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1. Úvod: Jazyk v kontextu práva 
 

1.1. Zaměření a cíl práce 
 

Pokusu definovat specifické rysy jazyka právních textů bude 

věnována první, obecnější, teoretická část práce. Jazykem právních textů se 

budu zabývat z hlediska komunikace mluvené i psané. 

Obecné závěry se v navazující empirické části pokusím doložit 

příklady z praxe. Na tomto místě bych ráda předeslala, že vzhledem 

k poměrně značné rozsáhlosti materiálu, ze kterého bylo možné vybírat 

příklady, byla hlavním kritériem při konkrétním výběru dostupnost a možnost 

zveřejnění. Snažila jsem se vybrat spíše drobnější reprezentativní vzorky 

jednotlivých popisovaných příkladů než komplexně zpracovávat celou oblast 

práva a  zároveň zabíhat do přílišných detailů. 

 

1.2. Co je to právo 

Máme-li se v této práci zabývat oblastí jazyka, jejímž je právo 

předmětem, je nejprve třeba vyjasnit si obsah výrazu „právo“. Fungování 

každé společnosti, každého společenství lidských bytostí, se řídí určitými 

pravidly. Míra závaznosti a komplexnosti takových pravidel záleží na 

vyspělosti příslušného sociálního celku. V těch nejvyspělejších lidských 

společenstvích se souhrn takových pravidel obvykle nazývá právem. Odpověď 

na otázku: „Co je to vlastně právo?“ ale vůbec není jednoduchá. Filozofové a 

právní teoretici se povětšinou shodují v tom, že se jedná o určitý fenomén 

vlastní vyspělé lidské společnosti. Zastánci antropologického přístupu tvrdí, že 

právo jsou jakákoli pravidla stanovující meze toho, co je správné a danou 

společností tolerované chování a oddělující je od takového chování, za jaké by 

osoba je překračující byla nějakou formou potrestána či alespoň morálně 
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odsouzena. Jinými slovy, právo existuje i v těch nejprimitivnějších 

společnostech, samozřejmě většinou jen v nepsané, zvykové podobě. Jde o 

spontánně dodržovaná pravidla. Druhým extrémem je přístup tzv. právních 

pesimistů (Pospíšil, 1997), pro které se jedná o fenomén, který pro přílišnou 

složitost už není možné definovat. 

Mezi těmito dvěma extrémy existuje celá škála názorů na právo a jeho 

obsah. Oblast tzv. západní kultury byla historicky ovlivněna především 

právem římským. Evropská západní kontinentální společnost klade důraz na 

nespontánnost práva, nejde o zcela automaticky a bez donucení dodržovaný 

soubor pravidel.  

„Právo“ je velmi široký pojem. Pokud použijeme základní definici, 

kterou zvolil ve své stati Jan Kořenský  a kterou se zároveň každým rokem učí 

zpaměti stovky studentů práv na zkoušku z teorie práva, lze právo definovat 

jako „soubor právních norem, jejichž respektování je v rámci daného 

společenství (zpravidla společenství státního) vynucováno sankcí“. (Kořenský, 

1997) Případně můžeme použít vznešenější, „právničtější“, ale o to méně 

srozumitelnou, definici F. Stammlera ocitovanou ve starší verzi učebnice 

teorie práva: „Právo je autokratický způsob nezaměnitelně zavazujícího 

chtění.“ (Boguzsak a kol., 1994). 

Problematika právních norem a jejich závaznosti sice není předmětem 

této práce, ale vzhledem k úzkým vazbám na jejich jazykové vyjádření a 

potažmo lingvistické aspekty se zde krátce o tomto tématu zmíním. Normu, 

v našem případě právní, lze v nejobecnější rovině považovat za projev vůle: 

„Normou nazýváme příkaz , a to rázu všeobecného a apriorního. Jest to tedy 

slovní projev vůle, aby kterákoli osoba (zásada všeobecnosti), která bude 

v budoucnosti (zásada apriornosti) v jisté situaci[. . . ], vykonala to, co je 

určeno zákonem.“ (Peška, 1939) 
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V následujícím textu se budou vyskytovat dva výrazy: předpis a 

norma. Podle teorie práva se jejich obsah překrývá, ale není totožný. „Právní 

předpis“ lze vymezit jako „nosič právních informací o konkrétních právních 

normách (právních pravidlech)“. (Boguzsak a kol., 1994) V českém kontextu 

se setkáváme především s psanou podobou právních norem, tj. s jejich 

„hmotným“ vyjádřením v podobě právních předpisů. Struktura právních 

předpisů je poměrně striktně vnitřně hierarchizována, jak bude ukázáno 

v dalších kapitolách této práce (např. kapitola č. 2.2.7). 

Snaha o hmotné zachycení právních norem je vlastní každé vyspělejší 

společnosti již od dob starověku. Komunikace související s pravidly fungování  

jedné každé společnosti je do určité míry formalizovaná. Pro obor práva se 

v průběhu staletí vyvinul zcela specifický vyjadřovací modus. Zůstaneme-li 

v geografické sféře vlivu práva antických kultur, nelze popřít, že už od dob 

starého Říma se ve společnosti formovala vedle vrstvy rolníků, obchodníků, 

umělců, profesionálních politiků, kněží atd. i další společenská skupina: 

právníci. Příslušníky „právnického stavu“ se stávali primárně členové 

posledních dvou dalších zmíněných skupin, tj. profesionální politici a kněží. 

Jednalo se o lidi mj. dobře vládnoucí jazykem a se schopností logického 

uvažování.  

1.3. Jazyk právních textů a terminologie používaná v této práci 

Pro právo se postupem doby zavedl zvláštní způsob vyjadřování, 

vedený snahou o co největší přesnost výrazu, o to maximálně eliminovat 

možnost jeho víceré interpretace. Ze stejného důvodu se stále více lidé snažili 

základní pravidla zachytit písemně a tak je kodifikovat. Pravidel, stále více 

psaných, přibývalo. Časem se proto pro určitou část společnosti přidala i 

nutnost odborných právnických znalostí, především expertní znalost 

písemných právních dokumentů. Další právnické vyjadřování se postupně 

ustalovalo a bylo pod vlivem zafixované písemné formy. Opakovaly se již 
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osvědčené definice a výrazy, nové byly tvořeny podle stávajících vzorů. 

postupně tak vznikl specifický jazyk právních textů.  

Pro účely této práce termín jazyk právních textů občas nahradím 

výrazem právní jazyk. Tento výraz zde budu občas pro zjednodušení 

používat jako úplné synonymum. 

Výraz jazyk právních textů budu používat jak pro jeho psanou, tak i 

mluvenou, formu. 

Používání slov předpis a norma jsem zmínila už v předcházející 

části. Právní předpisy mají svou hierarchii, nejznámější rozlišení je 

pravděpodobně zákon a vyhláška, popř. zákonům nadřazená ústava – všechny 

tyto typy dokumentů lze zahrnout pod pojem právní předpisy. Občas se pro 

tyto texty v každodenní komunikaci používají jako ne zcela přesná synonyma 

další výrazy – např. „zákonný text“, „zákonný předpis“, někdy i „zákonná 

norma“. Pro potřeby této práce se tedy budu držet především termínu právní 

předpisy (tj. texty nesoucí právní důsledky pro neurčitý okruh adresátů). 

 

1.4. Interdisciplinární přístup ke zkoumání jazyka v právním 
kontextu – forenzní lingvistika 

Jak již částečně vyplynulo výše, tato práce se pohybuje 

v interdisciplinárním rozhraní jazykovědy a práva. Oběma těmito obory se 

zabývá právě forenzní (či soudní) lingvistika. Nejde o u nás ještě zcela běžně 

známý termín, pokusím se jej přiblížit. Český ekvivalent adjektiva forenzní je 

přibližně soudní. Výraz soudní lingvistika ale příliš zužuje původní význam 

termínu. Můžeme tedy rozlišovat forenzní lingvistiku v širším a užším (tj. 

forenzní = soudní) slova smyslu.   
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V poslední době se ale forenzní lingvistika dostává stále více do 

povědomí odborné veřejnosti, a to i díky publikacím V. Musilové, která se 

tomuto oboru věnuje jako soudní znalkyně (Musilová, 2006). 

1.4.1. Forenzní lingvistika v užším smyslu 

Forenzní lingvistiku v užším smyslu můžeme definovat jako 

lingvistiku, resp. expertní lingvistickou analýzu s praktickým využitím u 

soudu. Spadá sem teoreticky celá škála možností.  

V tradičním pojetí se forenzní lingvistikou rozuměla především 

fonetická analýza mluvených projevů, např. zvukové rozbory nahrávek 

anonymních telefonátů. Cílem analýzy je v takovýchto případech zjistit 

maximum informací o mluvčím pro jeho lepší identifikaci či verifikaci 

(tj.regionální příslušnost, odhad dosaženého vzdělání, sociálního zázemí atp.). 

 

1.4.1.1. Fonoskopie a audioexpertiza 

Analýza mluvených projevů – fonoskopie – je dnes řazena mezi 

zavedené kriminalistické metody. V učebnici kriminalistiky je pojata 

technicky, zahrnuje i identifikaci jiných zvuků než pouze lidského hlasu. 

„Fonoskopie se zabývá možnostmi identifikace osob podle hlasu, případně i 

možnostmi identifikace věcí podle zvuků, které vydávají při svém použití.” 

(Konrád a kol., 2001)  

Fonoskopie jako znalecký obor občas nese i název audioexpertiza – 

tím se odlišuje od níže popsaných metod zaměřených na texty písemné. 

