s ideou práva (principem účelnosti), je jen zvůlí zákonodárce, se kterým se 

je podle toho třeba naložit (např. v úvahu přichází možnost jeho zrušení Ústavním 

soudem).“55

c) Interpret dospěje k závěru, že s příslušným ustanovením může být racionálně spojeno 

několik různých účelů, aniž by se vzájemně vylučovaly. Jedná se 

o tzv. kvalifikovaný teleologický výklad. Řešením je v daném případě určitý 

kompromisní účel, který nejlépe odpovídá dílčím účelům.

 

56

d) Poměrně zřídka se objevující avšak složitou situací je stav, kdy interpretovanému 

ustanovení lze přiřadit více účelů, které se však navzájem vylučují. Návod, jak dále 

v takovém případě postupovat, poskytuje F. Bydlinski, který k této situaci uvádí: 

„Spíše je třeba použít pro další právní selekci před uvedeným posledním 

východiskem (pozn. míněno vlastní uvážení soudce) nejobecnější základní právní 

hodnocení, tedy fundamentální principy ideje práva, které samozřejmě do značné 

míry zprostředkovaně pomocí konkrétních právních měřítek mnohdy povedou 

dále.“

  

57

                                                 
55 Srov. tamtéž, str. 161. 

 Na tomto místě souhlasím s řešením navrženým F. Bydlinskim. Přidrží-li se 

56 Srov. tamtéž. 
57 Bydlinski, F.: Zásady právní metodologie. Vídeň, Výzkumný institut pro středo- a východoevropské 

hospodářské právo, Hospodářská univerzita Vídeň 2003, str. 25. 
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i v tomto momentě interpret určitého objektivního instrumentaria (ať už se jedná 

o obecné právní principy či jiné prvky) skládajícího se z prvků, které jsou danému 

právnímu řádu a systému právu vlastní, lze tak dosáhnout poměrně uspokojivé 

interpretace řešící daný případ tak, že odpovídá daným specifikům a hodnotovým 

preferencím tohoto právního řádu. Interpret tak tedy bude muset přistoupit k dalším 

argumentům teleologického výkladu, neboť na základě základního schématu 

teleologického výkladu není případ řešitelný. 

1.6 Výklad založený na hodnotovém argumentu (axiologický výklad) 

Jak bylo uvedeno výše, teleologický výklad v sobě nezahrnuje pouze vlastní 

objektivně teleologický výklad opírající se o argumentaci podle účelu interpretovaného 

ustanovení, ale jeho argumentační okruhy jsou širší. Teleologický výklad hojně využívá 

rovněž dalších zdrojů argumentace, jako jsou například právní principy, hodnoty, 

k jejichž naplnění a ochraně právo směřuje, a lidská práva.58 Právě hodnot jako zdroje 

argumentace se využívá v rámci tzv. axiologického výkladu.59

Za prvé, interpret sám nemůže stanovit hodnoty, neboť to přísluší zákonodárci. 

Prostřednictvím tvorby práva zákonodárce zakotvuje do právního řádu rovněž určitý 

hodnotový řád. Jde v zásadě o axiologickou dimenzi práva, jak o ní hovoří 

A. Gerloch.

 Argumentace hodnotami 

prováděná interpretem rovněž však nemůže být neomezená, resp. svévolná.  

60

                                                 
58 Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 138. 

 Axiologický výklad čerpá svoji legitimitu z požadavku hodnotové 

bezrozpornosti právního řádu. Uplatní se tedy za situací, kdy zákonodárce při své 

zákonodárné činnosti stanoví nebo spíše touto regulací zprostředkuje určitou hodnotu. 

Na tuto hodnotu lze usuzovat zejména s ohledem na to, že jí je prostřednictvím zákona 

poskytnuta ochrana. Ustanovení, která se váží k této hodnotě je pak potřeba vykládat 

s ohledem na tuto hodnotu. F. Melzer k tomu říká: „Existují-li proto dvě ustanovení, 

která upravují dvě podobné situace, přičemž u jednoho je hodnotové rozhodnutí jasné 

a u druhého nikoli, je nutné druhé ustanovení interpretovat ve světle onoho zřejmého 

59 Nejedná se zde samozřejmě o vlastní interpretační metodu. Pojem přejímám od F. Melzera, neboť se 
domnívám, že vhodně zastřešuje skupinu argumentů teleologického výkladu, které operují 
s hodnotami. Srov. k romu Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. 
vydání. Praha, C.H. Beck 2010, str. 164 a násl.  

60 Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 21. 
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hodnotového rozhodnutí, abychom zabránili jinak hrozícímu hodnotovému rozporu 

v právním řádu.“61 Z citované pasáže lze však dovodit rovněž jedno úskalí 

axiologického výkladu, a to sice že axiologický výklad se již pohybuje na samé hranici 

interpretace s dotvářením práva. Z tohoto důvodu některé jeho argumenty zahrnuje 

P. Holländer již do argumentů dotvářejících právo.62

Za druhé, interpret nemůže hodnotu aplikovat bez dalšího, ale musí tak učinit na 

základě určitého kvalifikovaného postupu, resp. argumentu. F. Melzer uvádí následující 

argumenty: argumentum a simili, argumentum a fortiori (resp. argumentum a potiori) 

a argumentaci právními principy. 

 

1.6.1 Argumentum a simili 

Pro argumentum a simili neboli argumentaci založenou na podobnosti se rovněž 

používá označení argumentum per analogiam legis.63 Zastánci argumentu a simili 

opírají jeho legitimitu o přesvědčení, že stejné konflikty zájmů by měly být posuzovány 

stejně a odlišné konflikty zájmů odlišně. Tato teze vychází z principu formální 

spravedlnosti.64

Předpokladem pro užití argumentu a simili je skutečnost, že v daném 

společenském vztahu jde o tentýž střet zájmů: „O stejný konflikt zájmu se jedná tehdy, 

když jsou dotčeny stejné zájmy, ve stejné intenzitě a stejné jsou i veškeré podstatné 

okolnosti, tj. okolnosti, které rozumně mohou mít vliv na hodnotové rozhodnutí, které je 

základem řešení konfliktu; naproti tomu v nepodstatných okolnostech se oba případy 

mohou lišit.“

 Nejčastěji se jedná o situace, kdy zákonodárce na základě hodnotového 

rozhodnutí přijme zákonnou úpravou, kterou se poskytuje ochrana, dojde-li k naplnění 

určitých skutkových okolností. Tímto způsobem tak tedy dochází k ochraně určitého 

zájmu prostřednictvím autoritativního rozhodnutí o tom, kdo je v právu. 

65

                                                 
61 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 

2010, str. 164. 

 Jedná se tedy o to, že zatímco jeden případ lze řešit pouhým jazykovým 

výkladem a lze tak bez dalšího uplatnit ustanovení řešící tento konflikt zájmů, jiný 

případ, který je skutkově podobný prvému, relevantní ustanovení takto jasně neřeší, byť 

62 Holländer, P.: Filozofie práva. Plzeň, Aleš Čeněk 2006, str. 225. 
63  Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 135. 
64 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 

2010, str. 165 a násl. 
65 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 

2010, str. 167. 
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zde proti sobě stojí stejné zájmy jako v případě prvém. Projevil-li tedy zákonodárce 

snahu o řešení určitého konfliktu zájmu určitým způsobem, a to na základě svého 

hodnotového rozhodnutí, bylo by v rozporu s principem zákazu denegatio iustitie, aby 

stejný konflikt zájmů nepožíval stejné právní ochrany za jiných podobných okolností. 

Základním sporným bodem teleologického výkladu prostřednictvím argumentu 

a simili je otázka, které z okolností daného případu jsou podstatné a které nikoli. Návod 

jak se i při tomto posuzování držet určitých objektivních kritérií poskytuje F. Melzer: 

„Nepodstatné okolnosti jsou takové okolnosti, které nemají vliv na výsledek poměřování 

dotčených principů. Je třeba se ptát, zda existuje racionální důvod, proč by právě 

skutečnost, ve které se oba případy liší, měla být důvodem pro odlišné právní posouzení. 

Pokud takový racionální důvod nenalezneme, pak je nutné aplikovat způsob řešení 

konfliktu zájmu i na tento případ.“66

1.6.2 Argumentum a fortiori (argumentum a potiori) 

 

Argumentum a fortiori je založeno na tzv. uvažování od silnějšího k slabšímu. 

V. Knapp však tomuto argumentu nepřikládá zásadní význam, když uvádí: „Tyto 

argumenty nemají spolehlivý logický základ a spočívají v úvaze, že platí-li něco o větším 

(silnějším), pak to tím spíš platí o menším (slabším). Nelze však spolehlivě určit, co je 

silnější, resp. větší, a co je slabší, resp. menší.“67

Argument a fortiori pak může mít dvě možné podoby: 

 

− a minori ad maius (tj. od menšího k většímu) a 

− a maiori ad minus (tj. od většího k menšímu). 

Teleologická dimenze argumentu a fortiori spočívá v tom, že rozhodne-li se 

zákonodárce za účelem ochrany určité hodnoty přijmout zákonnou úpravu regulující 

určité chování na nějakém stupni intenzity, pak je nutné vztáhnout tuto úpravu na 

chování větší, resp. menší, intenzity, neboť to vše je kryto hodnotou, která je 

opodstatněním přijaté regulace. 

Nezbytným východiskem argumentace a fortiori je tedy určité základní výchozí 

ustanovení, které upravuje konkrétní společenské vztahy. Obdobně jako v případě 

argumentu a simili lze konstatovat, že nejspornějším momentem této argumentace je 

                                                 
66 Srov. tamtéž, str. 167 - 168. 
67 Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha, C.H.Beck 1995, str. 172. 
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fáze, kdy interpret posuzuje, zda lze shledat mezi konkrétním posuzovanými okolnostmi 

a okolnostmi předvídanými základním ustanovením určitý vztah. Postup, jak 

nepřekročit tuto hranici, formuluje L. Hanuš: „Vždy je nutno posoudit, zda mezi 

skutkovou situací zákonodárcem výslovně upravenou a námi zkoumanou, ..., existují 

relevantní shody či přinejmenším podobnosti (nutno provést jejich důkladnou analýzu) 

a současně stejně tak analyzovat, zda navzdory tomu zde nejsou právně významné 

rozdíly.“68

1.6.3 Argumentace právními principy 

 Následně dospívá L. Hanuš k závěru, že by zde měla být přítomna 

tzv. inkluzivní relace, tedy že by měla být jedna skutková situace v druhé z pohledu 

sociálního cíle zahrnuta, a takto v ní vyjádřena.  

Argumentace právními principy je posledním interpretačním postupem, kterým 

se budeme zabývat v rámci axiologického výkladu. Zatímco u argumentů a simili a 

a fortiori se interpret mohl vždy opřít o konkrétní ustanovení právního předpisu, 

ke kterému se tyto argumenty vztahovaly, v případě právních principů může být situace 

složitější.  

Na úvod této části vycházejme z definice právního principu podle A. Gerlocha: 

„Jsou to vůdčí zásady, na kterých stojí právní systém vcelku a jednotlivá právní odvětví.“69 

A. Gerloch pod argumentaci právními principy (až už odvětvových nebo obecných právních 

principů) zahrnuje rovněž pojem argumentum per analogiam iuris, tedy analogii práva.70

V návaznosti na zdroj, z nějž je dovozován konkrétní právní princip, lze 

rozlišovat v zásadě tři možnosti. Níže uvedené členění může rovněž mít následně vztah 

k samotnému charakteru výkladu, přesvědčivosti užité argumentace, jakož 

i k požadavku právní jistoty. V zásadě pak můžeme rozlišovat následující druhy: 

 

Tento postup rovněž označuje za vlastní spíše teleologickému výkladu (naproti argumentu 

per analogiam legis, který řadí k argumentům logického výkladu), nicméně přikládá mu 

charakter výjimečnosti.  

a) Právní principy, které jsou výslovně zakotveny v právní úpravě. Příkladem zde může 

být čl. 39 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení 

Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, 

                                                 
68 Hanuš, L.: K argumentaci „a fortiori“ a její teleologické povaze. Právní rozhledy, 2008, č. 24, str. 914. 
69  Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 34. 
70  Srov. tamtéž, str. 136. 
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v platném znění (dále jen „Listiny“), ve kterém se uvádí, že jen zákon stanoví, které 

jednání je trestným činem a jaký trest, jakož i jaké jiné újmy na právech nebo 

majetku, lze za jeho spáchání uložit. V zásadě se tedy jedná o pozitivizaci právního 

principu nullum crimen (nulla poena) sine lege. Bude-li třeba řešit některý případ za 

pomoci tohoto principu, vyvstává pak otázka, zda je nutno tento spor řešit 

prostřednictvím teleologického výkladu či nikoli. Ačkoli někteří autoři zařazují 

výklad podle nadřazeného práva do teleologického výkladu,71

b) Právní principy, které nejsou zakotveny v zákoně výslovně, nicméně jsou 

odvoditelné z jeho kontextu, někdy též označované za implicitní právní principy.

 s tímto přístupem se 

neztotožňuji. Domnívám se totiž, že takovéto případy lze řešit jednoduchým 

systematickým výkladem. 

72

c) Právní principy, které nejsou v právním předpisu vyjádřeny ani implicitně. Řada 

takových právních principů je již tradičně formulována právní vědou. Pro to, aby 

argumentace těmito právními principy byla přesvědčivá a opodstatněná, je nutno 

ozřejmit existenci právního principu, tedy jeho přítomnost v právním systému. 

V tomto případě bude přítomnost právního principu dovozována nepřímo (například 

 

V tomto případě dle mého názoru lze hovořit o teleologickém výkladu. Za této 

situace tak může interpret dovodit, že ustanovení interpretovaného předpisu jsou 

vedena snahou o realizaci některého právního principu. V takovém případě je nutno 

jednotlivá ustanovení vykládat ve světle tohoto principu. Dodrží-li interpret 

podmínku objektivity určení implicitního principu, tj. dojde racionálním úsudkem 

k závěru, že v předpisu je implicitně obsažen určitý právní princip, který by byl 

schopen naleznout každý adresát, který je obeznámen s daným právním prostředím, 

lze tak dosáhnout přesvědčivé argumentace založené na teleologickém výkladu 

maximalizující vůdčí myšlenky dané úpravy. Tradičně traktovaný argument 

pozitivistů o tom, že není důležité, co zákonodárce chtěl vyjádřit, nýbrž to, co 

vyjádřil, je nutno vykládat tak, že se nemusí nutně jednat o doslovné jazykové 

vyjádření, nýbrž že je nutno hledat rovněž „mezi řádky“. 

                                                 
71 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 

2010, str. 172. 
72 Srov. např. Osina, P.: Právní principy a interpretace práva. In Gerloch, A.; Maršálek, P. 

(eds): Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha, Eurolex 
Bohemia 2003, str. 87. 
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tak, že zákonodárce je vždy veden určitým principem, který je znám i aplikační 

praxi, a dosud jej v žádném právním předpisu nevyloučil).  

 

Z povahy právních principů vyplývá rovněž jeden základní problém, před který 

může být interpret postaven, a to sice jejich vzájemná kontradiktornost. V jednom 

případě tak proti sobě mohou stát dva principy, a to i v situacích, kdy připouštíme 

argumentaci pouze principy výslovně uvedenými v zákoně.73

Test proporcionality se skládá ze tří částí, a to: 

 Následně je tak nutno řešit 

kolizi principů na základě jejich poměřování prostřednictvím tzv. testu proporcionality.  

− test vhodnosti, jehož podstatou je zjištění, zda zvolená úprava umožňuje 

dosáhnout stanoveného cíle; 

− test potřebnosti, který spočívá v tom, že „důležitým požadavkem 

plynoucím z principu proporcionality je rovněž potřebnost dané úpravy 

ve smyslu nezasahování do základních práv větším způsobem, než je 

přípustné“;74

− test poměřování, který spočívá ve vlastním poměřování v kolizi stojících 

práv a hodnot (veřejných zájmů).

 

75

1.7 Problematika výkladu podle nadřazeného práva jako součásti 

teleologické metody výkladu 

  

Někteří autoři zahrnují do teleologického výkladu rovněž výklad podle 

nadřazeného práva. Činí tak například F. Melzer76 či F. Bydlinski.77

                                                 
73 Příkladem může být tradiční spor mezi Nejvyšším soudem a Ústavním soudem o preferenci ochrany 

dobré víry před ochranou vlastnictví. Srov. k tomu např. nález Ústavního soudu ze dne 11.5.2011, sp. 
zn. II. ÚS 165/11, ve vztahu k usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 6. 2011, sp.zn. 30 Cdo 
2010/2011. 