Vzhledem k zaměření této práce se zde zmíním pouze o analýze mluvených 

textů, tj. nebudu se zde zabývat analýzou jiných zvukových projevů než lidské 

řeči. Podle spolupracovnice Kriminalistického ústavu Praha (Svobodová, 

1995) lze rozdělit takto analyzované materiály do následujících kategorií: 

“- výhružný anonymní telefonát, obvykle krátkého rozsahu; 
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- vyděračský anonymní telefonát – mívá delší rozsah a může se i 

opakovat; 

- záznamy důležitých rozhovorů a jednání, většinou delšího trvání; 

- oficiální nahrávky pořizované za účelem dokumentace.” 

Při analýze nahrávek jsou brány v úvahu nejrůznější rysy promluv 

schopné charakterizovat s určitým stupněm pravděpodobnosti individuálního 

mluvčího. Pokud je k dispozici více nahrávek, provádí se komparace těchto 

charakteristických rysů. Primárně jsou analyzovány charakteristiky 

„zvukové”: např. intonace, rytmus řeči, barva hlasu, umístění přízvuku a 

členění promluvy na jednotlivé úseky. Sekundárně lze hodnotit i „celkovou 

úroveň a kulturu projevu, způsob výstavby vět, tematickou výstavbu textu 

atd.” (Svobodová, 1995). Tato metoda má praktické využití především pro 

trestní právo a proces dokazování. Policie dnes často využívá při sledování 

osob podezřelých z páchání trestné činnosti i nahrávky hovorů z mobilních 

telefonů, např. při usvědčování drogových dealerů. Nevýhodou je, že 

pachatelé trestné činnosti s touto technickou možností předem počítají a 

přizpůsobují tomu svůj způsob komunikace, konkrétně užití výrazových 

prostředků, což dokazování značně komplikuje. Pachatelé trestné činnosti 

používají v komunikaci mezi sebou speciální kódování, prokazování 

skutečného významu kódovaných slov představuje pro právní praxi značný 

problém. 

 

1.4.1.2. Jazyková expertiza 

V současnosti přistupuje k tradičnímu pojetí čistě zvukové analýzy 

ještě analýza textů psaných. Jako znalecký obor je ve Sdělení Ministerstva 

spravedlnosti č. 7/2000 SIS jmenována jako kriminalistická jazyková 

expertiza psaného projevu. Jako kriminalistická metoda se vyvinula kombinací 
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dvou oborů: grafologie a literárně-historické metody určování autorství 

anonymních textů, resp. určování sporného autorství. Výše citovaná učebnice 

kriminalistiky tuto metodu zmiňuje pouze okrajově a omezuje se na komentář 

rozlišující pisatele textu a autora textu v části věnované grafologii: 

„Zkoumání grafické stránky ručního písma vede k identifikaci pisatele, 

zkoumání lexikální, gramatické, syntaktické a dalších jazykových stránek 

textu vede k identifikaci autora. [. . . ] Identifikace autora je velmi obtížná a 

v tuzemské kriminalistické praxi se provádí pouze omezeně u textů napsaných 

v českém jazyce.” (Konrád a kol., 2001) Může jít o srovnávání dvou a více 

dokumentů a určování, zda je jejich autorem tatáž osoba.  

Podotýkám, že se nejedná o grafologický rozbor písma, tj. rukopisu 

(popř. technickou analýzu textu psaného klasickým psacím strojem), ale 

v dnešní době jde např. o anonymní e-maily nebo tištěné texty (výstupy 

z počítačových tiskáren, články v novinách a časopisech atd.) s důrazem na 

jejich obsahovou a výrazovou stránku, nikoli jen formu. Klasická grafologie 

se v čase technického pokroku tiskařských technologií dostupných takřka 

v každé domácnosti už příliš často neuplatňuje. Forenzní lingvistika pracuje 

s určováním rysů individuálního stylu hlavně na základě srovnávací metody. 

Výše popisované analýzy provádí v České republice Kriminalistický ústav 

Praha ve spolupráci s několika externími soudními znalci. Použijeme-li 

kriminalistický slang, lze hovořit o typování, popř. profilování pachatele, 

v tomto kontextu za pomoci forenzně lingvistické analýzy obsahu textu. „Lidé 

se navzájem liší v tom, že stejný obsah vyjadřují prostřednictvím různých 

lexikálních, syntaktických, stylistických a dalších lingvistických znaků. Za 

příznivých okolností lze z konkrétního řečového chování s menší či větší 

pravděpodobností vyvodit soudy o některých charakteristikách anonymního 

pisatele (např. skupinová příslušnost, profesionální zaměření, příznaky 

psychopatologie apod.).” (Čírtková a kol., 1994) Jak ale dále varuje autorka 

předchozího citátu, je třeba brát v úvahu zhruba tři základní nevýhody této 

metody. Vždy se jedná o závěr s „pouze pravděpodobnostní hodnot[ou], jsou 
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případy řečového chování, které jsou forenzně nezužitkovatelné, [. . .], řečové 

chování je relativně snadno imitovatelné [. . .]” (Čírtková a kol., 1994). 

Asi nejnovějším trendem ve forenzní lingvistice v užším slova smyslu 

je taková práce s textem, kdy se kombinuje identifikace personálního 

individuálního stylu s dalším zkoumáním osobnosti autora textu, ať už se 

jedná o text psaný či mluvený. Velkou roli zde hraje psycholingvistika, 

sociolingvistika i pragmatika. 

Toto pojetí forenzní lingvistiky bylo pro potřeby kriminalistiky 

v časopise Kriminalistika definováno jako „jazyková analýza a interpretace 

textu, na jejímž základě je možno určit některé charakteristické znaky osoby, 

která text vytvořila. Takto zjištěné skutečnosti mohou napomoci pátrání po 

pachateli trestného činu a podpořit jiné kriminalistické metody“ (Aignerová, 

2001). Autorka definice zároveň vymezuje forenzní lingvistiku oproti 

grafologii a soudní psychiatrii. Jako hlavní rozdíl vidí použité metody 

zkoumání a to, že „[p]sychiatrie používá jiného přístupu i metod měření a na 

rozdíl od lingvistické analýzy je velmi často umožněno i přímé pozorování 

pachatele.“ (Aignerová, 2001). 

 

1.4.2. Forenzní lingvistika v širším smyslu 

Forenzní lingvistiku v širším smyslu lze potom chápat jako jakékoli 

využití lingvistické analýzy v právu. V České republice se tyto trendy v praxi 

zatím příliš neobjevují, ale např. v anglosaském prostředí se hovoří i o tzv. 

preventivní roli forenzní lingvistiky. Ta by měla spočívat mj. v důkladných 

konzultacích s lingvisty při přípravě textu zákona, nikoli jen na „ad hoc“ bázi 

v případě řešení konkrétního problému vyplývajícího z již publikovaného a 

závazného znění a nastalých nesrovnalostí ve výkladu apod., jak je tomu 

v mnohých případech u nás. Hlavní využití v našem právním a kulturním 
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prostředí se týká jazykové interpretace stávající legislativy a jiných právních 

dokumentů.  

Sekundárně je možné forenzní lingvistiku chápat jako jakoukoli 

jazykovou analýzu textů (ať psaných či mluvených) z právní oblasti a 

teoreticky i zužitkování výsledků této analýzy pro zlepšení stávající praxe.  

Mezi další obory, které se v současnosti stále více prosazují a 

pronikají i do dalších mimojazykových disciplín patří např. sociolingvistika a 

psycholingvistika. Jak bylo zmíněno výše, sociolingvistické, 

psycholingvistické, lingvo- a psychopatologické analýzy mohou tvořit součást 

jazykové expertizy písemných textů. Jejich potenciál spočívá v možnosti 

blíže definovat jazykovou vybavenost autora textu, ukázat na možné 

psychické a osobnostní poruchy, ale i jeho dosažené vzdělání a sociální 

zkušenosti a dovednosti. Tyto metody se zatím pouze rozvíjejí a je 

pravděpodobné, že až vznikne dostatečné technické zázemí (např. elektronické 

databáze již analyzovaných textů, a tudíž rozsáhlejší srovnávací materiál 

v použitelnější formě), výrazně se tím zvýší jejich spolehlivost a praktická 

využitelnost.  

Jednou z relativních nevýhod disciplín aplikované lingvistiky je do 

určité míry jejich omezení na národní jazyk. Některá schémata např. poruch 

jazykového vyjadřování osob trpících psychickými chorobami, jsou sice 

zobecnitelná, ale i přesto jsou jejich konkrétní příznaky využitelné pro potřeby 

analýzy (např. jako znalecký posudek) obvykle vyjádřeny pouze v jednom 

národním jazyce.  

Forenzní lingvisté z různých zemí přesto úzce spolupracují a vyměňují 

si poznatky v rámci internetové diskuse i na mezinárodních konferencích. 

Vedoucí roli hraje mezinárodní asociace forenzní lingvistiky International 
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Association of Forensic Linguistic1 a jejich konference (průběžná virtuální 

internetová konference a cca jednou za rok celosvětové setkání IAFL). Členy 

IAFL jsou lingvisté a právníci z akademické sféry, ale i soudní znalci, 

kriminalisté a další zájemci o aktuální dění v oblasti forenzní lingvistiky. 

„Jednacím“ jazykem je angličtina, ale ukazuje se, že v poslední době často 

dochází k situacím, kdy je třeba provádět forenzně lingvistické analýzy i 

v dalších jazycích (např. arabština), popř. řešit otázky rodného jazyka anglicky 

hovořících přistěhovalců apod. Jedním z aktuálně debatovaných témat je také 

např. otázka existence a praktického využití tzv. „lingustic fingerprint“ 

(jazykového otisku) – tj. natolik specifických rysů ve způsobu vyjadřování 

jednotlivce, že by to umožnilo jasnou identifikaci konkrétní osoby. 

                                       
1 Přístupná z http://www.iafl.org/ (zde je zároveň možné se zaregistrovat do 
internetové konference). 
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2. Jazyk právních textů a jeho specifické rysy (empirická 
část) 

2.1. Jazyk právních textů jako funkční jazyk 

Jazyk právních textů lze také vymezit jako samostatný funkční jazyk. 

Nelze pochybovat o tom, že jazykové prostředky užívané v právu musely (a 

dodnes musí) být vybrány a používány velmi pečlivě. Jejich účelem je 

především co nejpřesněji postihnout skutečnost a pokud možno maximálně 

zúžit možnost vícerých výkladů příslušného sdělení. Jan Kořenský rozšiřuje 

tradiční strukturalistické pojetí rozvrstvení národního jazyka o pohled 

ovlivněný komunikačně orientovaným přístupem a hovoří o právním jazyce 

jako o „svébytném jazyce, jsoucím jakousi projekcí logických pravidel 

operování s právními pojmy jakožto dlouhodobě a kontinuálně se vytvořivší 

nomenklaturou definovanou na východiscích římského práva ve smyslu 

kontinentální tradice a právní tradice ostrovní, anglosaské. [. . . ] velmi 

podstatnou složkou je tu národní jazyk - v našem případě čeština. Vlastně by 

bylo přesnější říci, že jde o selektivní projekci obou zmíněných složek - tedy 

logických pravidel operování s koncepty a právních nomenklatur (obecně 

způsobů právního myšlení) na především psanou formu národního jazyka. 

Právě z těchto důvodů je účelné považovat právní jazyk za specifický funkční 

jazyk v rámci češtiny jako národního jazyka, jenž předpokládá existenci 

příslušných funkčních řečí uskutečňujících se v daných oblastech společenské 

činnosti.“ (Kořenský, 1997)  

 

2.2. Specifika jazyka právních textů 

Cílem následující části této práce je ukázat alespoň některé specifické 

rysy, jimiž se jazyk právních textů vyznačuje. Vycházíme-li z výše 

naznačeného předpokladu, že se jedná o samostatný funkční jazyk, můžeme se 
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pokusit nalézt konkrétní specifika na několika úrovních. Na některých se bude 

lišit od jazyka každodenní komunikace výrazněji, jindy méně, protože, i když 

se přikloníme k teorii existence jazyka právních textů jako samostatného 

funkčního jazyka, tak je tento postaven na běžném spisovném jazyce. 

V rámci funkčního jazyka právních textů se pokusím vymezit jeho 

specifika především na následujících rovinách: 

- lexikální a sémantické; 

- morfologické; 

- syntaktické; 

- na rovině textové syntaxe. 

V každé části se vždy nejprve budu věnovat dané jazykové rovině 

obecně, teprve za touto obecnou části uvedu konkrétní příklady včetně 

problémových jevů. 

2.2.1. Specifika jazyka právních textů na rovině lexikální a 
sémantické 

Jedním z hlavních specifik jazyka právních textů je zvýšená frekvence 

výskytu odborných termínů. V právních textech může mít výběr správných 

slov dalekosáhlé důsledky, proto by primárním cílem měla být snaha o 

maximální přesnost vyjádření a jednoznačnost. Vlivem této skutečnosti se pro 

tvorbu právních textů, a to především pro tvorbu právních předpisů, vyvinul 

propracovaný systém, jak se jednotlivé termíny definují, jejich vzájemné 

vztahy a struktura celého textu.  
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2.2.1.1. Způsoby definování termínů v právních textech 

Než se budu věnovat konkrétním způsobům utváření odborných 

termínů, zmíním se o přiřazování termínů k jejich věcnému obsahu, respektive 

o otázce pojmenovávání nové skutečnosti. Mluvím záměrně o přiřazení 

termínu k jeho obsahu a nikoli obsahu k termínu. Právo se musí neustále 

přizpůsobovat stále se měnícím společenským poměrům. Jeho termíny se 

neutvářejí „samy”, tj. nekrystalizují v každodenní komunikaci veřejnosti. 

Často je naopak potřeba cíleně a uměle hledat pojmenování nové skutečnosti. 

Problematiku odlišování slov „význam“ x „výraz“ a „obsah“ ponechávám 

stranou, protože není cílem této práce. Zjednodušeně je možno přistoupit 

k následující úvaze z perspektivy významu denotativního, jak jej chápe např. 

Čermák (Čermák, 2001a). 

Právní termíny jsou často zaváděny „uměle”, tj. objeví se v textu 

právního předpisu, který je dílem poměrně úzkého okruhu lidí, i když může 

být závaznou normou chování pro celou společnost. V případě, že je třeba 

takovým předpisem upravit dosud nepojmenovanou skutečnost právního 

života, autoři právního předpisu  pro ni najdou pojmenování, jehož definice je 

potom zařazena přímo do textu předpisu nebo se v textu odkazuje na jinou 

zákonnou normu, která takovou definici obsahuje (případně teprve bude 

obsahovat). Takový nový termín je tedy funkčně utvořeným slovem 

(souslovím), které je následně přiřazeno k nové skutečnosti popsané v textu. 

Při úvahách o terminologii nesmíme zapomínat na to, že právní 

termíny v textu jsou odrazem abstraktních právních konceptů. Konkrétněji 

bylo totéž zmíněno již výše v úvodní části v komentáři o rozdílu mezi právním 

předpisem a právní normou (viz kapitola 1.2).  

Počátkem 30. let 20. století se především mezi právními teoretiky 

rozvinula diskuse o správném používání slov termín a pojem. Při 

(zjednodušeném) sémantickém pohledu na celou problematiku je třeba 
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rozlišovat označující a označované. Označující znamená konkrétní jazykový 

výraz v právním textu, označován je určitý právní koncept či princip. Tento 

přístup vychází i z principů obecné sémiotiky, např. (Ogden a kol., 1953). 

Otázkám pojmosloví a pojmenování a definicím pojmů se věnovalo nespočet 

právních teoretiků. Z mnoha definic citujme např.: „Obecné právní pojmy se 

v podstatě odvozují z pozitivního práva, tvořily a tvoří důležitou součást 

platného právního řádu i legislativní techniky, která pomocí nich pořádá 

normativní ideje vytýčené právní politikou a právním vědomím.” (Boguzsak a 

kol., 1994). Ze sémiotického hlediska musíme tyto obecné abstrakce (to 

„označované”) nějak „hmatatelně” vyjádřit, v případě právních textů se tak 

děje pomocí právních termínů a jazyka vůbec. 

Zařazením definic do struktury právních textů se budu podrobněji 

zabývat až v dalších částech této práce, především v kapitole věnované 

intertextualitě a metatextovosti právních norem (viz kapitola 2.3.2). 

Zároveň je možné tvrdit, že právní terminologie je ještě dále vnitřně 

hierarchizována, a to, zjednodušeně řečeno, podle komunikační situace 

(vertikální členění) nebo podle jednotlivých právních oborů (horizontální 

členění). 

U některých výrazů není zcela zřetelná sémantická hranice mezi 

obsahem výrazu v běžném jazyce a specifickým obsahem téhož výrazu 

v jazyce právním. Touto problematikou se částečně zabývá i Český národní 

korpus,2 který zvlášť označuje texty právnické, takže je možné oddělit 

terminologii zde použitou od zbytku korpusu, ale praktické využití je zatím 

spíše pro účely statistické apod. 

Velmi hrubě můžeme termíny v právním jazyce rozdělit na: 

1) nově utvořená slova (sousloví) 

                                       
2 přístupný z http://ucnk.ff.cuni.cz  
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např. splniště, věcné břemeno, právnická osoba 

2) slova převzatá z latiny a dalších cizích jazyků 

např. obhájce ex offo, leasing 

3) doslovné překlady – kalky (převážně z latiny) 

např. věřitel 

4) slovo (sousloví) z běžného jazyka získalo nový význam3 – zde 

vzniká nejširší prostor pro významové posuny zapříčiněné ne/znalostí 

právního významu slov v daném kontextu 

např. věc, domácnost, otec, osoba 

5) při širším pojetí sem můžeme řadit i slang a argot – např. vězeňská 

mluva, či slang právnických profesí4 

Velmi obecně je možné vyjádřit vztah mezi běžným jazykem, který 

budeme dále považovat za obecný základ a jazykem odborným, v tomto 

případě právním následovně – podle (Knapp, 1995): 

 

 

 

                                       
3 Užitečnou pomůckou pro tuto skupinu termínů je např. slovník obsahující legální 
definice, tj. definice konkrétních výrazů v konkrétních právních předpisech: Madar, 
Z.: Slovník definic v českém právu. Praha, Orac 2001. 
4  Vedle spisovného právního jazyka se ještě vyvinul odborný slang právnických 
profesí. 
Velmi často jde o slova zkratková. 
trzák = trestní zákoník  
(např. Podej mi trzák/ trzáka. nebo Najděte mi paragraf  číslo 27 trzák.) 
úzetko= sešitová vydání zákonů v úplném znění (ÚZ) vydavatelství Sagit 
občan=občanské právo  
trest (gen.sg.:tresta)=trestní právo  
(např. To chce někoho se specializací na občana, ne na trest/tresta.) 
obdobně obchod (gen.sg.: obchoda)=obch. právo 
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OBECNÝ ZÁKLAD    
 stejný význam i 

v právním jazyku 
Dům 
ZÁVĚŤ 

odlišný význam 
NAROVNÁNÍ 
ZAPOČTENÍ 

nejsou součástí 
obecného jazyka 
POSTUPNÍK 
HOLOGRAF 

nejsou součástí 
právního jazyka 
PŘÍTEL 
TMA 

   