 Osobně tento 

74 Ondřejek, P.: Princip proporcionality a interpretace omezení základních práv v ústavním právu. In 
Gerloch, A; Tryzna, J.; Wintr, J. (eds): Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň, Aleš 
Čeněk, 2012, str. 263 

75 Alexy, R.: A Theory of Constitutional Rights. Oxford, Oxford University Press 2002, str. 401. Cit. 
podle Ondřejek, P.: Princip proporcionality a interpretace omezení základních práv v ústavním právu. 
In Gerloch, A; Tryzna, J.; Wintr, J. (eds): Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň, Aleš 
Čeněk, 2012, str. 263. 

76 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 
2010, str. 172. 
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přístup považuji za problematický. Domnívám se, že výklad podle nadřazeného práva 

lze spíše zařadit do systematického výkladu, byť některé jeho teleologické aspekty nelze 

popřít.  

Do této kategorie můžeme zařadit zejména ústavně-konformní výklad 

a eurokonformní výklad. Pro zařazení výkladu podle nadřazeného práva do rámce 

argumentů teleologického výkladu svědčí zejména to, že řada ústavních norem má 

zejména axiologický význam. Obsah ustanovení ústavního pořádku tak nemusí být vždy 

zřejmý pouze svého jazykového vyjádření (zejména se to týká Listiny a vágnosti 

některých jejích ustanovení), ale dostává jasnější kontury až v rámci teleologického 

výkladu. Tato skutečnost se odráží i v tak často citované pasáži v odůvodněních nálezů 

Ústavního soudu: „Naše nová ústava není založena na hodnotové neutralitě, není jen 

pouhým vymezením institucí a procesů, ale včleňuje do svého textu i určité regulativní 

ideje, vyjadřující základní nedotknutelné hodnoty demokratické společnosti. Česká 

ústava akceptuje a respektuje princip legality jako součást celkové koncepce právního 

státu, neváže však pozitivní právo jen na formální legalitu, ale výklad a použití právních 

norem podřizuje jejich obsahově-materiálnímu smyslu, podmiňuje právo respektováním 

základních konstitutivních hodnot demokratické společnosti a těmito hodnotami také 

užití právních norem měří.“ 78

Naproti tomu nelze přehlédnout, že se ve skutečnosti jedná o výklad podle vyšší 

právní síly, který ve shodě s A. Gerlochem považuji za vlastní spíše systematickému 

výkladu. A. Gerlochem pod systematický výklad mimo vztahy ustanovení v rámci 

jednoho právního předpisu (např. význam uvozovacích ustanovení, obecných částí 

kodexů, jakož i společných, přechodných a závěrečných ustanovení) zahrnuje i výklad 

podle právní síly a interpretační derogační pravidla.

   

79

F. Bydlinski rozlišuje rovněž tzv. teleologicko-systematický výklad, o kterém 

bude ještě pojednáno níže. Domnívám se, že právě tímto výkladem lze překlenout 

situace, kdy je do interpretace nutno promítnout kromě jazykového vyjádření 

nadřazeného ustanovení rovněž jeho hodnoty či účely v jeho textu jednoznačně 

nevyjádřené. 

  

                                                                                                                                               
77 Bydlinski, F.: Zásady právní metodologie. Vídeň, Výzkumný institut pro středo- a východoevropské 

hospodářské právo, Hospodářská univerzita Vídeň 2003, str. 32 - 34. 
78 Srov. např. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS. 19/93 ze dne 21. 12. 1993 zveřejněný ve Sbírce 

zákonů pod číslem 14/1994. 
79  Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 136 - 137. 
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Domnívám se proto, že výklad podle nadřazeného práva se tak rozpadá do dvou 

částí podřaditelných vždy pod jinou výkladovou metodu. Pakliže se jedná o výklad, 

který je řešitelný pouze na základě posouzení vztahu jednotlivých ustanovení z pohledu 

jejich prostého porovnání, bude výklad podle nadřazeného práva spadat pod výklad 

systematický. Naproti tomu (a domnívám se, že se jedná o v praxi častější situace), 

bude-li výklad podle nadřazeného práva obsahovat teleologickou dimenzi, tedy půjde-li 

o výklad v duchu účelů a hodnot ústavní normy či principu, bude případ řešitelný podle 

teleologicko-systematického výkladu, který je řazen k argumentům teleologického 

výkladu.  

1.8 Teleologicko-systematický výklad  

Teleologicko-systematický výklad s ohledem na svůj účelový a axiologický 

přesah nevzbuzuje pochybnosti o tom, že náleží k argumentům teleologického výkladu. 

Jak už napovídá jeho název, jde o jistou kombinaci systematického výkladu a jiných 

zvláštních argumentů teleologického výkladu, zejména základního schématu 

teleologického výkladu a axiologického výkladu.  

Jednoduše řečeno, při systematicko-teleologickém výkladu se nám jedná o to, že 

interpretované zákonné ustanovení vykládáme ve světle účelu jiného zákonného 

ustanovení, a to obsaženého v odlišném zákoně či v jiném právním předpisu. Legitimitu 

tohoto postupu je potřeba naleznout v principu formální spravedlnosti, resp. zásadě 

rovnosti. Stěžejním argumentem je zde totiž dovolání se hodnoty či účelu, který 

zákonodárce vyjádřil na jiném místě v rámci právního řádu, a následné použití této 

hodnoty či účelu při interpretaci sporného ustanovení s odvoláním na to, že obdobné 

konflikty zájmů by měli být řešeny obdobně. V zásadě nám tak i při systematicko-

teleologickém výkladu jde o bezrozpornost právního řádu z hlediska jeho hodnot 

a účelů. Od hodnotové argumentace založené na argumentu a simili pak odlišuje 

teleologicko-systematický výklad to, že nám zde nejde o podobnost, ale o vzájemný 

vztah obou právních předpisů. Zatímco o argumentu a simili nemáme určitý konkrétní 

konflikt zájmů vůbec právním řádem upraven (je řešen pouze obdobný konflikt zájmů), 

u teleologicko-systematického výkladu jej výslovně upraven máme, nicméně stejný či 

obdobný konflikt zájmů je na jiném místě právního řádu řešen nejasně či rozdílně. 
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Obdobně jako u jiných argumentů teleologického výkladu tak i systematicko-

teleologický výklad má svůj sporný moment, který mohou leckteří kritici napadat pro 

jeho subjektivnost či nepřezkoumatelnost. F. Bydlinski u tohoto argumentu varuje: „Při 

výkladu je nyní třeba dát pozor na to, že hodnocení a odpovídající stanovení cíle, které 

je zřetelně základem systematicky jednoznačné jiné normy, je účinné i při primárně 

aplikovatelné normě v jejím výkladovém prostoru.“80

Ve svém důsledku tak jakoby teleologicko-systematický výklad nahrazoval 

opomenutí zákonodárce. Teleologicko-systematický výklad nám totiž říká, že byť 

zákonodárce nevyjádřil na jednom místě právního řádu určitý účel, je nutno toto 

ustanovení interpretovat ve světle účelu z jiného právního předpisu, neboť případná 

ignorace by byla v rozporu s principem rovnosti a vedla by k rozporu ve vnitřním 

systému práva.  

 U systematicko-teleologického 

výkladu je tedy sporným momentem nalezení styčných bodů odůvodňujících použití 

účelu či hodnoty vyjádřené na jednom místě právního řádu rovněž při interpretaci 

zákonného ustanovení nacházejícího se na jiném místě právního řádu.  

Osobně se přikláním ke spíše obezřetné interpretaci využívající teleologicko-

systematický výklad. Při základním schématu teleologického výkladu hledáme účel 

zákona vyjádřený v jeho kontextu, resp. s interpretovaným ustanovením spojujeme účel, 

který by s ním spojoval každý informovaný adresát. U teleologicko-systematického 

výkladu si však půjčíme účel či hodnotu z jiného místa právního řádu z toho důvodu, 

abychom případ posoudili v souladu s principem rovnosti, tedy obdobně jako na tom 

jiném místě právního řádu, byť jazykově taková možnost je nejasná a z vlastního textu 

tohoto zákona nelze účel vyčíst. Teleologicko-systematický výklad se tak může často 

pohybovat již na samé hranici dotváření práva.  

F. Bydlinski uvádí jako příklad situaci, kdy určitá osoba zaviní nehodu, při níž je 

jeden z účastníků usmrcen.81

                                                 
80 Bydlinski, F.: Zásady právní metodologie. Vídeň, Výzkumný institut pro středo- a východoevropské 

hospodářské právo, Hospodářská univerzita Vídeň 2003, str. 25. 

 Podle § 1327 ABGB by pak měl tento účastník nahradit 

výživu v tom rozsahu, co poškozeným v důsledku nehody ušlo. Přičemž v dané situaci 

se jednalo o dítě, které v době smrti bylo zaměstnáno. Následně však dítě o práci přišlo 

a ocitlo se bez finančních prostředků. Citované ustanovení nám v tomto případě 

81  Bydlinski, F.: Zásady právní metodologie. Vídeň, Výzkumný institut pro středo- a východoevropské 
hospodářské právo, Hospodářská univerzita Vídeň 2003, str. 26 - 27. 
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neposkytuje jednoznačné řešení, zda takové dítě má následně nárok na výživu či nikoli. 

Hovoří-li občanský zákoník o tom, co „ušlo“, jazykový výklad nasvědčuje spíše tomu, 

že by měla být poskytována náhrada ve vztahu k okamžiku úmrtí. Naproti tomu jiný 

zákon regulující odpovědnostní vztahy týkající se provozu motorových prostředků 

zakotvuje objektivní odpovědnost držitele vozidla při nehodách souvisejících s jeho 

provozem za ohrožení bez ohledu na zavinění. Objektivní odpovědnost v sobě tak 

zahrnuje i škody vzniklé později, jsou-li způsobeny v přímém důsledku škůdcova 

jednání. Zatímco účel občanského zákoníku v této otázce mlčí či je přinejmenším 

nejasný, ze zakotvení objektivní odpovědnosti dle jiného zákona lze jednoznačně 

dovodit, že účelem je vyhovět jakékoli potřebě způsobené dopravní nehodou. Ačkoli by 

někdo mohl namítat, že rozšíření povinnosti k náhradě je stanoveno pouze v jiném 

zákoně a tak v případech odpovědnosti podle občanského zákoníku je potřeba 

postupovat jinak, F. Bydlinski to považuje za nemístné a navrhuje uplatnit teleologicko-

systematický výklad. Opačný výklad by totiž vedl k hodnotovému rozporu. Byl-li by 

totiž přijat jazykový výklad občanského zákoníku vztahující rozsah náhrady k okamžiku 

smrti, byl by zcela stejný konflikt zájmů řešen z hodnotového hlediska zcela jinak než 

podle jiného zákona zakotvujícího objektivní odpovědnost, a tedy i širší rozsah náhrady 

(nevztahující se pouze k datu způsobení úmrtí). 

1.9 Argumentum ad absurdum 

Velmi hojně užívaným argumentem teleologického výkladu v praxi je 

argumentum ad absurdum, či přesněji nazývaný argumentum reductione ad absurdum. 

V. Knapp k tomuto druhu argumentu uvádí: „Redukce ad absurdum znamená, že 

v případě, kdy by výklad právní normy dovedl k závěru absurdnímu, tj. nesmyslnému, 

nebo takovému, který nemá rozumný smysl apod., je třeba tento výklad odmítnout jako 

nesprávný.“82

                                                 
82 Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha, C.H.Beck 1995, str. 173. 

 Jak z uvedeného popisu V. Knappa tedy vyplývá, jedná se o určitý vnitřní 

myšlenkový proces interpreta, který si představuje důsledky, které by měl výklad 

interpretovaného ustanovení. Redukce ad absurdum tak probíhá v myšlenkovém 

procesu interpreta tak, že zvažovaný výklad interpretovaného ustanovení podrobí 

interpret testu určitých fiktivních společenských okolností. Následně si interpret 
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představí dopad výkladu na dané společenské okolnosti a na takto postaveném základě 

učiní závěr o absurdnosti daného výkladu. Teleologickou dimenzi pak dedukce do 

absurdních závěrů představuje ve vazbě na charakter měřítka, ke kterému se „měří“ 

absurdnost závěrů interpreta. V tomto ohledu se totiž nejčastěji jedná účel 

interpretovaného ustanovení, resp. zákona, ev. hodnoty či obecné principy 

spravedlnosti.  

Argumentaci prostřednictvím argumentu reductio ad absurdum považuji za 

určitý vrcholný moment teleologického výkladu. Právě tento teleologický argument 

nejlépe ilustruje na jednu stranu potřebnost teleologického výkladu, na druhou stranu 

ukazuje některé jeho slabé stránky. Potřebnost teleologického výkladu spočívá v tom, že 

umožňuje lépe realizovat samotný účel práva. Právo je tu pro lidi a jeho primárním 

účelem je řešit konflikty mezi individuálními zájmy. Považuje-li většina adresátů 

právních norem určitý interpretační závěr za absurdní, tj. za natolik jsoucí v rozporu 

s jimi zastávanými hodnotami, je na místě v souladu s výše uvedenou hlavní funkcí 

práva takový závěr odmítnout.  

Na druhou stranu v praxi musí takto provedená interpretace čelit dvěma výzvám. 

Za prvé, je nutno postupovat tak, aby interpret neuskutečňoval závěr o absurdnosti 

daného interpretačního závěru ze svého subjektivního pohledu, nýbrž z pohledu daného 

společenství, které je právnímu řádu podrobeno. O nutnosti tohoto postupu a o tom, že 

není potřeba odmítnutí určité interpretační alternativy celým společenstvím, se zmiňuje 

F. Bydlinski: „Jako kritérium stačí, je-li odmítnut velkou většinou, což se vyskytuje 

i v „pluralistické společnosti“ právě ve smyslu negativního konsenzu; tedy je-li 

odmítnut všemi členy, kteří jsou s to alespoň trochu rozumně usuzovat, a bez ohledu na 

svůj všeobecný ideologický postoj právní řád zásadně schvalují.“83

                                                 
83 Bydlinski, F.: Zásady právní metodologie. Vídeň, Výzkumný institut pro středo- a východoevropské 

hospodářské právo, Hospodářská univerzita Vídeň 2003, str. 30. 

 Domnívám se, že 

bude-li interpret provádět redukci ad absurdum z takto vymezené pozice, lze dojít 

k přesvědčivému závěru o tom, že odmítnutí takové absurdní interpretace je zcela 

v souladu s principem právní jistoty a principem legitimního očekávání. Druhým 

významným pravidlem, kterého by se měl interpret při užití argumentu reductio ad 

absurdum držet, je nutnost zachování adekvátnosti a kauzality mezi poměřeným 

interpretačním závěrem a s ním posuzovanými skutkovými okolnostmi. Jde tedy o to, 
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aby mezi zvažovanou interpretací zákonného ustanovení a fiktivními skutkovými 

okolnostmi, ke kterým měříme dopady ustanovení, existoval vztah, tj. že toto 

poměřování je vůbec adekvátní a dává smysl. Tak by tomu nebylo, kdyby 

interpretované ustanovení směřovalo například k regulaci úplně jiných vztahů. 

Uzavírám tedy, že argumentum ad absurdum patří podle mého názoru 

k argumentům teleologického výkladu, který je-li použit správně a přiměřeně, může 

vést k velmi přesvědčivým výsledkům. Nicméně i tento argument teleologického 

výkladu se může dostat do sporného momentu. Ten u něj nastává tehdy, když závěr o 

absurditě určitého možného výkladu zákonného ustanovení je učiněn ve vztahu k 

samotnému jazykovému výkladu tohoto ustanovení. V takovém případě se může 

interpret vyvarovat aplikace normy na základě jejího gramatického výkladu vedoucího 

k absurdním dopadům tím způsobem, že využije metodu tzv. teleologické redukce, 

která se však již řadí k metodologii dotváření práva.  