 

2.2.2. Specifika jazyka právních textů na rovině lexikální a 
sémantické – příklady z praxe 

Pravděpodobně nelze očekávat, že právní jazyk bude používat zcela 

jednoznačné a specifické termíny pro každou skutečnost. To ani není možné, i 

v právních textech se setkáváme se slovy neterminologické povahy užívanými 

v každodenní komunikaci. Proto občas nastane situace, kdy se v právních 

textech objevuje až nechtěná komika zapříčiněná použitím nevhodného výrazu 

z běžného jazyka: Rozsudkem [. . .], vyslovil soud I. stupně, že otec je 

oprávněn stýkat se s nezletilým M. každou poslední sobotu v měsíci od 9:00 

hodin do 18:00 hodin tak, že si syna vyzvedne v místě bydliště matky a po 

skončení styku jej tamtéž předá.5 V soudních protokolech se nacházejí i jiné 

jazykové perly, které má na svědomí kombinace chyb lidského faktoru a 

bohaté možnosti českého jazyka: [pravidelně] trávila s babičkou večeři;6 ; 

ministerstvo v rozkladu tvrdí, že…7 Rozhraní mezi jazykem každodenní 

komunikace a jazykem právních textů zde nebylo jednoznačně odděleno, což 

je zdrojem nechtěné jazykové komiky. Zvláště u druhého příkladu lze 

namítnout, že u slova rozklad se jedná o slovo s dvojím významem. Problém 

ale nastává v momentu, kdy znalost pouze jednoho významu výrazně převládá 

                                                                                                             
 
5 usnesení krajského soudu 
6 protokol z občanskoprávního řízení 
7 stanovisko ministerstva kultury 
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a laik a priori přisuzuje slovu jemu známý význam a druhý, právnický, 

význam nezná. 

Jako další uvedeme příklad z Občanského zákoníku - slovo 

domácnost. V části I. Občanského zákoníku je obsažena devátá hlava nazvaná 

„Vymezení některých pojmů”. Jde konkrétně o pojmy domácnost, osoby 

blízké, věci a práva, dále je zde popsán způsob počítání času (tj. co se rozumí 

pojmy týden, měsíc...) Všechno jsou to pojmy přejaté z každodenní 

komunikace. Jedním ze základních rysů právního jazyka je snaha o 

jednoznačnost.  

Slovo domácnost můžeme v každodenní komunikaci nahradit podle 

kontextu výrazy rodina, domov, byt, dům... Tak tomu ale není v právní 

terminologii. Ta striktně v občanském zákoníku (§115) stanoví, že 

„domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují 

náklady na své potřeby.“ Použít synonymum není možné.  

Právní předpisy se vyznačují poměrně velkou vzájemnou 

provázaností. Slovo jednou definované v obecné části zákona se musí chápat 

a interpretovat pouze v rámci této definice i v ostatních částech zákona. Proto 

např. při výkladu paragrafu 706, odstavce 1 Občanského zákoníku („Jestliže 

nájemce zemře a nejde-li o byt ve společném nájmu manželů, stávají se 

nájemci (společnými nájemci) jeho děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a 

snacha, kteří prokáží, že s ním žili v den jeho smrti ve společné 

domácnosti...“) nemůžeme použít místo výrazu domácnosti jiné synonymum 

(např. „žili s ním společně v bytě”). Tak je tomu i s mnoha dalšími výrazy.  

V některých případech se dokonce liší i definice pojmu podle toho, o 

které právním odvětví se jedná. Např. slovo věc je v Občanském zákoníku 

definována poměrně obecně (§119 odst.1: „Věci jsou movité a nemovité. a 

§120 odst.1: Součástí věci je vše, co k ní podle její povahy náleží a nemůže 

být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila.“) V Trestním zákoníku je 
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pojem věc zmiňován ve „vykládacím” paragrafu 89. §89 odst.13 praví, že 

„věcí se rozumí i ovladatelná přírodní síla. Ustanovení o věcech se vztahují i 

na cenné papíry.“ 

Ještě složitější situace nastává u komplikovanějších případů 

interpretace textu zákona. Např. slovo zbraň není definováno přímo v textu, 

ale ponechává se určitá volnost rozhodování pro soudce a policii. Podle 

konkrétní situace může být tedy za zbraň např. považován i automobil 

(situace, kdy pachatel trestného činu najížděl vozem do policistů, kteří se mu 

snažili zabránit v útěku). 

Podobně problematická je nejasná terminologie, kdy se v textu 

právního předpisu sice definice uvádí, ale není jednoznačná. Jako příklad 

nejasně definovaného pojmu lze uvést následující příklad. Vyskytly se dotazy 

na formulaci z celního sazebníku: „mít charakteristické znaky kompletního 

nebo hotového výrobku”8. Odpověď byla založena na definicích 

z výkladového slovníku – za hlavní sémantické kritérium byla označena 

schopnost takového výrobku plnit funkci, k jaké je určen.  

 

2.2.3. Specifika jazyka právních textů na rovině morfologické 

Východiskem jazyka právních textů je národní jazyk dané geografické 

lokality, tj. v našem případě čeština. Právní jazyk využívá stejná morfologická 

schémata jako běžný jazyk, nelze usuzovat, že jen specifická komunikační 

situace jazyka právních textů zapříčiní výrazné morfologické odlišnosti.  

2.2.4. Specifika jazyka právních textů na rovině morfologické – 
příklady a problémové jevy 

Tuto úvahu potvrzují i velmi podrobné statistické analýzy textů 

právních předpisů publikované v roce 1999. (Kořenský a kol., 1999) Mezi 

                                       
8 např. dotaz a odpověď Ústavu pro jazyk český AV ČR č.j. 10/94 
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morfologickými zvláštnostmi textů právních předpisů je uváděn „zvýšený 

výskyt zájmen ve srovnání s odborným stylem”. Autoři analýzy se zaměřovali 

jen na normativní dokumenty (zákony, vyhlášky atd.), nikoli na ostatní právní 

texty. 

Jedna z prvních československých prací o právním jazyce tvrdí pravý 

opak a obdobně jako výše zmíněné dílo zakládá svůj názor na statistické 

analýze „tekstů legislativních”9. Autor studie cituje i z tehdejších směrnic pro 

legislativní techniku a dochází kromě jiného k závěru, že „[. . .] zákonodárný 

jazyk nemiluje zájmen. Při užití zájmen vždy je nebezpečí, že nebude jasno, 

které podstatné jméno je zájmenem nahrazeno. Proto mnohdy zákonodárný 

jazyk raději opakuje podstatné jméno nebo jinak věc opisuje.”(Peška, 

1939)Nejde pouze o teoretickou úvahu, Zdeněk Peška zde dále odkazuje na 

problémy, které s ustanovením §20 odst. 4 tehdejší československé ústavy 

(publikované pod číslem 121/1920 Sb. z. a n.). Citovaný odstavec je uvozen 

slovy: „Ustanovení to nevztahuje se vůbec na ministry.” Mezi právníky i 

jazykovědci se rozpoutala debata o správné interpretaci této věty, tj. na které 

konkrétní ustanovení se zde odkazuje pomocí demonstrativa „to”. 

Složitější situace nastává u tzv. právních vět, tj. obsahuje-li věta 

příkazy, zákazy či dovolení směřované adresátům za pomoci komunikačního 

kanálu, obvykle v podobě právního předpisu, jsou tyto vyjádřeny v podobě 

preskriptivních vět.(Knapp, 1995) Jejich protikladem jsou věty deskriptivní, 

popisující v právních normách skutkové podstaty.(Knapp, 1995) Český jazyk 

neumožňuje gramatickými prostředky zcela přesně a jednoznačně tyto dva 

typy vět odlišit. Zároveň nelze vždy pouze ze samotného gramatického 

vyjádření věty bez širšího kontextu určit, zda se jedná o obecný příkaz 

adresovaný neurčitému okruhu subjektů, anebo již o jeho konkretizaci a 

individualizaci vůči přesně definovaným osobám. 

                                       
9 Peška, Z.: Jazyk zákonodárcův. Slovo a slovesnost 5, 1939, s. 39 
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V legislativě se stále vyskytuje dilema, zda při formulování 

preskriptivních vět používat gramatický modus indikativní či imperativní. 

V češtině neexistuje možnost vyjádřit obojí zároveň jedním slovem oproti 

některým jiným jazykům, např. angličtině. Tam je většina preskriptivních vět 

v normativních textech uvozena modálním slovesem shall vyjadřujícím 

zároveň imperativ (má být) a indikativ (ve formě futura: bude). Čeština je 

nucena volit mezi „má být” (vyjadřováno modálně s různým stupněm 

důraznosti: má u/dělat, musí u/dělat...) a „je” (tj.: u/dělá). Vše se navíc 

komplikuje problematikou slovesného vidu, tj. „průběhovosti”, „ukončenosti” 

či „ukončitelnosti” děje: musí uzavřít smlouvu / musí uzavírat smlouvu / 

uzavírá / uzavře.  

 

2.2.5. Specifika jazyka právních textů na rovině syntaktické 

Ze syntaktického hlediska se jazyk právních textů výrazně neodlišuje 

od odborného a administrativního stylu, pohybujeme-li se v rovině písemných 

textů.  Ve starších publikacích je „právní styl“ často podřazen pod styl 

hospodářský atp. 

U mluvených textů záleží na kontextovém a situačním začlenění textu, 

celkové jazykové vybavenosti mluvčího i adresáta a možná více než jinde na 

cíli a účelu textu (tj. záměru produktora). U psaných normativních textů se 

zdůrazňuje více, než je obvyklé, i grafická a logická členěnost - odstavce, 

paragrafy... Výše zmiňovaná studie Ústavu státu a práva (Kořenský a kol., 

1999) dospívá k závěru, že v textech normativních předpisů jsou věty relativně 

krátké, nevyskytují se syntakticky příliš složité struktury. Většina 

komplikovanějších syntaktických celků je graficky rozčleněna na nižší 

jednotky pomocí grafických značek a interpunkčních znamének. Syntaktická 

struktura věty je často dána i pravidly právní logiky a zavedenými způsoby 

definování právních pojmů a jejich způsobem reprezentace v textu. 
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Syntaktická struktura vět obsažených v normativních textech je 

ovlivněna vnitřní hloubkovou strukturou textu. Ta je dána pravidly právní 

logiky, která se projevují jako povrchová struktura, tj. vlastní jazyková, 

výrazová, stránka.  

Klasická logická struktura právní věty je představována schématem: 

hypotéza – dispozice – sankce a tomu odpovídá jazykové vyjádření (vedlejší 

věty příslovečné podmínkové). 

Problematičtější ze syntaktického hlediska je struktura vět v textech 

individuálních aktů aplikace práva, tj. texty nesoucí právní důsledky vůči 

jedné osobě, popř. malé skupině osob. Může se jednat  např. o rozsudek 

soudu, rozhodnutí správního úřadu atp. V této oblasti nacházíme často 

struktury překombinované, gramaticky nesprávné. Obdobná situace je 

v textech, které mohou mít právní následky, ale nebyly vyprodukovány 

odborníky. Konkrétním příkladem této skupiny jsou závěti. Laická veřejnost 

většinou vnímá právní texty jako exaktní, vše zahrnující formulace. Snaha 

obsáhnout maximum informací na minimálním prostoru vede 

k nejednoznačnosti a nesrozumitelnosti. 

 

2.2.6. Specifika jazyka právních textů na rovině syntaktické – 
příklady a problémové jevy  

Přes veškeré snahy o splnění požadavků na normativní texty, občas 

dochází ke zkreslení obsahu komunikátu a původního záměru produktora 

textu. Na základě analýzy databáze dotazů směřovaných do Jazykové poradny 

Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR lze tyto chyby rozdělit do několika 

základních skupin. Na tomto místě uvádím pouze výčet, podrobnější analýza 

je provedena v kapitole o jazykové interpretaci (viz kapitola  2.3). 

a) nejasná připojení vedlejších vět k jim předcházejícímu výčtu 

několika prvků – známý příklad z historie občanského práva (§ 453 odst.2 
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ObčZ), který cituje mj. V. Knapp: „Věci opuštěné nebo skryté, jejichž vlastník 

není znám...“ (Knapp, 1995) Toto ustanovení bylo zrušeno, ale jak V.Knapp 

dále uvádí: „Tato formulace vyvolala kdysi spor o to, zda se vedlejší věta 

„jejichž vlastník není znám”, vztahuje k oběma podmětům věty hlavní, nebo 

jen k druhému (poslednímu).” (Knapp, 1995) Takovýchto příkladů bychom 

v platném právu nalezli desítky.  

b) problematické členění výčtů, kde se často objevují středníky, 

spojky a/i a další výrazy (popř.) interpretovatelné i v jiném než 

primárním koordinačním významu 

Jako ilustrativní příklad lze uvést formulaci „... (např. podepisuje / za 

společnost jedná...) předseda, popř. místopředseda a další člen představenstva / 

vždy společně s dalším členem představenstva.“ O jazykový výklad žádala 

nezávisle na sobě téměř desítka tazatelů jazykovou poradnu. Odpověď ve 

všech případech zněla, že nejpravděpodobnější je varianta, že podpisy jsou 

vždy třeba dva, ale nelze vyloučit ani jinou interpretaci. Nejasnostem by 

předešla formulace: „(smlouvy podepisuje) předseda, případně místopředseda. 

K podpisu předsedy, případně místopředsedy, musí připojit podpis jeden člen 

představenstva...“ apod. 

Známá je např. formulace ze zákona o vysokých školách (č. 111/1998 

Sb.) v § 54 odst. 2 : „Právo  zkoušet  při  státní  zkoušce  mají  pouze 

profesoři, docenti a odborníci schválení příslušnou vědeckou radou.“ 

Přívlastek schválení se může z čistě gramatického hlediska vztahovat jak ke 

všem členům výčtu (tj. všichni: profesoři, docenti i odborníci musí být 

schváleni vědeckou radou), tak pouze k poslednímu z nich, tj. schválení se 

vyžaduje jen u odborníků, nikoli u profesorů a docentů.  

Dále jsou uvedeny příklady výslovně nesprávného používání 

některých spojovacích výrazů. 
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Pro ilustraci uvedu jeden často se opakující případ z praxe. Jeho 

frekvence je podložena i reakcí ministra spravedlnosti, která pronikla na 

stránky denního tisku.10 Cituje se zde následující úryvek: „Konkrétní projevy 

tohoto pojetí trestního práva jako prostředku potlačování demokratických 

složek společnosti byly sice četnými novelizacemi trestního zákona v průběhu 

devadesátých let potlačeny, když v jednotlivostech (např. ve zmíněném 

ustanovení § 1 trestního zákona došlo i k podstatným změnám, k obnovení 

klasických institutů (viz rausdelikt v § 201a trestního zákona) nebo také 

zavedení nových moderních trestů (např. trestu obecně prospěšných prací), ale 

jeho celková koncepce je i nadále represivní a nevyhovuje moderním 

uplatňovaným trendům tzv. restorativní (znovuobnovující) justice (srov. i 

nový zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě)“. [zdůraznění 

autorka] Ministr v oběžníku zcela oprávněně namítá, že „neustále opakovanou 

chybou [. . .], je užití spojky když ve významu přípustkovém [. . .]. Tento 

význam když nemá, i kdyby se všechny učitelky češtiny na hlavu postavily. 

Zatím se na ní stavím pouze já při četbě některých dokumentů produkovaných 

úřadem, který řídím.” Podepsán: JUDr. Jaroslav Bureš, ministr spravedlnosti. 

S tímto názorem nelze než souhlasit a doložit je několika dalšími 

(méně povedenými) citáty z existujících právních textů, kde je když používáno 

obdobně nejasně. 

Odvolací soud přezkoumal rozsudek soudu prvního stupně jen ohledně 

částky 2.643,- Kč, když jen v tomto rozsahu byl rozsudek soudu prvního stupně 

napaden.11 Zde má když význam „protože”, ale tento způsob užití je 

stylisticky hodnocen jako hovorový. 

Odvolací soud přezkoumal usnesení soudu I.stupně jen v napadených 

výrocích, tj. ve výroku o provedení exekuce vyklizením bytu a ve výrocích o 

náhradě nákladů řízení, když výrok o  nařízení exekuce vyklizením bytu 

                                       
10 článek Hezky česky, úředníci, velí ministr, MF DNES, 22.1.2002, s. A5 
11 rozsudek krajského soudu 
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povinnou z bytu v P. zůstal nedotčen, když nebyl odvoláním napaden.12 

V tomto souvětí se význam ještě více zastírá dvojím použitím téže spojky. 

Z těchto důvodů byl rozsudek [. . .] změněn [. . .], když v dalších 

výrocích byl potvrzen [. . .].13 

Výrok o nákladech odvolacího řízení se opírá o ustanovení [. . .], když 

žalovaná byla před soudem druhého stupně úspěšná.14 

Následující problém se např. také několikrát objevil v jazykové 

poradně. Šlo o vedlejší větu uvozenou spojkou pokud v zákoně č. 202/1990 

Sb. v § 4 odst. 1: „[. . .] loterie [. . .] mohou provozovat jen organizace k tomu 

určené, pokud není provozovatelem stát”. Zde byla odpověď poradny15 

jednoznačná: vedlejší věta omezuje platnost věty řídící, ve významu: „Je-li 

provozovatelem stát, nemohou loterie provozovat jiné osoby.” 

 

2.2.7. Specifika jazyka právních textů na rovině textové syntaxe 

Normativní texty tvoří obvykle provázané koherentní struktury se 

specifickými způsoby odkazů, vazeb a vnitřní hierarchií odrážející 

komplexnost daného právního systému. Pro porozumění tomuto typu textů se 

obecně považuje nezbytná orientace v celkové právní struktuře a hierarchii, 

jinak není možné je (správně) pochopit a interpretovat.  

Vzájemné odkazy právních předpisů způsobují jejich 

mnohovrstevnatost. Každá právní norma v podobě právního předpisu tvoří 

nedílnou součást dynamického komplexu právního řádu. Předpisy jsou 

provázány mezi sebou na stejné úrovni (horizontální intertextualita) a zároveň 

tvoří provázanou vertikální hierarchickou strukturu, kde také dochází 

                                       
12 usnesení krajského soudu 
13 rozsudek krajského soudu 
14 rozsudek krajského soudu 
15 odpověď Ústavu pro jazyk český AV ČR, č.j. 73/94 
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k vzájemným odkazům (vertikální transtextualita) (Kořenský, 1997). 

Podrobněji viz dále v kapitole věnované intertextualitě 2.3.2. Z hlediska 

systémového by mohla tato kapitola přímo následovat, ale vzhledem k úzkým 

souvislostem s problematikou interpretace právních textů, jsem dala přednost 

jejímu zařazení do následující části. 

 

2.3. Spefické rysy výstavby právních textů a jejich důsledky pro 
interpretaci 

2.3.1. Jazykové vyjádření jako hmotná forma práva a závaznost 
právních textů  

V českém právním prostředí jednoznačně převládá písemná forma 

práva. Je to dáno evropským kontinentálním kontextem a historickým 

vývojem založeným na systému římského práva. Tato skutečnost je shrnuta ve 

známé větě: „Co je psáno, to je dáno.“ Přesto nelze tvrdit, že právo existuje 

pouze v psané formě. Písemné zachycení práva (tzv. law in books), ale 

výrazně usnadňuje jeho studium z lingvistického hlediska. 