1.10 Teleologická redukce 

Teleologická redukce je postup dotváření práva, který se uskutečňuje v rámci 

teleologického výkladu. Jedná se o postup, při kterém interpret ze samotného 

jazykového jádra interpretovaného ustanovení „vytáhne“ nebo „vyčlení“ skupinu 

skutkových okolností, které s odvoláním na teleologický výklad daného ustanovení 

považuje za nadbytečné. Jedná se o to, že interpret dojde teleologickým výkladem 

k závěru, že jazykový výklad interpretovaného ustanovení širší, nežli to vyžaduje jeho 

účel. Přičemž je v tomto ohledu významné, že interpretované ustanovení nelze zhojit 

interpretací prostřednictvím restriktivního výkladu. 

K teleologické redukci je potřeba přistupovat nanejvýše obezřetně. Je důležité si 

uvědomit, že zatímco v případě dotváření práva prostřednictvím analogie nám jde 

v zásadě o pozitivní dotváření, v případě teleologické redukce jde o negativní dotváření. 

Zatímco při analogii interpret vlastně pouze protahuje směr vytyčený rukou 

zákonodárce, když na obdobné případy používá obdobnou úpravu, u teleologické 

redukce interpret vlastně říká, že zákonodárce se špatně vyjádřil a udělal chybu, resp. že 

zákonodárce napsal více, nežli chtěl vyjádřit.  
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Teleologická redukce je tedy problematická hned ve dvou ohledech:  

1) jednak v tom ohledu, že se při ní interpret staví proti výslovné liteře 

zákona;  

2) jednak v tom ohledu, že vlastně výrazně zasahuje do právní jistoty 

adresátů norem.  

Vycházím-li v této práci z teze, že účel zákona je potřeba dovozovat zejména 

z jeho textu a kontextu, nabízí se pak otázka, zda vůbec může být jazykové vyjádření 

určitého ustanovení v rozporu s účelem daného zákona, když je to právě text a kontext, 

které účel zákona vytváří. Domnívám se, že tomu tak být může. Závěr o nalezení účelu 

zákona z jeho textu a kontextu nelze pojímat absolutně v tom ohledu, že účel musí být 

zcela jednoznačně v souladu s každým jednotlivým ustanovením daného zákona. Jde 

nám spíše o to, abychom z textu dovodili určité hlavní principy, účely a hodnoty, které 

jsou danou úpravou sledovány. Nicméně i s ohledem na to, že normotvorba je činností 

lidskou, se může snaha o vyjádření těchto principů, hodnot a účelů tu více a tam méně 

vydařit. Potud tedy souhlasím s tezí, že může dojít k tomu, že určité konkrétní 

ustanovení bude podle jeho jazykového výkladu v rozporu s účelem zákona. Otázkou 

však zůstává, jak tento rozpor řešit a zejména pak, zda vůbec tento rozpor řešit.  

K teleologické redukci je podle mého názoru vhodné přistupovat zřídka. 

F. Bydlinski k oprávněnosti situace, za níž je možno použít teleologickou redukci, 

uvádí: „Nejprve je třeba zvlášť pečlivě přezkoumat a zdůvodnit účel, který podmiňuje 

omezení. To může být usnadněno tím, že lze prokázat, že by bez redukce 

problematického předpisu nezbyla pro jiné systematicky související právní předpisy 

žádná smysluplná aplikace. Dále je třeba dbát na to, aby se pod pláštíkem teleologické 

redukce neprovozovala jurisprudence slušnosti zohledňující všechny okolnosti daného 

případu, která dotčený předpis okamžitě vůbec zruší.“84

K samotnému závěru o rozporu jazykového vyjádření s účelem pak interpret 

dojde na základě jiného teleologického argumentu. Tak například P. Holländer

 

85 či 

L. Hanuš86

                                                 
84  Bydlinski, F.: Zásady právní metodologie. Vídeň, Výzkumný institut pro středo- a východoevropské 

hospodářské právo, Hospodářská univerzita Vídeň 2003, str. 53. 

 zdůrazňují provázanost teleologické redukce s argumentem a fortiori. J. Wintr 

85 Srov. k tomu: Holländer, P.: Soudce dnes: bariéra postmoderní dekonstrukce nebo industriální továrna 
na rozhodnutí. Soudce, 2001, č. 8, str. 5 a násl.  

86 Srov. k tomu: Hanuš, L.: K argumentaci „a fortiori“ a její teleologické povaze. Právní rozhledy, 2008, 
č. 24, str. 914.  
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zase naopak poukazuje na skutečnost, že argument reductio ad absurdum zpravidla 

vede k teleologické redukci, pokud se uplatňuje samostatně, tedy nejedná-li se nám 

o výběr mezi dvěma možnými výklady, nýbrž tedy vede-li jasný jazykový výklad 

neumožňující více interpretačních závěrů k absurdním důsledkům.87

Jak bylo uvedeno výše, bude vždy otázkou individuálního případu, zda je 

vhodné k teleologické redukci přistoupit či nikoli. Obecně se domnívám, že oprávněnost 

takového postupu bude dána v případech, u nichž F. Bydlinski předpokládá, že je 

teleologická redukce interpretovaného ustanovení nezbytným předpokladem pro 

aplikaci jiných souvisejících předpisů. V jiných případech je na místě teleologickou 

redukci podrobit testu souladnosti s principem právní jistoty. Opačný postup, který by 

svědčil o bezohlednosti k legitimnímu očekávání adresátů právních norem, 

by představoval přílišný zásah do jejich právní jistoty a zásah do znění zákona, který by 

zase vytvářel napětí s principem dělby moci.  

 Tento výčet však 

zdaleka není úplný, neboť není pochybnosti o tom, že k možnosti teleologické redukce 

může vést například i vlastní objektivně-teleologický výklad opírající se o účel zákona. 

1.11 Další možné argumenty teleologického výkladu 

Jak jsem již uvedl výše, vymezení teleologického výkladu nemá tak zřetelné 

hranice jako případné jiné interpretační metody a rozsah argumentů, které pod něj 

spadají, se liší od jednoho autora ke druhému. Mezi případné další argumenty 

teleologického výkladu můžeme zařadit zejména: 

− důsledkový výklad,88

− argumentaci povahou věci,

 
89

− komparativní výklad,

 
90

− zásadu in dubio pro libertate,

 
91

− zásadu zohlednění standardů morálky a slušnosti.

 
92

                                                 
87 Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva. Praha, Auditorium 2013, str. 160. 

 

88 Srov. tamtéž, str. 143. 
89 Tu rozeznává např. F. Bydlinski či F. Melzer.  
90 Srov. k tomu např. Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva, Auditorium, Praha 2013, str. 148 či 

str. 143. 
91 Srov. tamtéž, str. 146. 
92 Srov. tamtéž, str. 151. 
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Důsledkový výklad někteří autoři považují za součást teleologického výkladu 

zejména s ohledem na to, že důsledky uplatňování příslušných právních norem je 

potřeba poměřovat s účelností daného zákonného ustanovení či zákona. Účel zákona 

totiž úzce souvisí s důsledky jeho aplikace (jak je patrno např. i u argumentu 

ad absurdum). Patrně tak lze pravděpodobně přisvědčit tezi, že zákony mají své účely 

a jejich aplikací, jejímž výsledkem je nějaký konečný stav (resp. důsledek), by mělo 

dojít k naplnění tohoto účelu. Interpret by tak měl v intencích důsledkového výkladu 

vybrat tu interpretaci, která povede k takovému důsledku, jež nejvíce naplňuje účel 

daného ustanovení. V tomto ohledu se jeví důsledkový výklad jako legitimní a je v něm 

obsažena spojitost s teleologickou výkladovou metodou. Na druhou stranu, kritici 

důsledkového výkladu mohou namítat, že se zde interpret až příliš vzdaluje od textu 

zákona. Neboť u všech výše analyzovaných argumentů se tyto argumenty opírali, když 

ne o text, hodnoty a principy v zákoně vyjádřené, tak alespoň o systém práva v tom 

nejobecnějším smyslu. Posuzování vhodné interpretace zákonného ustanovení se 

v případě důsledkového výkladu však opírá o poměřování ke skutkovým okolnostem. 

Interpret zpočátku sezná určitý výchozí skutkový stav a ve své mysli následně 

demonstruje možné důsledky určité interpretace. Do značné míry se tedy podle mého 

názoru jedná o mimoprávní argument.  

Pokud jde o argumentaci povahou věci, tak tu ve výčtu argumentů 

teleologického výkladu rozeznává např. F. Bydlinski či F. Melzer.93 Jedná se 

o argument, při němž se do právního řádu „vtáhne“ určitá společenská zákonitost či jev, 

obecně tedy povaha věci. Přičemž věcí se zde rozumí to, co je předmětem regulace,94 

a povahou způsob, jakým věc funguje.95

                                                 
93 Srov. k tomu: Bydlinski, F.: Zásady právní metodologie. Vídeň, Výzkumný institut pro středo- a 

východoevropské hospodářské právo, Hospodářská univerzita Vídeň 2003, str. 27 - 29; či  Melzer, F.: 
Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 2009, str. 185 
- 189.  

 Napětí zde však vzniká obdobně jako 

u důsledkového výkladu v tom smyslu, že se zde argumentuje něčím, co nemá svůj 

původ v právu jako normativním systému, nicméně odkazem na určitý společenský jev 

či zákonitost, která je natolik všem zřejmá, že nelze pochybovat o tom, že může být 

94 Radbruch, G.: Die Natur der Sache als juristische Denkform. Festschrift für Rudolf Laun, 1948, 
str. 157, 159 a násl. Cit. podle Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 
1. vydání. Praha, C.H. Beck 2009, str. 187. 

95 Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 
2009, str. 187. 
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vykládána jinak. Byť se jedná o argument, který důsledně naplňuje legitimní očekávání 

adresátů právních norem, opět je potřeba zdůraznit jeho mimoprávního povahu.  

Dalším argumentem, který vtahuje do interpretace práva tentokrát celou masu 

mimoprávních pravidel, je zásada zohlednění standardů morálky a slušnosti. V tomto 

ohledu se však jedná o velmi proměnlivý systém, který naproti povaze věci, může být 

různými adresáty vykládán odlišně. Proto, je-li vůbec někdy argumentace standardy 

morálky a slušnosti připuštěna, je potřeba vycházet z pravidel obecně uznávaných 

celým právním společenstvím.  

Ačkoli všechny tři výše uvedené argumenty jsou ve svém základu mimoprávní, 

nelze ignorovat, že samotný právní řád s nimi na mnoha místech počítá. Tak například 

se v právním řádu objevuje řada ustanovení, která předpokládají svoji aplikaci, pouze 

pokud s sebou nepřinese negativní důsledky. Na mnoha místech v zákoně se objevuje 

výslovně odkaz na povahu věci. A konečně zejména soukromé právo je ve velkém 

rozsahu ovládáno zásadou, že výkon práva musí být v souladu s dobrými mravy. Tato 

„průřezová místa“ však nelze vykládat extenzivně v tom smyslu, že se stávají součástí 

právního řádu plošně a lze jimi bez dalšího argumentovat i tam, kde taková autorizace 

chybí. Naopak je potřeba je vykládat tím způsobem, že odkázal-li zákonodárce na ně, 

bere tak v potaz mimoprávní společenská pravidla a rozhodl se právě v tomto případě 

učinit například povahu věci či pravidla morálky součástí právního řádu. Uzavírám 

tedy, že argumentace založená na výše uvedených argumentech nabývá radikálně na 

legitimitě a přesvědčivosti, došlo-li k jejich pozitivizaci; pak už ovšem nehovoříme o 

argumentech mimoprávních, leč právních.  

S ohledem na to, že komparativní výklad využívá interpretace ustanovení podle 

jejich výkladu v jiném právním řádu, jedná se o v zásadě o ryze mimoprávní 

argumentaci. Na druhou stranu čerpal-li český zákonodárce ze zahraniční právní úpravy, 

lze mít důvodně za to, že tím chtěl v českém právním prostředí uchopit jím upravený 

institut tak, jak je realizován v zahraničí.  

Konečně posledním argumentem často zařazovaným pod teleologický výklad je 

zásada in dubio pro libertate. Jedná se o kolizní argument, k jehož užití se přistoupí 

v případě, kdy jsou přípustné dvě (ev. i více) možné interpretace určitého zákonného 

ustanovení. V takovém případě se má dát přednost tomu výkladu, který umožňuje větší 

realizaci hodnotě svobody. 
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2. Praktická část 

V následující části této práce se pokusím poměřit výše získané poznatky ze 

současné české právní teorie s vybranými judikáty Ústavního soudu i obecných soudů 

České republiky. Pokusím se tak demonstrovat, jaký mají jednotlivé argumenty 

teleologického výkladu praktický dopad ve vztahu k v realitě řešeným právním sporům.  

Cílem této části je tak zejména zjistit, jak se současná judikatorní praxe staví 

k teleologickému výkladu z rozličných hledisek. Pokusíme se tak zjistit, jak praxe 

odpovídá na ty nejkontroverznější otázky spojené s teleologickým výkladem. Zejména 

se bude jednat o to, jakou pozici a argumentační váhu soudy teleologickému výkladu 

přisuzují ve vztahu k jiným interpretačním metodám. Budeme rovněž analyzovat, zda 

a za jakých podmínek je možné argumentovat teleologickým výkladem proti textu 

zákona. S ohledem na široké spektrum argumentů teleologického výkladu se pokusíme 

odpovědět i na otázku vzájemných vztahů mezi některými těmito argumenty. 

2.1 Teleologický výklad jako subsidiární sudí?  

Jak jsme nastínili výše, v odborné literatuře se lze často setkat s názory, že 

teleologický výklad je tu více či méně považován za interpretační metodu „podřadnou“. 

Tato teze se často vyskytuje i v judikatuře obecných soudů, jakož i Ústavního soudu. 

2.1.1 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 277/99 ze dne 9. 10. 2001  

V dané restituční věci se Ústavní soud zabýval ústavní stížností proti rozhodnutí 

obecných soudů o zamítnutí návrhu, kterým se stěžovatelé domáhali, aby stavba vepřína 

byla převedena do jejich vlastnictví podle § 22 odst. 8 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění účinném do 

31. 12. 2002. Citované ustanovení přitom v rozhodné době mimo jiné stanovilo: „Je-li 

na pozemku vlastníka stavba ve vlastnictví jiné právnické osoby, která zajišťuje 

zemědělskou výrobu, nebo stavba ve vlastnictví státu, a má-li vlastník pozemku 

nevypořádané nároky na poskytnutí náhrad dle tohoto zákona nebo na vydání 

majetkového podílu dle zákona č. 42/1992 Sb. ve výši nejméně 50 % ceny stavby vůči 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhezf6nbs�
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vlastníkovi stavby, může na návrh vlastníka pozemku rozhodnout soud o převodu stavby 

vlastníkovi pozemku.“ 

Problematickou se v dané věci stala skutečnost, že předmětný vepřín stál na 

dvou pozemcích, z nichž jeden náležel stěžovatelům a druhý manželům N. Jádrem 

sporu tak byla otázka, zda citované ustanovení umožňuje rozhodnout o převodu vepřína 

na stěžovatele, když nejsou výlučnými vlastníky pozemku (resp. obou pozemků) pod 

celou stavbou.  

Judikatura obecných soudů se tehdy vyvinula dvěma směry. Nejprve v obdobné 

věci vydalo občanskoprávní kolegium Nejvyššího soudu stanovisko ze dne 

19. 12. 1995, sp. zn. Cpjn 36/95, které plně respektovalo jazykový výklad citovaného 

ustanovení a stanovilo, že možnost rozhodnutí soudu o uložení povinnosti převést 

stavbu na vlastníka pozemku se nemůže týkat jen spoluvlastnického podílu, neboť se 

jedná o návrh svého druhu, vztahující se na celek, nikoli pouze na podíl ve věci. Toto 

stanovisko bylo plně aplikováno i ve věci stěžovatelů. 

Naproti tomu v pozdějším rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 1997, 

sp. zn. 2 Cdon 331/96, Nejvyšší soud dovodil, že citované ustanovení zákona o půdě 

nevylučuje, aby soud rozhodl o převodu vlastnictví ke stavbě na vlastníka pozemku, 

i když stavba stojí na pozemcích více vlastníků.  