Jen výjimečně mohou plnit funkci termínů a celých (právních) vět 

mimojazykové prostředky. Příklad takové situace najdeme např. v silničním 

provozu: dopravní značky, barvy na semaforu, posunky dopravního policisty. 

I tabulka s piktogramem umístěná na okraji parku může vyjadřovat příkaz či 

zákaz (např. „příkaz uvázat psa na vodítko při vstupu do parku”, „zákaz 

vstupu na trávník”). 

2.3.2. Intertextualita a metatextovost v psaných právních textech 
(struktura psaného práva, hierarchické uspořádání právních 
norem) 

Jak již bylo řečeno výše, v kontextu textové syntaxe, jazyk právních 

textů se vyznačuje více než jiné funkční jazyky vrstevnatostí. Ta je dána 

především hierarchickou strukturou právně závazných textů a též vývojem 

v průběhu dlouhé historie – nadřazenost zákonů nad vyhláškami byla zcela 
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běžná ve Starém Římě, jiné vztahy se týkaly a dodnes týkají míry obecnosti a 

konkrétnosti věcného obsahu právních norem, popř. časové posloupnosti 

jejich vzniku.16 Právní předpisy tedy vytváří mnohovrstevnatou síť, kde díky, 

ne vždy na první pohled viditelné, hierarchii a odkazům může docházet k pro 

laika nečekaným významovým posunům. Výše jsem zmínila Kořenského 

termíny vertikální transtextualita a horizontální intertextualita (Kořenský, 

1997). Tyto vztahy obsažené ve struktuře práva jako celého systému 

komplikují možnost získání všech informací na dané téma z jednoho úseku 

textu, tj. jednoho zákona, jedné vyhlášky atp. Občas nastávají situace 

připomínající pohádku o kohoutkovi a slepičce. Hledáme informaci A, ale 

nejprve získáme B, C a D a teprve nakonec najdeme požadované A. 

Domnívám se, že tato skutečnost je jedním z faktorů, které podporují 

uplatnění advokátů a dalších právních profesí jako „vykladačů“ a 

„překladatelů“ práva laikům. Zároveň jsou díky tomu populární knihy typu 

„domácí právník“ a rubriky v časopisech a novinách odpovídající na dotazy 

čtenářů. Tato nepřehledná situace zároveň podporuje možnost významových 

posunů. 

Obdobná situace vzájemných vazeb ale může nastat i uvnitř 

jednotlivých předpisů. Dovolím si proto odbočku zpět ke způsobu definování 

pojmů, která zároveň souvisí s obecnou strukturou textu právního předpisu. 

Zákony (jako nejběžnější forma těchto předpisů) jsou velmi často rozděleny 

na část obecnou a zvláštní. Obecná část obvykle obsahuje výše zmíněné 

definice nových pojmů a pojmů, které prostupují celým textem předpisu a 

nejsou ve zvláštní části opětovně definovány. Většina právních předpisů ještě 

obsahuje závěrečnou část, která také může obsahovat definice termínů, 

případně upozornění na jejich nahrazení jiným termínem nebo odkazy na další 

související předpisy, které obsahují další upřesnění. (Např. terminologická 

změna: na základě přijetí zákona o státním zastupitelství z roku 1993 se místo 

                                       
16 Jde o známé latinské poučky, např. lex specialis derogat generali (konkrétnější 
právní předpis je nadřazen obecnějšímu) či lex posterior derogat priori (pozdější 
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„prokurátor” se začalo používat termínu „státní zástupce”. V platných textech 

zákonů se všude používá i nadále termínu „prokurátor”, ale automaticky se 

předpokládá znalost této změny, jen některé zákony ji zmiňují právě 

v závěrečné části. Mezi laickou veřejností dodnes, tj. více než deset let po 

změně, převládá termín „prokurátor” nad správnějším „státní zástupce”). 

Za příklad rozdělení textu právního předpisu na obecnou a zvláštní 

část můžeme vzít občanský zákoník. Je rozdělen na devět částí. Část I. je 

přímo nazvána „Obecná ustanovení”. Další už spadají do zvláštní části (II. - 

VIII.), nesou názvy konkrétních okruhů, kterých se týkají (“Věcná práva”, 

„Odpovědnost za škodu...”, „Dědění”, „Závazkové právo”). Poslední (IX.) 

část je nadepsána „Závěrečná, přechodná a zrušovací ustanovení”. 

K porozumění textu zákonných předpisů se ovšem navíc obvykle 

mlčky předpokládá i znalost systému dalších (často nejobecnějších) 

odborných termínů a jejich logické struktury (nejběžnější je induktivní postup, 

tj. od obecného ke zvláštnímu). Vysvětlení pojmů a systému tohoto právního 

„metajazyka” už ale nenajdeme v zákonech samotných, ale v právnických 

učebnicích a komentářích.  

2.3.3. Pravidla pro tvoření pravidel a legislativní proces 
 

2.3.3.1. Legislativní proces 

Základním technickým „manuálem” pro tvorbu právních předpisů 

jsou Legislativní pravidla vlády.17 Závazná jsou jen pro vládu a jí podřízené 

orgány. Neexistují jediná centrální pravidla pro tvorbu všech právních 

předpisů. Podobně neexistuje žádná jednotná norma (kromě obecných 

pravidel spisovné češtiny) pro tvorbu individuálních aktů aplikace práva. 

                                                                                                             
předpis ruší předcházející). 
17 Legislativní pravidla vlády schválená usnesením vlády ze dne 19.března 1998, č. 
188, ve znění usnesení vlády ze dne 21.srpna 1998 č. 534, usnesení vlády ze dne 
28.června 1999 č. 660, usnesení vlády ze dne 14.června 2000 č. 596 a usnesení 
vlády ze dne 18.prosince 2000 č. 1298 a následujících 
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každá instituce produkující právně závazné texty si obvykle vytvoří interní 

směrnice ohledně jejich formy nebo se alespoň ustálí nepsaná pravidla. Často 

dochází k téměř mechanickému kopírování předchozích textů, kde se jen 

změní specifikace dotčených subjektů. Legislativní pravidla vlády přesto 

ovlivňují formu pravděpodobně největšího počtu právních textů a sekundárně 

i představu široké veřejnosti o tom, jak právní předpisy vypadají. 

Pro úplnost zde ocituji část Legislativních pravidel vlády věnovanou 

obsahu a některým formálním náležitostem právních předpisů: 

Hlava IV 

Některé požadavky na obsah právního předpisu 

Čl. 39 

Základní ustanovení 

 

 (1) Právní předpis obsahuje pouze ustanovení normativní 

povahy. 

Paragraf, u ústavního zákona článek, má obsahovat ustanovení, která 

se týkají pouze téže věci. Přednost je třeba dát krátkým paragrafům či 

článkům. Pokud by v paragrafu nebo článku mělo být nahromaděno více 

odstavců (například více než 10), je třeba v zájmu přehlednosti dát přednost 

rozdělení právní úpravy téže věci na více paragrafů či článků. 

 

Konkrétněji jde o volbu mezi variantami, které vhodně ilustruje velmi 

názorná odpověď č.j. 334/99 Ústavu pro jazyk český AV ČR: 

“Připojí-li se přívlastek nebo vedlejší věta přívlastková k výčtu 

podstatných jmen (zejména pokud jsou podstatná jména v množném čísle), 

pak není z vyjádření jasné, zda přívlastek platí jen k nejbližšímu podstatnému 

jménu, anebo zda platí ke všem, popř. jen k některým podstatným jménům. 

Modelový příklad je 

 Nabízíme čerstvé rohlíky a veky; 
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 Nabízíme veky a rohlíky čerstvě upečené; 

 Nabízíme veky a rohlíky, které jsme právě upekli. 

Žádná z těchto formulací není jasná v tom, zda jsou čerstvé i veky. 

Takové nejednoznačnosti jsou v právních textech daleko častější, než bychom 

čekali za předpokladu, že jejich tvůrci usilují o jednoznačnost. Přitom lze 

takový text zjednoznačnit např. rozčleněním do bodů: 

Nabízíme čerstvé  •    veky 

• rohlíky” 

nebo 

 Nabízíme •    čerstvé veky 

• čerstvé rohlíky 

Pokud se jako čerstvé nabízejí jen rohlíky, lze to jednoznačně vyjádřit 

takto: 

 Nabízíme •    veky 

• čerstvé rohlíky” 

 (3) Obsah rozsáhlého právního předpisu je vhodné k dosažení 

jeho přehlednosti členit na části nebo hlavy, popřípadě dále na díly a oddíly. 

Je-li právní předpis takto členěn, musí části, hlavy, díly a oddíly obsahovat 

ucelené úseky právního předpisu. 

 (4) V témže zákoně, pokud výjimečně nejde o zákon obsahující 

kromě jiných věcí i novelu jiného právního předpisu, nelze upravovat věci 

různorodé, které spolu bezprostředně nesouvisejí. 

 (5) Zákonem nelze měnit nařízení vlády nebo vyhlášku; 

nařízením vlády nelze měnit vyhlášku. 

 (6) Nařízení vlády, jako prováděcí předpis k zákonu, může 

obsahovat pouze právní normy, které nepřekračují meze zákona, k jehož 

provedení je vydáno, a které tento zákon provádí. Do nařízení vlády se 

nepřejímají ustanovení prováděného zákona. Nařízení vlády nesmí nově 
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upravovat věci, jejichž úprava patří do zákona. Pokud je nezbytné tyto věci 

upravit, je třeba navrhnout přímou novelu zákona. 

 (7) Vyhláška, jako prováděcí předpis k zákonu, může být vydána 

pouze na základě výslovného zmocnění v zákoně k jejímu vydání a může 

obsahovat pouze právní normy, kterými nejsou překračovány meze tohoto 

zmocnění. V ostatním platí obdobně odstavec 6. 

 

Čl. 40 

Terminologie v právním předpisu 

 

 (1) Právní předpis musí být terminologicky jednotný. Zároveň je 

třeba dbát souladu s terminologií použitou v navazujících a souvisejících 

právních předpisech různé právní síly. Je-li nutné uvést nový právní termín, je 

třeba jej v právním předpise blíže vymezit. 

 (2) Při tvorbě právního předpisu je nutno respektovat všeobecně 

uznaný význam slov. Jestliže není možné se vyhnout použití slova s více 

významy, musí být z právního předpisu jasné, v jakém významu se slovo 

používá. Výjimečně lze za navrženým pojmem vložit do závorek bližší 

vysvětlení použitého pojmu nebo jeho synonymum. 

 (3) Cizích slov lze použít jen výjimečně, jsou-li součástí užívané 

právní terminologie, nebo užívá-li se jich běžně v jazyce upravovaného oboru 

a nelze je dost vhodně nahradit českým pojmem. 

V textu právního předpisu se používá oznamovacího způsobu 

přítomného času, zpravidla jednotného čísla; pozorně je třeba používat 

výrazů, které mají totožný tvar ve dvou, popřípadě více pádech. 



 31

Pravidla sice varují před některými úskalími českého jazyka, ale 

kupodivu vynechávají nejčastější problémy (viz výše). Ironií či prostou 

chybou je používání dvojího tvaru v předpisu / v předpise v rámci části 

uvozené větou: „Právní předpis musí být terminologicky jednotný.” – 

domnívám se, že požadavek jednotnosti se vztahuje (respektive: by měl) i na 

používané jazykové tvary, obzvláště v tak malém úseku jednoho dokumentu.  

Ze současné právní úpravy se vytratila lingvistická kontrola 

přijímaných právních předpisů. Pokud k ní dochází, je často založena na zcela 

pragmatických faktech. Podle informací pracovníků Ústavu pro jazyk český 

patří mezi nejčastější konzultanty Ministerstvo financí – důvod je nasnadě 

vzhledem k výhodnému umístění těchto dvou institucí v téže pražské ulici. 

Další iniciativy jsou ryze soukromého a ve většině případů neoficiálního rázu. 

Pokud už k nějaké konzultaci dojde, omezí se často na ryze formální aspekty 

textu – interpunkce, velká a malá písmena v názvu subjektu atp. 

Významovými a sémiotickými aspekty a možnou víceznačností textu se 

systematicky nikdo preventivně nezabývá. Ústav pro jazyk český AV ČR se 

zároveň konstantně distancuje od vyslovení „právního” názoru a striktně se 

pohybuje v oblasti lingvistické, což je názor za daných okolností 

akceptovatelný. 

 

2.3.3.2. Jazyková interpretace psaných textů v právu 

“V právní vědě a praxi je interpretace chápána především jako proces 

spojený s poznáním práva v souvislosti s objasněním jazykových termínů a 

výrazů, používaných v normativních aktech. Každý text musí být pochopen, 

slovům a textům je podle poznatků vědy vždy přiřazen smysl.” (Boguszak a 

kol., 2001) 

Proces, který se děje s významem při jazykové interpretaci lze 

naznačit následujícím zjednodušeným schématem : 
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POLE NEURČENOSTI

  omezení pomocí procesu interpretace a aplikace 

V průběhu procesu interpretace se z nejasně odděleného 

významového pole vyděluje pouze jeho část podle konkrétní komunikační 

situace. Toto schéma je zjednodušené, ale vychází z předpokladů právní 

hermeneutiky: „Právník zpravidla přichází do styku s jazykem pragmatickým. 

Musí tudíž věnovat pozornost pragmatickým procesům, tj. procesům, které 

určují význam jazykových výrazů.“  (Weinberger, 1995) 

Jazykový výklad představuje jednu z metod interpretace práva. Jeho 

cílem je nalézt smysl obsažený „za textem” právního předpisu. Terminologie 

v této oblasti v právním kontextu není zcela ustálená, s ohledem na fakt, že se 

jednotlivá synonyma zcela nekryjí, bych dala přednost odlišování jazykového 

od gramatického výkladu. Jazykový výklad má možnost zohlednit širší 

komunikační situaci a kontext interpretovaného textu. Občas v právní teorii 

zmiňovaný výklad gramatický se oproti tomu má omezit výhradně na 

morfologické a syntaktické struktury textu a neměl by zasahovat do 

komunikačně pragmatické sféry. Otázkou zůstává, zda je to možné, osobně se 

přikláním k názoru, že komunikačně pragmatickou sféru úplně oddělit nelze. 

 

2.3.3.3. Role jazykové poradny při interpretaci právních textů 

Při přípravě této diplomové práce jsem získala možnost využívat i 

databázi dotazů do jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR. Výše 

uvedené rozlišení je aplikovatelné i pro kategorizaci jednotlivých typů dotazů 

souvisejících s právem. 

Zajímavé je, že žádostí o odbornou expertizu (která je pouze 

stanoviskem odborného vědeckého pracoviště, nejde o znalecké posudky) 
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neustále přibývá a roste úroveň požadavků. V první polovině devadesátých let 

převládaly dotazy na formální stránku právních dokumentů (umístění čárek, 

středníků, užití souřadicích a podřadicích spojek, členění výčtů - problematika 

několikanásobného přísudku/přívlastku postupně rozvíjejícího atp.) – tedy 

dotazy spadající spíše do kategorie gramatického výkladu. 

Přibližně od počátku druhé poloviny devadesátých začaly přibývat 

žádosti o jazykový výklad rozsáhlejších úseků textu – počínaje odstavcem 

zákona až po několikastránkovou transkripci výpovědi svědka. Tazatelé 

(včetně státních orgánů) rovněž požadovali zhodnocení sporného autorství 

úryvku románu jako důkazní prostředek v trestním řízení o porušování 

autorských práv. Část dotazů se týkala nejrůznějších názvů výrobků a 

problematiky ochranných známek. Samostatnou kategorií jsou žádosti o 

posouzení stylistické roviny konkrétního projevu a např. míry jeho vulgarity 

při rozhodování, zda se jedná či nejedná o urážku na cti, anebo posuzování 

dalších aspektů textu (posuzování textů zabavených nahrávek písní 

s rasistickým podtextem do jaké míry navádějí k trestnému činu aj.).  

Některé z těchto expertiz byly využity jako důkaz při soudním řízení i 

před Ústavním soudem. Při vlastním jazykovém výkladu se ale Ústavní soud 

obvykle omezuje na citace normativních jazykových příruček, posudek 

Ústavu pro jazyk český využívají častěji stěžovatelé.18 

 Navrhovatelé v této souvislosti argumentují tím, že přípustná 

omezení a ochrana svobody projevu byla provedena zejména ustanoveními § 

198 u, § 198a u, § 260 u a § 261 u trestního zákona, dále ustanoveními § 

198 u, § 198a u, § 260 u a § 261 u trestního zákona, dále § 16 u zákona č. 

81/1966 Sb. e, § 5 u písm. a) zákona č. 468/1991 Sb. e a § 2 u odst. 1 a 2 

zákona č. 172/1990 Sb. e Protože se propagandou rozumí podle Spisovného 

slovníku jazyka českého veřejné šíření, objasňování, doporučování myšlenek, 

názorů apod. s cílem získat přívržence, je pružná dikce vyhlášky rovněž 

                                       
18 databáze jazykové poradny Ústavu pro jazyk český 
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zásahem do práva k výsledkům tvůrčí duševní činnosti podle čl. 34 u odst. 1 

Listiny.19 

Judikáty Ústavního soudu prolíná následující názor: 

 Ústavní soud vycházel z pravidla, že výrazům použitým v textu 

zákona je třeba rozumět v tom smyslu, jaký mají obecně ve spisovném jazyce, 

není-li relevantní důvod pro odlišnou interpretaci.20 

Další příklad: 

 Stěžovatelka uvádí, že podle § 10a odst. 1 zákona č. 565/1990 

Sb. „poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá každý povolený 

hrací přístroj. Obec není povinna poskytnout osvobození od tohoto poplatku”. 

Z toho dovozuje, že pro stanovení tohoto typu místního poplatku je nutné 

současně splnit dvě podmínky: musí se jednat o povolený hrací přístroj 

a zároveň tento přístroj musí být provozován. Stěžovatelka argumentuje 

stanoviskem Ústavu pro jazyk český Akademie věd, podle něhož výraz 

“provozovaný” je přídavné jméno utvořené od slovesa provozovat a znamená 

“takový, který je uskutečňovaný, vykonávaný, který je v činnosti, v chodu”. 

Z jazykového výkladu tohoto ustanovení prý proto vyplývá, že místní poplatek 

je možno vybírat pouze tehdy, je-li přístroj v činnosti. Pro tento závěr prý 

svědčí i výklad logický.21 

... 