Ústavní soud k dané věci zaujal následující právní názor. Nejprve připustil, že 

jazykový výklad citovaného ustanovení připouští obě interpretace, z nichž jeden je 

restriktivní a druhý extenzivní. Na tomto základě Ústavní soud dovodil, že je třeba 

aplikovat teleologický výklad: „Je třeba předeslat, že oba výklady zřejmě respektují 

pravidla jazykového výkladu, neboť uvedené ustanovení hovoří o „vlastníkovi pozemku“ 

bez jakékoli další specifikace. Jsou-li k dispozici dva rovnocenné výklady, z nichž jeden 

je extenzivní a druhý restriktivní, musí soud zvolit ten z nich, jenž odpovídá dalším 

metodám výkladu, zejména pak úvaze teleologické.“ Následně Ústavní soud 

teleologickým argumentem opírajícím se o vyjádření účelu v preambuli zákona 

o úpravě vlastnických vztahů k půdě96

                                                 
96  Preambule zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku, ve znění účinném do 31. 12. 2002, zněla: „Federální shromáždění České a Slovenské 
Federativní Republiky ve snaze zmírnit následky některých majetkových křivd, k nimž došlo vůči 
vlastníkům zemědělského a lesního majetku v období let 1948 až 1989, dosáhnout zlepšení péče 
o zemědělskou a lesní půdu obnovením původních vlastnických vztahů k půdě a upravit vlastnické 

 dovodil, že jeho účelem je náprava křivd, 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=njptcojzgzpxexzrgzpwg2lw�
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přičemž již ve své dřívější rozhodovací praxi zastal názor, že práva restituentů nelze 

vykládat restriktivně.  

Z výše uvedeného aplikačního postupu však lze získat některé poznatky 

o přístupu Ústavního soudu k teleologickému výkladu, jakož i o postavení, které 

Ústavní soud teleologickému výkladu přisuzoval.  

Lze učinit závěr o tom, že Ústavní soud v tomto rozhodnutí vyjádřil dominanci 

jazykového výkladu. Ústavní soud totiž nejprve přezkoumává jazykové meze 

interpretace daného ustanovení („...oba výklady zřejmě respektují pravidla jazykového 

výkladu,…“), přičemž následně dojde k závěru, že v rámci těchto mezí je možný dvojí 

jazykový výklad. V této fázi uvažování si lze povšimnout jedné z největších slabin 

jazykového výkladu. Jazykový výklad totiž zjednodušeně řečeno pouze vymezuje 

působnost ustanovení. Z množiny skutečností vybírá ty, které jsou postižitelné dle 

významu slova použitého v ustanovení. Nicméně již ze samotné podstaty jazyka 

a častého překrývání, různorodosti a proměnlivosti významu slov, může dojít 

k situacím, kdy jsou možné dva výklady. V takovém případě je však jazykový výklad 

bezzubý. Neumí totiž upřednostnit jeden výklad před druhým, nedisponuje žádným 

hodnotovým argumentem, který by dokázal posoudit oba výklady a vytvořit jejich 

kategorizaci tak, aby zvolený výklad lépe odpovídal právnímu řádu. 

Dále je možno z komentovaného nálezu dovodit závěr o tom, že Ústavní soud 

přistoupí k teleologickému výkladu pouze a až poté, co není situace řešitelná podle 

jazykového výkladu. Jde totiž o dva rovnocenné jazykové výklady. Kdyby byla možná 

u každého z nich souběžná aplikace teleologického výkladu spolu s jazykovým, tak již 

v této fázi by byl učiněn závěr o jejich nerovnocennosti. Nicméně Ústavní soud vychází 

nikoli ze souběžného použití interpretačních metod, nýbrž dvoufázového.  

Nakonec lze z komentovaného nálezu dovodit, že Ústavní soud přikládá 

teleologickému výkladu významné postavení, pokud jde o možné interpretační metody 

a argumenty, které lze použít, není-li právní případ řešitelný na základě jazykového 

výkladu.  

                                                                                                                                               
vztahy k půdě v souladu se zájmy hospodářského rozvoje venkova i v souladu s požadavky na tvorbu 
krajiny a životního prostředí, se usneslo na tomto zákoně.“ 



39 

 

 V tomto nálezu se tedy jeví teleologický výklad na jednu stranu jako 

druhotný (lze k němu přistoupit na podkladě závěru o neřešitelnosti pomoci jazykového 

výkladu), nicméně o to mocnější rozhodčí plurality možné interpretace.  

2.2 Teleologický výklad jako pomocník hledání významu slova 

Na příkladu výše jsme si ukázali případ, kdy za použití teleologického výkladu 

lze zvolit mezi dvěma jazykově přípustnými výklady. Tyto výklady byly jazykově 

určité a teleologický výklad pouze poskytl argumenty pro který z nich se přiklonit. 

Teleologický výklad však může poskytnout i širší ingerenci do jazykového výkladu, a to 

sice v tom ohledu, že může pomoci naleznout zákonem míněný význam slova. Rozdíl 

mezi oběma případy je tedy nepatrný a spočívá v tom, že v prvním případě teleologický 

výklad rozhoduje mezi konkrétními jazykovými významy a ve druhém případě pomáhá 

konkrétní jazykový význam hledat. Jedná se zejména o případy tzv. nejasnosti 

a nesrozumitelnosti významu pojmů. 

2.2.1 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Cdo 3228/2009 ze dne 

27. 7. 2011 

V tomto konkrétním případě žalobce jako spotřebitel žaloval obchodní řetězec 

z titulu odpovědnosti za vady v návaznosti na mezi nimi uzavřenou kupní smlouvu 

o koupi notebooku. Žalobce nejdříve dne 17. 3. 2005 uplatnil u prodejce vadu počítače 

a přístroj mu předal k vyřízení reklamace. Při uplatnění práva z vad se strany nedohodly 

na prodloužení zákonné lhůty pro vyřízení reklamace. Následně servisní společnost 

vrátila počítač prodejci se sdělením, že jej vrací, neboť nebyl dostatečně zabalen a nadto 

nelze vyloučit předchozí neautorizovaný zásah do přístroje. Dne 20. 4. 2005 se žalobce 

z vlastní iniciativy dostavil do prodejny. Prodejce předal kopii záznamu servisní 

společnosti a oznámil mu, že jeho reklamace byla dne 24. 3. 2005 zamítnuta. Následně 

žalobce odstoupil od smlouvy s tvrzením, že prodejce nevyřídil reklamaci v zákonem 

stanovené třicetidenní lhůtě, v důsledku čehož se reklamovaná vada stala 

neodstranitelnou. 

Sporným pro posouzení této věci se stalo ustanovení § 19 odst. 3 zákona 

č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění účinném do 28. 5. 2006, které v tehdy 
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rozhodném znění stanovilo, že podmínkou vzniku nevyvratitelné domněnky 

o neodstranitelnosti vady prodané věci je nevyřízení reklamace ve lhůtě 30 dnů od 

jejího uplatnění.  

Právě pojem slova „vyřídit“ se v dané věci jevil nejasným. Nejvyšší soud tak 

musel řešit otázku, zda obsahem pojmu „vyřízení reklamace“ je i povinnost 

prodávajícího informovat spotřebitele o výsledku reklamace, což výslovně z textu 

zákona nevyplývá. Nejvyšší soud se tak rozhodl tento pojem objasnit za pomoci užití 

logického a teleologického výkladu.  

Za podklad pro legitimitu tohoto postupu si vzal stanovisko pléna Ústavního 

soudu sp. zn. Pl.ÚS-st. 1/96, ze dne 21. 5. 1996, které mimo jiné uvádí právní větu, 

která byla později citována v mnoha rozhodnutích obecných soudů97

Nejvyšší soud ve výše uvedené věci došel k závěru, podle něhož k vyřízení 

reklamace dojde až v okamžiku, kdy prodávající spotřebitele vyrozumí o tom, jakým 

 jako podklad nejen 

pro použití teleologického výkladu při hledání významu právní normy v rámci jejího 

jazykového vyjádření, nýbrž i pro rozhodování contra legem: „Při aplikaci právního 

ustanovení je nutno prvotně vycházet z jeho doslovného znění. Pouze za podmínky jeho 

nejasnosti a nesrozumitelnosti (umožňující např. více interpretací), jakož i rozporu 

doslovného znění daného ustanovení s jeho smyslem a účelem, o jejichž jednoznačnosti 

a výlučnosti není jakákoliv pochybnost, lze upřednostnit výklad e ratione legis před 

výkladem jazykovým.“ Z uvedené právní věty je patrný ještě poměrně rezervovaný 

přístup Ústavního soudu k tzv. nadstandardním interpretačním metodám, neboť je opět 

na první místo postaven jazykový výklad. Tento sice může být překonán teleologickým 

výkladem, ale to pouze ve dvou případech. Prvně se jedná o náš případ nejasnosti či 

nesrozumitelnosti. To druhý případ již míří na napětí mezi textem zákona a jeho 

účelem. Za těchto okolností však může teleologický výklad uspět jen tehdy, pokud 

o jeho výlučnosti a jednoznačnosti není jakákoli pochybnost. Je tedy patrné, že Ústavní 

soud připouští dominanci teleologického výkladu nad výkladem jazykovým (neboť 

výsledky argumentace teleologickým výkladem mohou za určitých okolností předčit 

výsledky interpretace dosažené jazykovým výkladem), zároveň však poměrně úzce 

vymezuje situace, za nichž se tak může stát.  

                                                 
97  Z mnoha rozhodnutí srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2009, sp. zn. 33 Cdo 

2894/2008, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2012, sp. zn. 29 Cdo 300/2010, či rozsudek 
Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2008, sp. zn. 33 Odo 1937/2006. 
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způsobem byla reklamace vyřízena (tedy zda byl s reklamací úspěšný či nikoli). Tento 

argument následně podepřel i teleologickým výkladem: „Tyto závěry jsou v souladu 

i s teleologickým výkladem, neboť účelem zákona č. 634/1992 Sb. je ochrana 

spotřebitele jakožto slabší smluvní strany, která je mimo jiné založena na informační 

povinnosti prodávajícího, jakožto smluvní strany se silnějším postavením...“. 

2.3 Teleologický výklad jako součást interpretační plurality 

Jak jsme již nastínili výše, v právní teorii se lze setkat s názory, které člení 

interpretační metody na standardní a nadstandardní.98

Tato modifikace spočívá v tom, že nadstandardní metody není možno použít 

pouze v případě nejasnosti vyplývající z použití standardních interpretačních metod, 

nýbrž mohou být použity v zásadě při jakékoli interpretaci.

 Přičemž standardní interpretační 

metody lze označit za obecně použitelné a nadstandardní za subsidiárně použitelné. Na 

členění na standardní a nadstandardní interpretační metody odkázal i Ústavní soud ve 

svém usnesení sp. zn. II. ÚS 427/04, ze dne 18. 6. 2008, v němž dovodil, že: 

„...nadstandardní metody lze aplikovat pouze v případě, že standardní metody 

k osvětlení smyslu zákonného textu nevedou, jsou tedy pouze metodami doplňkovými“. 

Nicméně původní doktrinální pojetí tohoto členění je jak v nálezech Ústavního soudu, 

tak i rozsudcích obecných soudů, fakticky často modifikováno.  

99

Výše uvedený přístup vykrystalizoval v často citovanou právní větu, které 

poprvé užil Ústavní soud ve věci suspenzívního veta prezidenta republiky, 

 Rozdíl mezi standardními 

a nadstandardními interpretačními metodami z hlediska soudobé judikatury pak spíše 

vyznívá tak, že zatímco standardní interpretační metody nemohou chybět žádné 

interpretaci, nadstandardní interpretační metody mohou být použity v případě jejich 

vhodnosti či potřebnosti, aniž by však byla vyžadována nějaká nejasnost či dvojí možný 

výklad na základě standardních interpretačních metod. Níže komentovaný případ 

dokonce zachází tak daleko, že interpret by měl vždy použít všechny v úvahu 

přicházející metody interpretace. 

                                                 
98  Srov. k tomu zejména Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 134 - 138. 
99  Z mnoha k tomu srov. např. nález sp. zn. I. ÚS 1898/09 ze dne 17. 2. 2010 (N 27/56 SbNU 299), 

rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 2. 2009, čj. 9 Ans 5/2008-107, či rozsudek Nejvyššího 
správního soudu ze dne 31. 8. 2009, čj. 8 As 7/2008-116). 
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sp. zn. Pl. ÚS 33/97 ze dne 17. 12. 1997, ve znění: „Dalším naprosto neudržitelným 

momentem používání práva je jeho aplikace, vycházející pouze z jeho jazykového 

výkladu. Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní 

normě. Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž 

slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad e ratione legis 

atd.).“ Nakonec Ústavní soud v témž nálezu zdůrazňuje i významnou roli 

teleologického výkladu: „Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující si, 

a to buď úmyslně nebo v důsledku nevzdělanosti, smysl a účel právní normy, činí 

z práva nástroj odcizení a absurdity.“  

Výše uvedený přístup lze shrnout jako jakýsi eklekticismus či interpretační 

pluralitu užívanou při výkladu právních předpisů. Pluralismem argumentuje rovněž 

americký právník F. B. Cross: „Pro soudce není nutné, aby přijímal pouze jednu a tutéž 

teorii interpretace a plošně ji aplikoval na všechny případy. Spíše naopak, soudce by 

měl využít všechny dostupné nástroje, které jsou dle právní teorie legitimní, a selektivně 

zvolit ty, které nejlépe odpovídají řešení konkrétního případu.“100

2.3.1 Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 1 As 50/2010 - 96 ze dne 

5. 10. 2011 

 Pluralismus v pojetí 

F. B. Crosse tak nepředpokládá šablonovitá řešení, nýbrž zdůrazňuje, že každá 

interpretační metoda může být vhodná pro jiné zákonné ustanovení a jiný případ.  

V této věci se žalobce domáhal správní žalobou u soudu zrušení rozhodnutí 

správního orgánu, kterým správní orgán rozhodl o nezrušení části rybářského revíru 

Bečva 2A - Staré toky Oldřichov - horní část. Žalobce byl v tomto případě 

spoluvlastníkem pozemku, na němž se nacházel rybářský revír.  

Pro posouzení věci bylo významné ustanovení § 4 odst. 3 písm. b) zákona 

č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně 

mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 

30. 6. 2008 (dále jen „zákon o rybníkářství“), ze kterého plyne, že rybářský revír se 

vyhlásí na žádost vlastníka pozemku, na němž se nachází uzavřená voda. Pakliže je 

vlastníků těchto nemovitostí více, vyhlásí příslušný rybářský orgán rybářský revír na 

                                                 
100  Cross, F.: The Theory and practice of statutory interpretation. Stanford, Stanford University Press 

2009, str. 17. 
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základě žádosti všech vlastníků. Dále na toto ustanovení navazuje § 4 odst. 7 písm. b) 

zákona o rybníkářství, které uvádí, že správní orgán zruší rybářský revír na základě 

žádosti osob uvedených v odstavci 3 písm. a) nebo b) zákona o rybníkářství.  

V daném případě šlo dosáhnout poměrně přesvědčivého závěru o tom, že 

rozhoduje-li správní orgán o zrušení rybářského revíru podle citovaných ustanovení, 

musí být taková žádost podána všemi vlastníky pozemků, na nichž se uzavřená voda 

nachází, již na základě prostého jazykového výkladu. Nejvyšší správní soud však 

považoval za vhodné a potřebné využít v daném případě širšího metodologického 

instrumentaria za účelem ještě přesvědčivějšího právního názoru: „Pouze s gramatickým 

výkladem však v tomto případě nelze vystačit. .... Konečný výklad právní normy by tedy 

měl být průnikem a vyvážením jednotlivých výkladových metod - logické, systematické, 

historické, teleologické, srovnání v právu aj.“ 

Následně Nejvyšší správní soud doplnil svoji argumentaci i o teleologický 

výklad, na jehož základě podpořil výše uvedený závěr s odvoláním na to, že z textu 

zákona i důvodové zprávy vyplývá veřejný zájem na využívání vod k rybářství. 

2.4 Teleologický výklad jako hodnotový kompas 

V teoretické části této práce jsem pojednával o pojetí teleologického výkladu 

v jeho axiologickém pojetí. Od „čistého“ teleologického výkladu (zda nadepsaného jako 

základní schéma teleologického výkladu) spočívajícího v argumentaci účelem zákona se 

toto jeho axiologické pojetí liší svým předmětem posuzování, kterým není účel zákona, 

nýbrž hodnoty.  

Pokud jde o okruh zdrojů, z nichž lze dovozovat konkrétní hodnoty, potud se 

axiologický výklad od základního schématu teleologického výkladu příliš neliší. Může 

se jednat o samotný text zákona, důvodovou zprávu, stenografické záznamy z jednání 

Parlamentu České republiky či jiné zdroje souhrnně zahrnutelné pod pojem occasio 

legis (v českém pojmosloví běžně označováno jako „okolnosti provázející vznik 

právního předpisu“).  

Co však axiologický výklad do značné míry odlišuje od teleologického výkladu, 

je nicméně perspektiva neboli referenční rámec, vůči němuž je potenciální výklad 

poměřován. Zatímco u základního schématu teleologického výkladu se vychází 
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nejčastěji z pojmu účelu zákona stricto sensu, kdy se hledá účel konkrétního zákona, 

v případě axiologického výkladu se zpravidla posuzuje konkrétní potenciální výklad 

z pohledu hodnot celého právního řádu. Proto lze hovořit o tom, že axiologický výklad 

je založen na vnitřním systému práva spočívající v jeho hodnotové koherenci. 

Axiologický výklad totiž jakoby spojuje jednotlivá ustanovení právního řádu jejich 

hodnotovým pozadím. 

Potřebnost axiologického výkladu ve své judikatuře zejména v posledních 

několika letech zdůrazňuje rovněž Nejvyšší správní soud, který tak například ve svém 

rozsudku č.j. 5 As 53/2010-50, ze dne 3. 3. 2011 uvedl: „Aplikace a interpretace práva 

není toliko formální proces, nýbrž v sobě zahrnuje hodnotící postupy v souvislosti se 

společenským řádem, především v souvislosti se systémem právem chráněných hodnot.“  

2.4.1 Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8 As 7/2008-116 ze dne 

31. 8. 2009 

V dané věci se jednalo o kasační stížnost proti rozsudku o správní žalobě proti 

rozhodnutí správního orgánu, kterým správní orgán zakázal oznámené shromáždění, 

neboť jeho skutečný účel směřoval k podněcování nenávisti a nesnášenlivosti občanů 

pro jejich národnost, původ a náboženské vyznání.  

Předmětem interpretace se stalo zejména ustanovení § 10 odst. 1 zákona 

č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění účinném do 31. 12. 2008, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „shromažďovací zákon), které umožňuje správnímu 

orgánu zakázat shromáždění, pokud by „oznámený účel shromáždění směřoval k výzvě 

popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, 

pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální 

postavení nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů.“ 

V konkrétním případě oznámený účel shromáždění zcela nepochybně k žádné takové 

aktivitě nevybízel. Nicméně správní orgán měl důvodné pochybnosti o tom, že skutečný 

účel shromáždění směřoval naopak k právem zakázanému jednání podle ustanovení 

citovaného výše. Z provedeného dokazování mimo jiné totiž vyplynulo, že osoba 

svolavatele byla spojena s neonacistickým a antisemitským hnutím a dále, že se mělo 

zamýšlené shromáždění konat původně v den výročí tzv. křišťálové noci.  
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Pokud by tedy správní orgán vycházel z čistě jazykového výkladu výše 

uvedeného ustanovení, tak by správní orgán nemohl postupovat takovým postupem, aby 

shromáždění zakázal. Ani v nejširším možném významu sousloví „oznámený účel 

shromáždění“ totiž nelze pod tento pojem podřadit „skutečný účel shromáždění“. 

V daném případě tak vznikla podle Nejvyššího správního soudu situace označovaná 

jako „mezera v zákoně“. V tomto ohledu je vhodné zdůraznit postup, kterým Nejvyšší 

správní soud identifikuje mezeru v zákoně: „Existence mezery v zákoně je podmíněna 

nezamýšlenou neúplností právního řádu. Ta nastává tehdy, když zákonodárce nevzal 

v potaz hodnoty, principy, či argumenty, které jsou imanentní právnímu řádu jako celku. 

Nelze jí rozumět rozpor s principem účelnosti nebo právně politickými představami 

interpreta, ale s teleologickým pozadím celého právního řádu. Prvně zmíněný rozpor je 

řešitelný pouze změnou právní úpravy, zatímco teleologická mezera v zákoně obecně 

připouští její vyplnění, podle charakteru mezery buď analogií, nebo teleologickou 

redukcí.“ 

Nejvyšší správní soud následně došel na základě základního schématu 

teleologického výkladu k závěru, že se jedná o tzv. nevědomou teleologickou mezeru 

v zákoně, neboť „zákonodárce předpokládal, že oznámený účel shromáždění bude vždy 

identický s účelem skutečným, a jeho vůle směřovala k umožnění zákazu shromáždění, 

mělo-li by vést k ohrožení práv chráněných v § 10 odst. 1“. 

Nejvyšší správní soud však musel před vyplněním této mezery posoudit ještě 

jeden interpretační problém, který v daném případě vyvstal. Nejvyšší správní soud si 

totiž byl vědom, že zakáže-li shromáždění, dojde tím k omezení základního lidského 

práva, a to nad rámec textu zákona a ještě k tomu ve veřejném právu. Kromě výše 

uvedené mezery v zákoně se tak současně objevila ještě jedna interpretační kuriozita 

označovaná jako axiologický rozpor. Ať by se tedy Nejvyšší správní soud rozhodl pro 

zákaz shromáždění či pro nečinnost, v každém z těchto postupů by bylo možno 

spatřovat jednání upřednostňující jednu právem chráněnou hodnotu nad druhou. Tento 

rozpor tak lze logicky řešit pouze vzájemným poměřením těchto hodnot. 

Nejvyšší správní soud však nejprve musel nějak opodstatnit možnost včlenit 

hodnoty do referenčního rámce pro své posouzení: „...zdůraznil, že aplikace právních 

norem musí vést k rozumné a efektivní ochraně práv a musí respektovat více než pouhé 

zákonné normy. Ty je třeba transformovat do práva, neboť existuje rozdíl mezi vládou 
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práva založeného mj. na sdíleném minimu hodnot a formální vládou zákonů vázanou 

pouze na zákonné normy. Výklad a použití právních norem je nutné podřídit jejich 

obsahově materiálnímu smyslu a respektování základních konstitutivních hodnot 

demokratické společnosti a těmito hodnotami užití právních norem vždy poměřovat.“ 

Následně tedy Nejvyšší správní soud situaci vyřešil za pomoci testu 

proporcionality. S odkazem na své předchozí rozhodnutí pak Nejvyšší správní soud 

dovodil, že zakázat shromáždění bude možné pouze jen z důvodu ochrany hodnot 

rovnocenných shromažďovacímu právu, a to v případě jejich ohrožení odvoditelného 

z konkrétně seznatelných okolností.  

Nakonec však Nejvyšší správní soud v tomto konkrétním případě rozhodnutí 

správního soudu (které správní žalobě nevyhovělo) zrušil. Došel totiž k závěru, že aby 

bylo možno k výše nastíněnému postupu přikročit, je nezbytně nutné, aby správní orgán 

unesl své důkazní břemeno o tom, že skutečný účel shromáždění je odlišný od 

oznamovaného účelu.  

Výše komentované rozhodnutí Nejvyššího správního soudu však nebylo přijato 

právní teorií bez výtek. J. Wintr tak například s tímto rozhodnutím výslovně nesouhlasí: 

„Jsem přesvědčen, že NSS tu rozhodl chybně, protože podle čl. 19 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 

Listiny lze omezit shromažďovací právo jen zákonem, což vytváří konstelaci podobnou 

zásadě nullum crimen sine lege - nelze cestou analogie rozšiřovat omezení základních 

práv a svobod proti textu zákona. Pozoruhodné je, že NSS zvážil, jak tento argument, 

tak i argument existence jiného, proporcionálnějšího, řešení, a oba zavrhl.“101 Následně 

J. Wintr zpochybňuje identifikaci nevědomé mezery v zákoně Nejvyšším správním 

soudem a pozastavuje se nad tím, že ačkoli Nejvyšší správní soud postupoval 

metodologicky velmi pečlivě, vyhodnotil veškeré své argumenty chybně.102

V této věci se ztotožňuji s argumentací J. Wintra. Problém spatřuji hned 

v identifikaci nevědomé mezery v zákoně. Nejvyšší správní soud zde totiž zcela totiž 

nesprávně interpretoval occasio legis. J. Wintr zde dle mého názoru správně poukazuje 

na to, že se jedná o „liberální shromažďovací zákon z prvních měsíců polistopadového 

Československa, který tváří v tvář komunistickému rozhánění demonstrací výslovně 

 

                                                 
101  Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva, Auditorium, Praha 2013, str. 201. 
102  Tamtéž. 
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zakotvil oznamovací a ne povolovací princip.“103

Naproti těmto argumentům však považoval Nejvyšší správní soud oba výklady 

za v zásadě rovnocenné, a protože upřednostněním jednoho z nich bude zkrácen druhý, 

provedl test proporcionality. Tento však s ohledem na vše uvedené výše je obdobně 

nepřesvědčivý. V prvé řadě z toho důvodu, že upřednostníme-li výklad zastávaný 

Nejvyšším správním soudem, poskytneme tím ochranu pouze domnělému porušení práv 

jiných osob, avšak k omezení shromažďovacího práva dojde ihned a bude skutečné. Za 

druhé však je třeba si uvědomit, že shromažďovací zákon umožňuje přiměřenější řešení, 

než je okamžitý zákaz shromáždění, a to sice jeho rozpuštění, pakliže by v jeho průběhu 

došlo k odchýlení se od oznámeného účelu. 

 V tomto ohledu tedy lze dospět 

k závěru, že spíše než to, že zákonodárce opomněl zakotvit do textu shromažďovacího 

zákona kromě oznámeného účelu rovněž účel skutečný (neboť vycházel z mylného 

předpokladu, že bude dána totožnost těchto účelů), bylo skutečným účelem 

shromažďovacího zákona zakotvit co nejširší možnou realizaci shromažďovacího práva. 

Pouze toto základní schéma teleologického výkladu tedy podporuje zcela zřejmý 

jazykový výklad sporného ustanovení. Již z tohoto důvodu tedy podle mého názoru 

nebylo třeba přistoupit k testu proporcionality, neboť zde nebyly dva rovnocenné 

výklady. Mám za to, že pokud by Nejvyšší správní soud postupoval tak, že by zákaz 

shromáždění vztahoval dle výše zmiňovaného teleologického a jazykového výkladu 

pouze k oznámenému účelu shromáždění, dosáhl by tím mnohem přesvědčivější 

argumentace, než kterou zvolil, rozšířil-li pojem oznámený účel contra verba legis 

rovněž na účel skutečný. V daném případě totiž proti sobě nestály ani dvě kvalitativně 

stejné možné interpretace. Zatímco pro neztotožnění oznámeného účelu se skutečným 

hovořil jazykový výklad a teleologický výklad nastíněný výše, jejich ztotožnění 

Nejvyšší správní soud opřel o spekulativní budoucí porušení práv jiných osob (které 

nadto může být zneužitelné), nepřesvědčivou identifikaci nevědomé mezery v zákoně 

a její vyplnění z ničeho nevyplývající argumentace, že účelem zákona je zákaz rovněž 

skutečného účelu. 

Jakkoli tedy výše uvedený judikát lze hodnotit spíše negativně, vyskytují se v 

něm některé metodologické postupy Nejvyššího správního soudu, které mohou soudy 

využít a za jinak správného vyhodnocení mohou vést i k přesvědčivé argumentaci. 
                                                 

103  Tamtéž. 
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Z judikátu lze zejména dovodit, že teleologický výklad ve své podobě výkladu 

axiologického může sloužit zejména k vyplňování nevědomých mezer v zákoně. 

Axiologický výklad se používá totiž zpravidla ve složitých případech, v nichž vyvstává 

napětí mezi textem zákona a jeho konkrétní aplikací v daném případě, která se jeví jako 

nesprávná z pohledu hodnot. Ve složitějších případech, kdy budou k dispozici dvě 

možné axiologické interpretace každá argumentující jinou hodnotou, pak bude postup 

interpreta zahrnovat rovněž poměřování kolidujících hodnot principem proporcionality.  

2.5 Teleologický výklad jako prostředek eliminace nesmyslných 

interpretačních závěrů 

V teoretické části této práce jsem mezi jednotlivé argumenty teleologického 

výkladu zařadil rovněž hojně užívaný výkladový argument reductionis ad absurdum.  

Ačkoli se tento argument na první pohled k teleologickému výkladu příliš 

neváže, je s ním významně spojen. Jestliže jsme v základním schématu teleologického 

výkladu hledali účel konkrétního ustanovení či konkrétního zákona, argument 

ad absurdum stojí na teleologickém výkladu v tom nejširším slova smyslu, neboť je 

založen na argumentu účelu celého právního řádu a právu jako normativním systému 

vůbec. Účelem práva je nepochybně řešení (ať již preventivní či následné) některých 

sporů, které se mohou objevit mezi zájmy rozličných osob. Zjednodušeně řešeno, jde 

o řešení střetu zájmů.  

Připustila-li by interpretace určitého ustanovení takový závěr, který by vedl 

k důsledkům, jež by naprostá většina recipientů právních norem označila za absurdní, 

byl by tím popřen základní smysl práva jako normativního systému, neboť by 

nepřispívalo k spravedlivému a rozumnému řešení střetu zájmů, které je pro co možná 

nejširší skupinu předvídatelné. 

2.5.1 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 41/02 ze dne 28. 1. 2004  

V projednávané věci se jednalo o návrh soudu prvního stupně na zrušení 

ustanovení § 42 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností 

a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2005 (dále jen „zákon 

o ochraně utajovaných informací“). V době před trestním řízením totiž došlo ke změně 
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právní úpravy tak, že z § 42 odst. 1 zákona o ochraně utajovaných skutečností, které 

vymezovalo osoby vyňaté z povinnosti podstoupit bezpečnostní prověrku, byli 

vypuštění advokáti. Nedošlo však k současné novelizaci ustanovení § 35 odst. 4 zákona 

č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2005 (dále jen „trestní řád“), 

které zakotvovalo povinnost poučit obhájce podle zákona o ochraně utajovaných 

skutečností. 

V důsledku takto nejasné právní úpravy tak bylo možno připustit dvě možné 

interpretace. Za prvé se jedná o interpretaci založenou na jednoduchém jazykovém 

výkladu: pokud advokáti nejsou uvedeni v seznamu osob nepodléhajících bezpečnostní 

prověrce, pak je podmínkou přístupu advokátů k utajovaným skutečnostem v trestním 

řízení takovou bezpečnostní prověrku absolvovat.  

Druhá možná interpretace pak vycházela z toho, že taková bezpečnostní 

prověrka není nutná a obdobně jako v době do novelizace zákona o ochraně 

utajovaných skutečností tak postačí pouhé poučení obhájce. 

Současně s novelizací zákona o ochraně utajovaných skutečností došlo rovněž 

k novele zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 

31. 12. 2000, který do svého textu včlenil § 40a stanovující zvláštní poučovací 

povinnost v případě projednání utajovaných skutečností. Z textu ustanovení pak 

vyplývalo, že taková poučovací povinnost nahrazuje ad hoc bezpečnostní prověrku.  

Zjednodušeně řečeno, celý spor se vedl o otázku, zda je trestní řád vůči zákonu 

o ochraně utajovaných skutečností zákonem speciálním či naopak. Ústavní soud zde 

mimo jiné využil i argument reductionis ad absurdum, a to hned v několika ohledech. 

Předně zdůraznil, že procesní postavení obhájce je odvozeno od práv obviněného. 

I v případě, že by byla zakotvena výjimka pro advokáta, i tak by zůstala otevřena otázka 

přístupu k utajovaným skutečnostem z pohledu obviněného – takové omezení 

považoval Ústavní soud za nepředstavitelné. Povinnost prověřování obviněného 

Národním bezpečnostním úřadem je pak vedena ad absurdum na příkladě, kdy by měly 

být v trestním řízení projednávány trestné činy vyzvědačství či ohrožení utajované 

skutečnosti.  

K absurdnímu výsledku by však vedlo i srovnání s postupem v případě 

občanského soudního řízení a správního řízení: „Vedla by totiž k možné situaci, kdy 

u advokáta v trestním řízení by bylo nutno pro seznámení se s důkazním prostředkem 
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obsahujícím utajovanou skutečnost vyžadovat absolvování bezpečnostní prověrky, 

v občanském soudním řízení, případně v soudním řízení správním, u stejného advokáta 

v postavení zástupce účastníka řízení by ale absolvování této prověrky pro seznámení se 

s identickým důkazním prostředkem obsahujícím identickou utajovanou skutečnost 

vyžadováno nebylo.“ 

Ústavní soud obdobně jako v případě základního schématu teleologického 

výkladu tak nakonec i v případě argumentu ad absurdum došel k závěru, podle nějž je 

třeba v případě kolize dvou možných interpretací upřednostnit tu z nich, která nevede 

k absurdním důsledkům: „Na tomto místě nutno odkázat na skutečnost, že Ústavní soud 

v řadě svých rozhodnutí (II. ÚS 315/2001, II. ÚS 326/98, Pl. ÚS 2/99, II. ÚS 221/98) 

postupoval výkladem per reductione ad absurdum, což představuje formu výkladu 

teleologického (teleologické redukce): v případě plurality interpretačních alternativ je 

dle něj vyloučena ta, jež vede z pohledu smyslu a účelu normy k nepřijatelným 

důsledkům.“ 

S odvoláním na argument ad absurdum tak Ústavní soud došel k závěru, že 

speciální úpravu tvoří trestní řád a nikoli zákon o utajovaných skutečnostech. Z toho 

důvodu tedy český právní řád nevyžadoval pro seznámení obhájce v trestním řízení 

s utajovanými skutečnostmi bezpečnostní prověrku. 

Výše uvedený judikát je dle mého názoru prototypem nejčastější role, kterou 

v rozhodovací praxi argument ad absurdum činí. Jedná se o rozhodující argument, který 

se uplatní právě nejčastěji při dvou výkladových variantách, z nichž vyloučí tu, která by 

ve svých důsledcích zjištěných argumentem ad absurdum, vedla k absurdním závěrům. 

2.6 Může být výklad, který chápe svobodu co nejšíře, absurdní? 

Jak jsem již uvedl v této práci výše, judikatura vytvořila některá pravidla týkající 

se přednosti jednotlivých potenciálních výkladů. Tak například již byla zmiňována 

pravidla, podle nichž je třeba v případech dvojí možné interpretace upřednostnit ten 

z nich, který lépe odpovídá účelu zákona, a naopak vyloučit ten, který vede 

k nepřijatelným důsledkům.  

Je již notorietou, že obdobný přístup zastává (nejen) Ústavní soud v případech 

ústavně-konformního výkladu. Kupříkladu Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 
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202/99, ze dne 9. 9. 1999 konstatoval: „Ústavně konformní výklad právních norem, jak 

konstatoval Ústavní soud již dříve (viz nález sp. zn. Pl. ÚS 48/95, ÚS, sv. 5, s. 171), má 

prioritu před výkladem ústavně nekonformním. Tato povinnost plyne pro soudy jednak z 

čl. 90 Ústavy ČR, jednak z čl. 95 odst. 2 Ústavy ČR.“  

Ještě dále pak z pohledu práv a povinností jedince jde argument in dubio pro 

libertate ve veřejném právu. Ve vztahu k tomuto argumentu teleologického výkladu se 

pak Ústavní soud vyjádřil například ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 2254/07 ze dne 

8. 4. 2008: „Je-li k dispozici více výkladů veřejnoprávní normy, je třeba volit ten, který 

vůbec, resp. co nejméně zasahuje do toho kterého základního práva či svobody. Tento 

princip in dubio pro libertate plyne přímo z ústavního pořádku (čl. 1 odst. 1 a čl. 2 

odst. 4 Ústavy České republiky nebo čl. 2 odst. 3 a čl. 4 Listiny). Jde o strukturální 

princip liberálně demokratického státu, vyjadřující prioritu jednotlivce a jeho svobody 

před státem.“  

Pravidlo přednosti ústavně konformního výkladu lze chápat částečně rovněž jako 

argument systematického výkladu. Obecně lze říci, že výše uvedenou právní větu lze 

parafrázovat tak, že interpret musí při výkladu zákona postupovat takovým způsobem, 

aby výsledná interpretace odpovídala ústavním normám. Potud se argumentace ústavně-

konformním výkladem jeví jako čistý argument systematický.  

Na druhou stranu problematickou částí této argumentace je, že ustanovení 

ústavních předpisů jsou často textově skoupá a jejich význam je více než kdekoli jinde 

ze značné části dovozován výkladem. Ústavní předpisy tak obsahují často abstraktní 

právní pojmy. Tak například hned čl. 1 odst. 1 Ústavy: jaký podle nás je svrchovaný, 

jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka 

a občana? Nebo co vše podle čl. 9 odst. 2 Ústavy jsou podstatné náležitosti 

demokratického právního státu? A takhle by se dalo citovat dále nejen z Ústavy, ale 

i z Listiny a dalších ústavních předpisů. Nejedná se však pouze o právní pojmy 

s nejednoznačnými hranicemi významu, do dalších svízelí dostane interpreta vzájemný 

překryv jednotlivých ustanovení apod. 

V takovém případě interpret opět nemůže jinak, než opřít svoji další argumentaci 

o jednotlivé argumenty teleologického výkladu. Pakliže by tak neučinil, jaké pravidlo 

pro vymezení hranice interpretace pojmu na základě jazykového výkladu by pak 

ospravedlnilo jím zvolenou interpretaci? Pak však už nemůžeme hovořit o čistém 
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systematickém výkladu. Domnívám se, že nejlépe pojmy „ústavně-konformní výklad“, 

jakož i argument in dubio pro libertate lze podřadit pod pojem „systematicko-

teleologický výklad“. Nevystačíme-li si proto na ústavní úrovni s jazykovým výkladem 

(což nebudou pouze ojedinělé případy), pak bude interpretace probíhat tak, že výklad 

zákona provedeme s ohledem na účel ústavní (nadřazené) právní normy.  

Pokud jde o argument in dubio pro libertate, pak Ústavní soud o něm hovoří 

jako o „strukturálním principu liberálně demokratického státu, vyjadřujícím prioritu 

jednotlivce a jeho svobody před státem“.104

K argumentu in dubio pro libertate J. Wintr zdůrazňuje, že má subsidiární 

charakter k ústavně-konformnímu výkladu: „Zásada in dubio pro libertate má tento 

subsidiární charakter; pokud je totiž jedna z výkladových možností v přímém rozporu se 

základním právem či svobodou garantovanou ústavním pořádkem, pak se prostě vyloučí 

na základě zásady ústavně konformního výkladu nebo zásady výkladu v souladu 

s ústavními principy a hodnotami.“

 Jedná se vlastně o příkaz orgánům veřejné 

moci, aby v případě dvou možných interpretací zvolily tu, která více umožňuje naplnění 

práv jednotlivce. Tento argument má tedy širší dopad než pouhý ústavně-konformní 

výklad, neboť nám nejde pouze o souladnost s Ústavou, ale i o širší realizaci práv 

jednotlivce.  

105

Pochybnosti k opodstatněnosti zásady in dubio pro libertate, konkrétně v její 

formulaci in dubio mitius, vyjadřuje F. Melzer.

  

106

                                                 
104  Srov. k tomu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 4. 2008, sp. zn. I. ÚS 2254/07. 

 Předně zdůrazňuje, že zásada in dubio 

mitius by neměla naleznout uplatnění tam, kde jsou k dispozici dva výklady na základě 

pouhého jazykového výkladu. Je tomu tak proto, že v tomto případě by se nemohl 

uplatnit ani teleologický výklad, a upřednostnění řešení in dubio mitius by tak s sebou 

mohlo přinášet hodnotovou rozpornost v právním řádu. Argument in dubio mitius  tak 

může naleznout své uplatnění až po vyčerpání všech výkladových metod, zůstávají-li 

i poté k dispozici dva rovnocenné výklady. Legitimační důvod tohoto postupu spatřuje 

F. Melzer v ochraně právní jistoty: „Musíme si uvědomit, že právní stát má povinnost co 

nejpřesněji formulovat ustanovení právních předpisů, neučinil-li tak, nastal problém na 

jeho straně, ve sféře jeho vlivu. Máme-li se přitom rozhodnout mezi výkladem, který je 

105  Wintr, J.: Metody a zásady interpretace práva, Auditorium, Praha 2013, str. 146. 
106  Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace, 1. vydání. Praha, C.H. Beck 

2010, str. 204 - 208. 
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výhodný pro stát a výkladem, který je výhodný pro adresáty právní regulace, musíme 

volit druhou možnost.“107

Lze tedy shrnout, že zatímco u základních práv garantovaných ústavními 

předpisy je důvod pro jejich upřednostnění dán právní sílou a zaručen ústavně 

konformním výkladem, argumenty pro legitimaci principu in dubio pro libertate se 

hledají složitěji. Pouhé odkázání na čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 a 4 Listiny, jak 

činí Ústavní soud, zde pravděpodobně k plnému opodstatnění argumentu in dubio pro 

libertate nepostačí. Je totiž pochybné, zda lze zásadu legální licence natolik rozšířit, aby 

platilo, že nejen to, co není zákonem zakázáno, je dovoleno, ale je dovoleno i to, kde 

ustanovení lze vykládat tak, že z něj sankce nevyplývá, nebo je mírnější. S ohledem na 

tyto argumenty přisuzuji tedy rovněž argumentu in dubio pro libertate subsidiární 

význam. 

  

Zajímavou situací je pak vzájemný vztah všech výše uvedených pravidel 

přednosti vyplývajících z teleologického výkladu. V případě uvedeném níže pak 

budeme zkoumat vztah pravidla přednosti na základě argumentu in dubio pro libertate 

ve vztahu k pravidlu přednosti na základě argumentu reductionis ad absurdum. 

2.6.1 Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2 Afs 101/2007-49 ze dne 

19. 2. 2008  

V komentovaném případě se jednalo o spor mezi daňovým poplatníkem 

a finanční správou. Finanční správa doměřila daňovému poplatníkovi daň a vydala tak 

dodatečný platební výměr na daň z příjmů fyzických osob. Daňový poplatník se chtěl 

proti tomuto platebnímu výměru bránit odvoláním. Daňový poplatník podal poslední 

den lhůty odvolání adresované v záhlaví Finančnímu úřadu ve Znojmě a na obálce obci 

Chvalovice, které bylo doručeno Obecnímu úřadu obce Chvalovice. Bylo tedy v dané 

věci nesporné, že odvolání nebylo podáno u příslušného orgánu. Nicméně stalo se 

sporným, zda se na daný případ vztahují ustanovení o postoupení podání za současného 

zachování lhůty. 

Zkoumaná otázka zde tedy byla procesního charakteru a posuzovala se podle 

zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění účinném do 31.12.2010 (dále 

jen „daňový řád“).  

                                                 
107  Tamtéž, str. 207. 
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Podle tehdejšího daňového řádu platilo, že lhůta je zachována, je-li posledního 

dne lhůty učiněn úkon u správce daně nebo podána poštovní zásilka obsahující daňové 

podání.  

Definici „správce daně“ pak podávalo ustanovení § 1 odst. 3 daňového řádu, 

které pod tento pojem zahrnovalo mimo jiné i orgány územních samosprávných celků 

věcně příslušné podle zvláštních zákonů ke správě daní. Naproti tomu ustanovení § 22 

daňového řádu řešilo situace, kdy je podání podáno u nepříslušného správce daně: 

„V případě, kdy je správci daně doručeno v daňové věci podání nebo připsána platba 

a správce daně není příslušný k projednání věci a k rozhodnutí, je povinen podání 

neprodleně postoupit příslušnému správci daně.“ 

V tento okamžik tak byly přípustné dvě interpretace. Orgány finanční správy 

argumentovaly tak, že podle ustanovení § 1 odst. 3 daňového řádu je obecní úřad 

správcem daně pouze ve vztahu k tomu řízení, k němuž je věcně příslušný (v případě 

daně z příjmu fyzických osob jeho příslušnost dána není a není tudíž správcem daně). 

Naproti tomu daňový poplatník (a rovněž správní soud, který jeho správní žalobě 

vyhověl) se domníval, že každý orgán uvedený v § 1 odst. 3 daňového řádu je vždy 

správcem daně. Této interpretaci nasvědčovalo i ustanovení § 22 daňového řádu, které 

vůbec nerozlišovalo mezi místní a věcnou příslušností a uplatňovalo se tak při absenci 

jakékoli z nich. 

Je nesporné, že pokud se prosadí argumentace finanční správy, dojde tím 

v rozporu se zásadou in dubio pro libertate ke zkrácení práv daňového 

poplatníka (nebude-li možno podání postoupit, pak budou považována za opožděná 

a ponesou s sebou fatální důsledek ztráty procesní obrany), nicméně pokud by jí bylo 

přisvědčeno, mohla by podle Nejvyššího správního soudu vést k absurdním důsledkům, 

a proto argument in dubio pro libertate použít nelze: „V daném případě však toto 

pravidlo použít nelze. Je sice pravdou, že zákonná úprava umožňuje teoreticky dva 

způsoby výkladu, avšak výklad, který je vstřícnější k ochraně základních práv a svobod 

účastníků, vede k natolik absurdním důsledkům, že jeho aplikace není možná.“ 

Nejvyšší správní soud tak stanovil prioritu argumentu reductionis ad absurdum 

nad argumentem in dubio pro libertate. Absurdní důsledky interpretace zastávané 

daňovým poplatníkem pak spočívali v tom, že „soudem navržený výklad by totiž 

znamenal, že je možné veškerá daňová podání podávat a daňové platby poukazovat 
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všem orgánům, které v nějaké, byť zcela okrajové, části své působnosti vystupují jako 

správci daně.“ Tím, že následně by soudy či obecní úřady (které vystupují pouze 

v některých případech výjimečně jako správci daně) byly zahlceny daňovými 

přiznáními jednotlivých fyzických osob a přeposílali nesprávně zaslané platby, by totiž 

mohlo dojít k ochromení jejich hlavní činnosti. 

Ve shodě s citovaným rozsudkem se domnívám, že argument ad absurdum má 

přednost před argumentem in dubio pro libertate. Na druhou stranu komentovaný 

případ podle mého názoru ukazuje na jednu ze slabin argumentu ad absurdum. Jedná se 

o to, že přesvědčivost jakož i legitimita argumentu ad absurdum je závislá na tom, do 

jaké míry je určitý závěr absurdní. Míra absurdnosti je pak dána tím, čím více stěží je 

určitý závěr představitelný pro adresáty právních norem. V tomto konkrétním případě je 

právě však přesvědčivost argumentu ad absurdum snížena. Lze totiž argumentovat, že 

pro adresáty právních norem je naopak představitelné (možná dokonce by takový 

výklad byl i jimi preferován), aby obecní úřad přeposlal jejich daňové podání 

příslušnému orgánu finanční správy. 

2.7 Teleologický výklad jako výklad contra verba legis 

Na příkladech výše jsme si ukázali již několik rolí teleologického výkladu, které 

nalezly svůj odraz v interpretační praxi českých soudů. Jednalo se o situace, v nichž 

teleologický výklad vystupoval jako rozhodčí mezi dvěma možnými výklady, dále jako 

pomocník při hledání správného významu slova či jako jeden z mnoha možných 

v zásadě si rovných interpretačních metod. 

Nyní však pojednáme o nejspornějším momentu teleologické úvahy, a to sice 

o situaci kdy teleologický výklad popře výklad jazykový. Jedná se o situaci 

v rozhodovací praxi poměrně vzácnou. Interpret (jako při jakékoli jiné interpretaci) 

nejprve provede jazykový výklad rozhodného ustanovení. Poté po teleologickém 

výkladu (ať už v podobě jakéhokoli z argumentů uvedených výše v teoretické části této 

práce) zjistí, že účel zákona nejenže nekoresponduje s jeho jazykovým zněním, nýbrž že 

je s jazykovým výkladem daného ustanovení v rozporu. V tomto okamžiku procesu 

interpretace je velmi důležité identifikovat, o jakou situaci se jedná, neboť v návaznosti 

na to se bude odvíjet další postup interpretace. Zatímco pouhé odchýlení se 
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teleologického výkladu od výkladu jazykového lze často řešit extenzivním či 

restriktivním výkladem, pak zřejmý rozpor mezi jazykovým výkladem a teleologickou 

úvahou má za následek nejčastěji teleologickou redukci. 

Za jakých podmínek tento postup judikatura připouští, si budeme demonstrovat 

na níže analyzovaném judikátu. 

2.7.1 Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 4 As 1/2008-220 ze dne 

30. 3. 2009  

V tomto případě se jednalo o spor z ochranných známek řešený před Úřadem 

průmyslového vlastnictví. Výrobce kávy si nechal zaregistrovat ochrannou známku 

„TCHIBO CAFE CLASSIC“. Proti této registraci pak brojil jiný soutěžitel na trhu 

s kávou a domáhal se výmazu této ochranné známky z titulu práva priority 

(tj. přednostního zápisu), neboť tento soutěžitel měl zapsánu ochrannou známku pro své 

kávové produkty s názvem „CLASSIC“108

Podstata tohoto sporu tak spočívala v tom, zda jsou názvy TCHIBO CAFE 

CLASSIC a CLASSIC jako dvě ochranné známky zaměnitelné či nikoli. Jinými slovy, 

zda výraz TCHIBO CAFE CLASSIC má dostatečnou rozlišovací způsobilosti od názvu 

CLASSIC. 

.  

Rozhodným ustanovením pro posouzení této právní otázky bylo ustanovení 

§ 3 zákona č. 174/1988 Sb., o ochranných známkách, ve znění účinném do 30.9.1995 

(dále jen „zákon o ochranných známkách“). 

Podle § 25 zákona o ochranných známkách dojde k výmazu ochranné známky, 

pokud byla zapsána v rozporu se zákonem. Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. e) zákona 

o ochranných známkách platilo, že ochrannou známkou nemůže být označení shodné 

s ochrannou známkou, která je zapsána pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu pro 

výrobky nebo služby téhož druhu. Ustanovení § 3 odst. 2 zákona o ochranných 

známkách pak předcházející ustanovení doplnil tak, že ochrannou známkou 

rovněž nemůže být označení obsahující prvky uvedené v odstavci 1 písm. c) až h).  

Jinými slovy, na základě doslovného jazykového výkladu lze zcela jednoznačně 

dojít k závěru, že pokud navrhovaná ochranná známka obsahuje jako svůj prvek 

označení shodné s označením, které bylo jako ochranná známka zaregistrováno již 

                                                 
108  Ačkoli je tento soutěžitel prodával vždy názvem NESCAFÉ CLASSIC. 
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jiným soutěžitelem, není možné takovou ochrannou známku zapsat, resp. takovou 

zapsanou známku je třeba vymazat. 

V tuto chvíli však Nejvyšší správní soud opět zdůraznil, že není možné vždy 

vycházet pouze z jazykového výkladu: „Jazykový výklad - jakkoli je pro právní 

interpretaci naprosto nezbytný (condicio sine qua non) - je pouze jednou z více metod, 

které má interpret právního textu k dispozici. Vzbuzuje-li výsledek jazykové interpretace 

pochybnosti, je třeba, aby byl přezkoušen jinými výkladovými metodami a v jejich světle 

potvrzen jako správný a vystihující smysl práva, resp. přirozené chápání 

spravedlnosti (common sense), nebo zavržen jako chybný, tomuto smyslu se příčící.“ 

Následně Nejvyšší správní soud vyšel z účelu institutu ochranné známky, 

resp. jejich základních funkcí, z nichž výsadní postavení má funkce rozlišovací 

a zabýval se jejím smyslem. Nejvyšší správní soud tak došel k závěru, že smyslem 

ochranné známky je zejména její soutěžní účel, tedy pomoci soutěžitelům prosadit se na 

trhu, na trhu se udržet či upevnit svou pozici s konkurencí.  

Nejvyšší správní soud následně shledal, že účelem zákona o ochranných 

známkách bylo umožnit registraci označení způsobilých rozlišit výrobky nebo služby 

pocházející od různých výrobců. Naproti tomu nebylo účelem zákona bránit registraci 

označení sice způsobilých k takovému odlišení, ale obsahujících v některých aspektech 

shodné prvky jako dříve zaregistrované známky. Došel tak k závěru, který byl pak již 

součástí litery právní úpravy nahrazující zákon o ochranných známkách, a to sice, že 

„o shodné označení (prvky označení) ve smyslu interpretovaného ustanovení se tak 

podle objektivně teleologického výkladu jednalo jedině tehdy, pokud u porovnávaných 

označení hrozilo nebezpečí záměny.“ 

S ohledem na skutečnost, že v daném případě však byla teleologická úvaha zcela 

v rozporu se zřejmým jazykovým výkladem, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu 

jinak, než postupovat cestou teleologické redukce: „Zdejší soud si je plně vědom, že 

řešení, k němuž přikročil, je contra verba legis, je však přesvědčen, že zároveň 

je secundum rationem legis. Soud zde přistoupil byť k vcelku zřídkakdy užívanému, ale 

plnohodnotnému právně metodologickému instrumentu nazývanému teleologická 

redukce. Ta spočívá v tom, že se text právního ustanovení neaplikuje, ačkoli 

z jazykového hlediska by se tak dít mělo.“ 
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Z výše uvedené pasáže tak nepřímo vyplývá první podmínka pro aplikaci 

teleologické redukce, a to sice, že právní norma získaná jako výsledek teleologické 

redukce se může oprostit od jazykového znění ustanovení, nýbrž vždy musí být 

v mezích vytyčených účelem zákona.  

Další podmínka pro uplatnění teleologické redukce pak vyplývá 

z následující věty: „Při použití teleologické redukce je třeba důkladně zvažovat dotčení 

principu právní jistoty.“ Přistoupí-li tedy soud k teleologické redukci, musí vždy 

důkladně zvážit, zda není, resp. či je a v jaké míře, dotčen princip právní jistoty. 

V daném konkrétním případě Nejvyšší správní soud poměrně rozsáhlou a přesvědčivou 

argumentací došel k závěru, že princip právní jistoty v tomto případě dotčen nebyl. 

Zevšeobecněním argumentů uvedených v komentovaném rozsudku lze dojít k závěru, 

že princip právní jistoty zpravidla nebude porušen tehdy, pokud k dané právní otázce 

nebude existovat ustálená rozhodovací praxe. V komentovaném případě přípustnost 

teleologické redukce opodstatnila i skutečnost, že se interpretoval již 13 let neplatný 

zákon. 

Po uplatnění teleologické redukce pak Nejvyšší správní soud tedy uzavřel, že 

není na místě přistoupit k výmazu ochranné známky TCHIBO CAFE CLASSIC, když 

to účel zákona nevyžadoval. 

2.8 Teleologický výklad jako prostředek časové adaptace 

Jak jsme uvedli výše v teoretické části této práce, teleologický výklad se jako 

jediná výkladová metoda odlišuje od ostatních tím, že jejím imanentním atributem je 

účel zákona.  

Účel zákona přitom zpravidla není přímo v jeho textu vyjádřen a nadto se jedná 

o pojem dynamický, tedy proměnlivý v čase. Pokud jde o jeho extralegální charakter, je 

mu podobný argument úmyslu zákonodárce, s nímž operuje historický výklad. Naproti 

účelu zákona se sice jedná rovněž o pojem extralegální, nicméně statický. Vykládáme-li 

podle teleologického výkladu účel zákona hic et nunc, historický výklad vztahuje úmysl 

zákonodárce k době přijetí právního předpisu. Jedná se tedy spíše o prostředek 

zakonzervování určité interpretace.  
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Teleologický výklad tedy umožňuje provést výklad předpisu relativně starší 

datace tak, aby jeho aplikace odpovídala aktuálním podmínkám doby, což vyplývá 

právě z toho předpokladu, že se hledá aktuální účel zákona. V této rovině tedy 

teleologický výklad poskytuje judikatuře rovněž značný prostor pro vývoj. Může pak 

dojít na jedné straně v určitém okamžiku k odchýlení se od ustálené judikatorní praxe 

z důvodu odlišných společenských a dobových okolností, v čemž někteří kritici mohou 

spatřovat narušení principu právní jistoty (srov. například předchozí judikát nacházející 

přímou úměru mezi stabilitou judikatury a právní jistotou), na druhou stranu však 

současně s tímto odchýlením dochází k tomu, že se judikatura přizpůsobuje právnímu 

vědomí (takovému jaké aktuálně je) recipientů právních norem. 

Tuto roli plně přiznává teleologickému výkladu rovněž Ústavní soud. Učinil tak 

například ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 1133/07 ze dne 20. 12. 2007: „Ústavní soud 

sdílí názor, že platné zákony jsou soubory pravidel psaných pro přítomnost a nejsou 

pouze historickým reliktem doby, v níž byly vytvořeny. Řada zákonů z doby před rokem 

1990 proto musí být interpretována ve světle principů, na nichž je založen náš právní 

řád a vlastně celý stát, principů, které platné právo neznalo v době vytváření těchto 

předpisů.“109

2.8.1 Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 4 As 1/2008-220 ze dne 

30. 3. 2009 

 

I v tomto případě si vezmeme za vzor spor o výmaz ochranné známky TCHIBO 

CAFE CLASSIC (srov. skutkové okolnosti případu výše). 

Jak bylo uvedeno výše, případ se právně posuzoval podle zákona o ochranných 

známkách z roku 1988, přičemž v době rozhodování (tedy v roce 2009) byl již 14 let 

účinný zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Nejvyšší správní soud rozhodoval tedy za okolností, kdy se za danou dobu utvořilo 

zcela odlišné právní vědomí o tzv. známkovém právu.  

Nejvyšší správní soud při svém posuzování vyšel z postupu, jak jsme jej nastínili 

výše v úvodu této kapitoly. Nejprve tedy identifikoval účel ochranné známky hic et 

nunc. Z popisu jejích funkcí pak zdůraznil, že funkcí nejvýznamnější a základní je pak 
                                                 

109  Ústavní soud zde však cituje a ztotožňuje se s myšlenkou dříve vyjádřenou Z. Kühnem. Srov.: Kühn, 
Z. Aplikace práva ve složitých případech – k úloze právních principů v judikatuře. Praha, Karolinum, 
2002, s. 110 a poznámka pod čarou 176. 
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funkce soutěžní. Přičemž je zřejmé, že historický zákonodárce (s ohledem na dataci 

právního předpisu) tuto funkci nezamýšlel. Nejvyšší správní soud tak dovodil: „Je 

nepochybné, že záměrem historického zákonodárce nemohlo být akcentovat soutěžní 

funkci ochranné známky, neboť fungující hospodářská soutěž je základním 

mechanismem systému tržního hospodářství. Jen v systémech tržního hospodářství lze 

hovořit o hospodářské soutěži v jejím pravém smyslu, neboť z historicky ověřených 

systémů jen tržní hospodářství má potenciál stimulovat soutěžitele na trhu ke 

konkurenci nabízených výrobků a služeb z hlediska ceny i kvality.“ 

Ze všech výše uvedených důvodů pak došel Nejvyšší správní soud k závěru: 

„Nutno proto uzavřít, že přestože je vykládán právní předpis z roku 1988, nelze na něj 

pohlížet optikou hodnot preferovaných v době jeho přijetí, ale hodnot uznávaných v 

době jeho aplikace.“ 

Následně Nejvyšší správní soud argumentoval, že dnešní hospodářství je 

založeno na systému tržního hospodářství (což výslovně vyplývá i z mnoha 

míst aktuální české i evropské legislativy). Účelem je tedy zajistit volnou hospodářskou 

soutěž oproštěnou od co nejvíce omezení ze strany státní moci. Nejvyšší správní soud 

tak došel k jednoznačnému závěru, že účelem zákona nemůže být to, aby bránil 

registraci známek, které na jedné straně naplňují rozlišovací způsobilost (tedy základní 

předpoklad jejich registrace), na druhou stranu vykazují shodnost v některých dílčích 

znacích s jinými ochrannými známkami. Takovou interpretaci tedy Nejvyšší správní 

soud jednoznačně odmítl: „Takový přístup by byl ryze formální, přehnaně by svazoval 

tržně ekonomické vztahy a nad nezbytnou míru zasahoval sféru ekonomické 

(a konsekventně tomu i právní) svobody soutěžitelů na trhu.“ Naopak tuto interpretaci 

označil za šikanózní, neboť neodůvodněně omezuje soutěž. 

Naproti všem těmto úvahám, jakkoli se může zdát teleologický výklad jako 

poměrně volný a nevázaný, nutno připomenout, že se stále ještě musí pojmově jednat 

o interpretaci (ev. přípustnou teleologickou redukci). Nelze takto zpětně vztáhnout 

v zásadě jakékoli ustanovení pozdějšího právního předpisu, tomu brání zásada lex retro 

non agit.  
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2.9 Teleologický výklad jako metoda zohledňující extralegální prvky 

Jak bylo uvedeno výše, teleologický výklad může operovat s rozličnými 

argumenty. Tyto argumenty lze rozdělit do dvou skupin: 

1) ty, které mají oporu v psaném právu, ať už výslovně či konkludentně 

(tj. nejčastěji se jedná o zásady, na nichž je založen ten který právní 

předpis, často uvedené v úvodních ustanoveních jednotlivých právních 

předpisů); 

2) ty, které z psaného práva nevyplývají, tedy extralegální prvky. 

Leckterému kritikovi teleologického výkladu se může tato role teleologického 

výkladu protivit, neboť nabývá dojmu, že takto dochází k vnášení pramenů práva, které 

český právní řád nezná či neuznává.  

Domnívám se, že tím, že se při interpretaci zákonného ustanovení zohlední 

některé mimoprávní argumenty (zejména obecné právní principy), nedochází nutně ke 

vnášení nových forem pramenů práva. Vždy je potřeba totiž mít na zřeteli, že to, co se 

interpretuje, je zákonné ustanovení. Soudce rozhoduje podle zákona, neboť rozhodne 

spor o právo s odkazem na konkrétní zákonné ustanovení, které interpretoval. Použije-li 

při interpretaci některé extralegální prvky, ale pořád rozhoduje na základě zákonného 

ustanovení a nikoli na základě samotného extralegálního prvku, zůstává tím podle mne 

výhrada právního předpisu jako pramene práva nedotčena. 

2.9.1 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 33/97 ze dne 17. 12. 1997 

Ve věci uvedené výše se jedná o dnes již poměrně známý nález Ústavního soudu 

ve věci suspenzívního veta prezidenta republiky ve vztahu k počítání lhůty pro její 

uplatnění podle čl. 50 odst. 1 Ústavy. 

Prezidentovi republiky byl doručen zákon přijatý oběma komorami parlamentu 

dne 13. června 1997 (pátek). Prezident republiky následně vrátil přijatý zákon 

poslanecké sněmovně dne 28. června 1997 (sobota), k doručení však došlo až nejbližší 

pracovní den, tedy 30. června 1997 (pondělí). Spornou se jevila právní otázka, zda došlo 

ke vrácení přijatého zákona ve lhůtě podle čl. 50 odst. 1 Ústavy. 

Čl. 50 odst. 1 Ústavy stanoví: „Prezident republiky má právo vrátit přijatý 

zákon s výjimkou zákona ústavního, s odůvodněním do patnácti dnů ode dne, kdy mu byl 

postoupen.“ 
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Prezident republiky vykládal výše uvedené ustanovení Ústavy podle standardní 

úpravy počítání lhůt, která se objevuje na jiných místech právního řádu. Samotná 

Ústava však takovou výslovnou právní úpravu počítání lhůt neobsahuje. Prezident 

republiky argumentoval, že obecná úprava počítání lhůt (tedy tak, že účinky doručení 

počínají dne následujícího a dále, že připadne-li poslední den lhůty na den pracovního 

klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší pracovní den) je obecně uznávána jako právní 

princip, a proto bylo ústavní jednání prezidenta republiky učiněno včas. 

Naproti tomu Poslanecká sněmovna zastávala argumentaci, podle níž 

neobsahuje-li Ústava speciální úpravu počítání lhůt, nelze ustanovení vykládat jinak než 

doslovně, tedy že uplynutím 15 dnů ode dne postoupení prekluduje právo suspenzívního 

veta bez dalšího.  

Ústavní soud při svém posuzování nejprve argumentoval komparativním 

výkladem, kdy konstatoval, že většina zahraničních úprav rovněž neupravuje počítání 

ústavních lhůt výslovně.  

Následně shrnul, že zákonné předpisy (konkrétně § 122 zákona č. 40/1964 Sb., 

občanský zákoník, ve znění účinném do 31. 12. 2013, § 57 zákona č. 99/1963 Sb., 

občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2000, § 60 zákona č. 141/1961 Sb., 

trestní řád, ve znění účinném do 30. 6. 2000 a § 27 zákona č. 71/1967 Sb., o správním 

řízení, ve znění účinném do 31. 12. 2005) standardně obsahují úpravu počítání lhůt tak, 

jak navrhuje prezident republiky. 

Následně Ústavní soud vyšel z teleologického výkladu ústavy jako právního 

předpisu. V tomto ohledu zejména zdůraznil její hodnotový determinismus. Ústava tak 

podle Ústavního soudu nemůže existovat mimo tyto všeobecně akceptovatelné hodnoty. 

Ústavní soud pak v návaznosti na tento argument výslovně připustil možnost širšího 

pojetí pramenů práva: „Pro oblast práva z toho plyne závěr, že pramenem práva 

obecně, jakož i pramenem práva ústavního, a to i v systému psaného práva, jsou rovněž 

základní právní principy a zvyklosti.“ 

Ústavní soud se pak nezbytně nutně musel vyrovnat s otázkou rizik spojených 

s připuštěním právních principů jako pramene práva, a to zejména pokud jde 

o potenciální zneužití na nich založené argumentace. Ústavní soud se tak pokusil 

vymezit limity, které zaručují, aby formulace obecných právních principů jako pramene 
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práva nebyla věci libovůle. V tomto ohledu shledal Ústavní soud dva limity; jednak 

kulturní a mravní kontext odpovědnosti, jednak soustavu demokratických institucí.  

Ve světle všech výše uvedených argumentů pak Ústavní soud prohlásil pravidla 

počítání procesních lhůt za obecně uznávaný právní princip českého právního řádu 

a přisvědčil tak argumentaci prezidenta republiky. 

Na komentovaném nálezu jsou tedy zajímavé zejména dva momenty. Prvním 

z nich je připuštění obecných právních principů jako pramene práva. Druhým pak je to, 

že i v tomto případě bylo judikováno v zásadě contra verba legis.  

Prohlášení o tom, že pravidla pro počítání lhůt jsou obecným právním 

principem, považuji za poměrně problematické. Je sice pravdou, že právní principy 

vznikají postupným zevšeobecněním právních norem, nicméně nejsem si jist, zda lze 

učinit závěr o tom, že pravidla pro počítání procesních lhůt jsou „bez jakékoli 

pochybnosti“ obecným právním principem po pouhé citaci čtyř právních předpisu bez 

dalšího. Nicméně s tvrzením, že pravidla pro počítání lhůt jsou obecným právním 

principem, se jinak dokážu ztotožnit. 
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Závěr 

V úvodu této práce jsem si stanovil dílčí cíle. Účelem teoretické části bylo 

poskytnout přehled základních přístupů vážících se k teleologickému výkladu z pohledu 

soudobé právní teorie, jakož i vyjádřit názor autora k některým jeho argumentačním 

postupům. Naproti tomu se praktická část této diplomové práce snažila na vybraných 

judikátech ilustrovat praktický postup obecných soudů České republiky uplatňujících ve 

své interpretaci teleologický výklad. Závěr této diplomové práce se pak zaměřuje na 

vzájemné srovnání poznatků získaných v obou předchozích částech. 

Učinit jeden jednoznačný závěr vztahující se k teleologickému výkladu 

a vyčerpávající otázky předestřené v této diplomové práci, natož pak vyčerpávající 

veškeré otázky související s teleologickým výkladem v praxi, je pravděpodobně 

nemožné. Je tomu tak ze samotné podstaty teleologického výkladu, neboť ten sdružuje 

celou řadu často heterogenních argumentů a učinit ke všem jeden paušální závěr tak 

nelze. To však v žádném ohledu nevylučuje učinit některé dílčí závěry z hledisek 

předestřených touto diplomovou prací.  

V prvé řadě se jedná o otázku postavení teleologického výkladu v systému 

výkladových metod. Pokud jde o teoretickou část této práce, při práci s odbornou 

literaturou jsem nalezl celou řadu názorů – jak názory, které přikládají teleologickému 

výkladu subsidiární úlohu110, tak argumenty, které se hlásí k vázanosti zákonem jako 

vázanosti rovněž jeho smyslem a účelem a vyzdvihují tak potřebnost teleologické 

argumentace v každé interpretaci.111

                                                 
110  Srov. např. Gerloch, A.: Teorie práva, 6. vydání. Plzeň, Aleš Čeněk 2013, str. 134. 

 Určení pozice teleologického výkladu v systému 

výkladových metod (zejména jeho vztahu k jazykovému výkladu) má přitom nesmírný 

význam na výsledek interpretace. Budeme-li důslednými zastánci členění 

interpretačních metod na standardní a nadstandardní, přistoupíme k teleologické 

argumentaci pouze za předpokladu jazykové nejasnosti řešeného ustanovení. V takovém 

případě však někdy nebude možno odhalit eventuální rozpor jazykového výkladu (je-li 

výklad jasný, nepřistoupím k teleologickému výkladu) s teleologickým výkladem. 

111 Srov. např. Hanuš, L.: K argumentaci teleologickým výkladem (vázanosti soudce zákonem). Právní 
rozhledy, 2007, č. 7. 
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Nepochybně v praxi může nastat situace, kdy je jazykový význam ustanovení jasný, 

nicméně je v rozporu s teleologickou interpretací. Byl-li by tento postup uplatňován 

naprosto důsledně, mohla by ignorace teleologické interpretace vést k hodnotovým 

rozporům v právním řádu. Naproti tomu názory, které přisuzují teleologickému výkladu 

větší váhu, mohou zase vést k jeho zneužití. Tím, že teleologický výklad otevírá 

interpretovi zcela nový argumentační prostor (účel zákona, hodnoty, obecné právní 

principy, důsledkový výklad apod.) oprošťující se od litery zákona, může docházet 

k poměrně významnému dotváření práva soudní mocí, nestabilitě interpretace 

a eventuálnímu narušení právní jistoty adresátů (k tomu srov. výklad níže). 

 Z praktické části diplomové práce však dovozuji, že pokud jde o postavení 

teleologického výkladu mezi jinými výkladovými metodami, praxe obecných soudů 

nám v tomto ohledu příliš nepomáhá a je obdobně názorově větvena jako právní věda. 

Mezi komentovanými judikáty jsem totiž nalezl jak případy dovolávající se užití 

teleologického výkladu pouze v návaznosti na jazykovou nejasnost sporného 

ustanovení, tak i případy kdy je k teleologické interpretační metodě přistupováno jako 

k jedné ze v zásadě si rovnocenných interpretačních metod.  

Zajímavé srovnání pak poskytuje judikatura, pokud jde o otázku vztahu 

teleologického výkladu, zejména v jeho axiologického podobě, k principu právní jistoty. 

Na základě analýzy citovaných rozhodnutí můžeme dojít k závěru, že ve vztahu 

k právní jistotě adresátů se může teleologický výklad projevit ve dvou ohledech, a to jak 

kladně, tak i záporně. Kladné působení na princip právní jistoty teleologický výklad 

poskytl například ve zmiňovaném judikátu týkajícího se sporu z ochranných známek.112

                                                 
112  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, čj. 4 As 1/2008-220. 

 

Soud musel tehdy interpretovat 14 let neplatný zákon a právní vědomí adresátů norem 

tak bylo zcela odlišné. Zde teleologický výklad posloužil jako sluha právní jistoty, když 

modifikoval jazykovou interpretaci rozhodného ustanovení tak, aby odpovídala 

aktuálním společenským preferencím. Kladnou roli tak může teleologický výklad sehrát 

zejména tehdy, kde právní vědomí adresátů (o tom, jaké je právo), jakož i jejich 

hodnotové preference (tedy jak by měly dle jejich názoru být řešeny jednotlivé 

konflikty zájmů) odpovídají výsledkům teleologické interpretace. Naproti tomu spíše 

negativní roli ve vztahu k principu právní jistoty sehrál teleologický výklad v rozsudku 
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týkajícím se oznámeného vs. skutečného účelu shromáždění.113

Poměrně dostatečnou a snad i výstižnou shledávám praxí vymezenou definici 

podmínek, za nichž může převládnout teleologický výklad nad jazykovým výkladem 

tak, jak byla podána v rozsudku Nejvyššího soudu ve věci reklamace a k tomu se vážící 

interpretace pojmu „vyřídit“, jakož i v tam citovaném starším stanovisku Ústavního 

soudu.

 Zde naopak v rozporu 

s ústavním příkazem restriktivního výkladu mezí základních práv a svobod 

a s legitimním očekáváním adresáta právních norem o tom, že může realizovat jím 

organizované shromáždění, oznámí-li jeho legální účel správnímu orgánu, rozhodl tak, 

že pod pojem „oznámený účel“ lze vztáhnout rovněž „účel skutečný“.  

114 Tato definice stanoví, že pouze za podmínky nejasnosti či nesrozumitelnosti 

doslovného jazykového výkladu nebo jeho rozporu s jednoznačným (tedy jednoznačně 

určitelným, výlučným a nepochybným) účelem zákona, může teleologický výklad 

převážit nad jazykovým výkladem. Pokud by se této definice přidržel i Nejvyšší správní 

soud právě v již zmiňované věci týkající se oznámení shromáždění115

Jak jsme však zjistili na praktických příkladech, obdobně zajímavé jako řešit 

napětí mezi teleologickým výkladem a jazykovým výkladem je i zkoumat jejich 

vzájemnou kooperaci a situace, kdy se tyto výklady vzájemně doplňují. Teleologický 

výklad totiž může posloužit jazykovému výkladu tehdy, kdy již jazykový výklad sám 

k interpretaci právního pojmu nestačí. S ohledem na rozsáhlejší argumentační 

instrumentárium tak dokáže interpretovat pojmy, které by jinak byly z pouhého 

jazykového hlediska neřešitelné. Konečně i tam, kde jazykový výklad poskytuje 

poměrně jednoznačné řešení, může být teleologický výklad užit jako výklad doplňující, 

které podpoří výklad jazykový a interpret tak může dosáhnout větší přesvědčivosti jím 

předestřené interpretace. 

, patrně by nedošel 

k tolik zpochybnitelnému závěru. Je však otázkou, zda s ohledem na současné 

interpretační tendence upřednostňující teleologický výklad definice není příliš zužující.  

Pokud jde o argument ad absurdum, domnívám se, že praxe českých soudů 

poměrně odpovídá jeho vymezení tak, jak to činí právní teorie. Většina rozhodnutí, 

které jsem v rámci rešerše judikatury nalezl, jej skutečně využívá pro výběr mezi dvěma 

                                                 
113  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2009, čj. 8 As 7/2008-116. 
114  Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. 33 Cdo 3228/2009 a stanovisko pléna 

Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96.  
115  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2009, čj. As 7/2008-116. 
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možnými interpretacemi (přičemž se nemusí vždy jednat pouze o možné interpretace 

založené na jazykovém výkladu). Rovněž však využití argumentu ad absurdum 

v případě rozhodnutí týkajícího se podání odvolání proti daňovému výměru 

nepříslušnému úřadu116

Mezi nesporné klady teleologického výkladu, který jej činí unikátním ve vztahu 

k jiným interpretačním metodám, je pak jeho možnost přizpůsobit jazykový výklad 

ustanovení společenským podmínkám platným v době jeho aplikace tak, jako tomu bylo 

například v rozhodnutí týkajícího se sporu z ochranných známek.

 poukázalo na slabou stránku tohoto argumentu, a to sice, že 

ačkoli je jeho přesvědčivost závislá na míře absurdnosti, která je přímo úměrná 

zjevnosti odmítnutí alternativy právním společenstvím, je to interpret sám, kdo závěr 

o absurdnosti možné interpretace činí a z toho pramení potenciální zneužití tohoto 

argumentu.  

117

A konečně i nález Ústavního soudu ve věci suspenzívního veta prezidenta 

republiky

 

118

Jak jsem uvedl výše, s ohledem na různorodost argumentů, které teleologický 

výklad zastřešuje, pouze stěží lze dosáhnout nějakého paušálního závěru 

o teleologickém výkladu. Lze však uzavřít, že teleologický výklad je nepochybně 

legitimní a významnou částí metodologického instrumentaria, bez níž by některé 

případy byly stěží řešitelné. Domnívám se, že jednotlivé argumenty teleologického 

výkladu tak, jak byly rozebrány v této práci, mohou vést k přesvědčivé právní 

argumentaci tak, aby řešení co nejvíce odpovídalo na otázku co je po právu? Za 

nejslabší stránku teleologického výkladu pak můžeme považovat to, co paradoxně není 

chybou jeho argumentů a metod. Jde o to, že teleologický výklad je více než kterákoli 

 ukazuje slabiny i přednosti teleologického výkladu. Využitím argumentace 

právními principy zde totiž teleologický výklad přece jen působil systémově, neboť 

prohlášením pravidel pro počítání lhůt za obecný právní princip rozšířil úpravu pro 

počítání lhůt objevujících se na jiných místech právního řádu i na úroveň ústavní. Na 

druhou stranu podle mého názoru v tomto konkrétním případě nebyla existence tohoto 

právního principu v českém právním řádě doložena nad veškerou pochybnost, což 

v kombinaci s poměrně jednoznačnou jazykovou interpretací dotčeného ustanovení 

přispělo k oslabení přesvědčivosti argumentace zastávané Ústavním soudem. 

                                                 
116  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2008, čj. 2 Afs 101/2007-49. 
117  Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2009, čj. 4 As 1/2008-220. 
118  Nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97.  
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jiná interpretační metoda spojen s hodnocením a poměřováním, ať už se jedná o účely, 

hodnoty, právní principy a další. Ačkoli teleologický výklad může stanovit určité 

procesní postupy pro toto hodnocení a poměřování, s ohledem na skutečnost, že 

interpretace je činností lidskou, učiní materiální rozhodnutí o váze přisuzované tomu 

kterému účelu či hodnotě člověk. Takové rozhodnutí však může být chybné. Naproti 

tomu, je-li učiněno správně, pak teleologický výklad je skutečně korunou výkladu, 

zohledňující nejen slova a systematiku právního řádu, nýbrž i jeho materiální stránku 

tvořenou účely, ke kterým právo směřuje, a hodnotami, které se snaží chránit.  
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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. 
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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 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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Abstract: Teleological interpretation and the case law of 

Czech courts 

The purpose of my thesis is to analyze teleological interpretation from both the 

theoretical and the practical point of view. Since the use of teleological interpretation by 

Czech courts has increased in the last two decades, the reason for my research is to 

present recent legal discussions related to the teleological interpretation. The thesis also 

examines the arguments which support or criticise such method of interpretation and 

compares them to contemporary judicial decisions. 

The thesis is composed of two main chapters; each of them explores the 

teleological interpretation from a different perspective. The first part is a theoretical part 

which summarizes acquired knowledge of legal theory concerning teleological 

interpretation. The second part deals with detailed analysis of selected judicial 

decisions. The aim of the thesis is to provide a reader with a comparison between 

theoretical and practical approach to the teleological interpretation. 

The opening subchapters of the theoretical part explicate what the statutory 

interpretation is. It also attempts to outline the limits of interpretation. Subsequently, the 

study presents and characterises the main methods of statutory interpretation, 

i.e. language interpretation, logic interpretation, systematic interpretation, historical 

interpretation and comparative interpretation. 

The following subchapters investigate exclusively the teleological interpretation. 

Firstly, it focuses on the definition of teleological interpretation and the scope of 

arguments covered by the teleological interpretation. Secondly, it analyzes the basic 

scheme of teleological interpretation, i.e. the argumentation based on the purpose of 

law. It explain the notion of the purpose of law and provides a method of its finding. 

Consequently, the thesis describes the group of teleological arguments, which involves 

values in the interpretation (so-called axiological interpretation), such as argumentum 

a simili, argumentum a fortiori and arguments based on general legal principles. 

Following subchapters address issue of other teleological arguments as teleologically-

systematic interpretation, argumentum ad absurdum and teleological reduction. Finally, 
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the last subchapters of the theoretical part briefly present the remaining arguments of 

teleological interpretation. 

The practical part is subdivided into nine subchapters, each of them illustrating 

the approach to decision-making by courts applying within this activity teleological 

interpretation. Each of these subchapters highlights a specific role of the influence of 

the teleological interpretation regarding the individual case. The practical part then 

examines the approach of Czech courts to teleological interpretation from following 

perspectives: the position of teleological interpretation among other methods of 

interpretation (especially in relation to language interpretation), the influence of the 

teleological argumentation which involves other sources than plain text of the law (such 

as interpretation based on values and general legal principles), the use of argumentum 

ad absurdum in practice etc.  

The conclusion summarizes main ideas resulting from the comparison between 

the theoretical and practical part of this thesis. 
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