 V souzeném případě je podstatou věci posouzení otázky, zda z § 

10a odst. 1 věty první zákona č. 565/1990 Sb. (ve znění zákona č. 305/1997 

Sb.), podle něhož „poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj podléhá 

každý povolený hrací přístroj”, vyplývá, že předmětný hrací přístroj musí být 

skutečně v činnosti (jak tvrdí stěžovatelka), nebo zda postačuje, že na daný 

                                       
19 nález Pl. ÚS č. 60/1996 Sb.r.ÚS 
20 nález ÚS č. 99/2000 Sb.r.ÚS 
21 odůvodnění usnesení ÚS č. 2055/1999 Sb.r.ÚS 
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hrací přístroj bylo vydáno příslušné povolení (jak tvrdí orgány veřejné moci, 

které v této věci postupně rozhodovaly). V této souvislosti se stěžovatelka 

odvolává i na údajnou analogii s poplatkem z ubytovací kapacity, který je 

stanovován za využité lůžko a den, a na citované stanovisko Ústavu pro jazyk 

český Akademie věd ke gramatické interpretaci pojmu „provozovaný”. 

 V tomto konkrétním případě předložený posudek neuspěl, protože 

gramatický výklad by byl příliš restriktivní. „Interpretace normativního aktu 

musí tedy zahrnout jeho konkretizaci, přechod od obecného k jedinečnému. 

Konkretizace právní normy musí ovšem probíhat v rámci vymezeném 

v podstatě textem normativního aktu. Jiné chápání konkretizace právní normy 

by vedlo k narušení zásad zákonnosti. Existují složité sémantické problémy 

výrazů a jazyka, které vystupují v procesech interpretačních a kterými se musí 

zabývat orgány tvorby i orgány aplikace práva.”(Boguszak a kol., 2001) 

 

2.4. Jazyk práva v mluvené formě 

Pravděpodobně nejrozsáhlejší oblastí, kde hraje jazyka práva 

významnou roli ve své mluvené formě jsou soudní jednání. Proto jsem většinu 

následující části práce věnovala právě této problematice. Vstupují zde do hry i 

psycholingvistické aspekty – např. vystupování obžalovaného, které hraje roli 

pro posuzování viny a neviny,  i když jsou tyto vlivy výrazně slabší než při 

anglosaském systému s porotou, kde je cílem všech aktérů soudního přelíčení 

přesvědčit porotu, proto se občas může jednat až o divadelní vystoupení. 

 

2.4.1. Závaznost a nezávaznost mluvené formy v právu 

 Než se ale začnu podrobněji věnovat analýze soudních jednání, je 

třeba stručně zmínit i další aspekt mluvené formy právních textů. V úvodu 

práce jsem zmínila známou formulaci „Co je psáno, to je dáno.“ Právní praxe i 
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každodenní život přináší situace, kdy ale platí i to, co napsáno není. Kupní 

smlouvu můžeme např. uzavřít, aniž řekneme slovo – ukážeme v obchodě na 

rohlík a zaplatíme. Z hlediska práva se jedná o právní úkon - konkludentní 

uzavření kupní smlouvy. Podobná situace je např. v hromadné dopravě – tím, 

že nastoupíme do vozidla, projevujeme souhlas s přepravními podmínkami a 

potažmo s faktem, že za poskytnou službu máme zaplatit. Ale i přes tyto spíše 

výjimky, z hlediska míry závaznosti, velmi výrazně převládají texty psané. 

2.4.2. Jazyk v soudní praxi 

Další mezioborovou disciplínou objevující se až v devadesátých 

letech 20. století22 je zkoumání jednání a chování v průběhu soudního řízení. 

K této problematice je možné přistupovat z mnoha úhlů, pro téma této práce je 

zajímavý přínos těchto analýz pro lingvistiku.  

Styčné body pro tyto dva obory jsou především způsob, jakým zde 

probíhá komunikační proces, a jeho konkrétní právní důsledky, které ve 

skutečnosti v každém konkrétním případu závisí na rozhodnutí soudce, resp. 

senátu. Jednání před soudem je jednou z klasických modelových situací, kde 

nalezneme výraznou komunikační asymetrii (Hoffmannová, 2002). Na jedné 

straně stojí soudce, advokát, případně státní zástupce a další právnicky 

vzdělané osoby. Tato skupina mezi sebou hovoří, řečeno s nadsázkou, plynně 

„cizí” (tj. odbornou) právnickou řečí. Laik vstupující do soudní síně jako 

svědek či účastník řízení se většinou snaží vyjadřovat spisovně, často je ve 

stresu, v neznámé situaci a prostředí. V mnoha případech pro něj může mít 

každé pronesené slovo právní důsledky, Tyto a celá řada dalších 

komunikačních faktorů, včetně subjektivního zájmu ovlivnit svým projevem 

výsledek soudního jednání, se projeví na způsobu komunikace.  

                                       
22 V roce 1998 vznikla na toto téma diplomová práce: Šejvl, M.: Kvalitativní výzkum 
soudního rozhodování. Plzeň, PF ZČU 1998 a na ni navazující stejnojmenný článek 
v časopise Právník (č.9, 1999), z lingvistického hlediska se problematice diskurzu 
věnuje PhDr. Jana Hoffmannová, CSc. z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. 
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Dalším zajímavým faktorem je způsob protokolace výpovědí a 

výsledná písemná reprodukce. Podle konzultací se soudci okresních soudů se 

tento faktor odráží i v jejich vyjadřování. Uvědomují si rozdíl úrovně 

komunikace např. se svědkem – laikem, zapisovatelkou – osobou, která sice 

nemá právnické vzdělání, ale je dobře obeznámena s tímto komunikačním 

kódem; a mezi další úrovní komunikace s jejich právnickými kolegy. Při 

výslechu svědků se soudce jako produktor snaží částečně přizpůsobit způsob 

komunikace adresátovi, ale zároveň by neměl „vypadnout z role”, tj. musí 

udržet takovou úroveň komunikace, aby byla zachována důstojnost a 

oficiálnost jednání.  

Při protokolaci je permanentně přítomný konflikt psanost x 

mluvenost, spisovnost x nespisovnost, autentičnost x srozumitelnost. Tyto 

opozice se zvláště vyhrocují v případech výslechu dětí a mladistvých a osob, 

jejichž vyjadřovací schopnosti ve spisovném českém jazyce nedosahují 

standardní úrovně. Soudce je ze zákona povinen zdržet se jakýchkoli 

návodných a sugestivních otázek, ale z jazykově formálního hlediska se jim 

v praxi nevyhne. Vyslýchané osoby často neodpoví přímo či dostatečně jasně, 

nechce se jim některé skutečnosti přímo pojmenovat anebo ani neví, jak je 

pojmenovat spisovně.  

Všechny zápisy soudních jednání, se kterými dále pracuji, mají 

společnou "povrchovou strukturu". Tato struktura je dána kroky popsanými 

právním předpisem - občanským soudním řádem (v těchto konkrétních 

případech). Soudce má roli moderátora celého dialogu, ale zároveň se do něj 

sám zapojuje jako jeden z hlavních aktérů. Ve svém jednání, ale nemá 

z procesního hlediska příliš velkou možnost volby, soudcův "manévrovací 

prostor" je dán "scénářem" kodifikovaných postupů. Právě tyto postupy jsou 

totožné pro většinu soudních jednání, i když reálný život může i v soudní síni 

přinést situace, se kterými text zákona nepočítá. Potom nezbývá soudci, popř. 

dalším osobám, které hrají u konkrétního soudního jednání svou roli, 
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improvizovat. Soudce má např. povinnost zajistit ochranu svědka – jsou 

známy případy, kdy svědek potvrzoval totožnost podezřelého klíčovou dírkou, 

popř. výslech přes telefon ze sousední místnosti apod. Zcela zvláštní situace 

nastává při výslechu dětí, popř. mentálně zaostalých osob. Vyslýchající je 

v takových případech povinen přizvat psychologa, pokud se jedná o případy 

ublížení na zdraví či sexuálního zneužívání a dítě neumí nebo se bojí některé 

skutečnosti pojmenovat přímo, může kupříkladu ukázat na panence, co se mu 

stalo. Přestože se nejedná o klasickou výpověď svědka, soud či policie pracuje 

s takovým neverbálním projevem jako s důkazem. 

Komunikace před soudem je do určité míry institucionalizovaná, a to 

nejen čistě z hlediska verbálního. Napomáhá tomu i relativně uniformní 

prostředí soudních síní, jednotně rozmístěná místa k sezení pro soudce, 

navrhovatele i odpůrce a i ostatních účastníků či diváků, místo pro výslech 

svědků, soudce je oděn do taláru, obvykle sedí na vyvýšeném soudcovském 

křesle. atp. Všechno v předchozím výčtu není náhodně voleno, cílem je 

vytvořit takové prostředí v soudní síni, aby byla jasná síla soudní moci a samo 

prostředí nutilo zúčastněné udržet respekt vůči soudcovské autoritě, pokud 

možno hovořit pravdu, zbytečně nezdržovat jednání atd. Podobnost 

s divadelním představením na jevišti není zcela náhodná, účast u soudu má 

udělat na laika dojem a vzbudit již zmíněný respekt nejen před osobou 

konkrétního soudce, ale i obecně před právním systémem, proto se samotné 

prostředí během let také formalizovalo. Tolik tedy k popisu a roli prostředí, 

kde se komunikace odehrává. 

Přejděme nyní k formální struktuře soudního jednání jako 

komunikačního aktu. Obecně můžeme rozlišit následující (zjednodušené) fáze 

soudního jednání. Jako první vždy přichází na řadu oficiální zahájení soudního 

řízení, pokud není první v pořadí bývá doprovázeno opakováním zatím 

známých faktů a aktuálním stavem vývoje soudního procesu, vždy se provádí 

prezence a identifikace účastníků. Zde bývá patrná snaha soudce, popř. i 
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dalších přítomných profesionálů právníků, tuto fázi maximálně urychlit, aby 

byl dostatek času na vlastní řízení před soudem. 

Následuje samotné jednání – předkládání a čtení listinných a jiných 

hmotných důkazů, výpovědi a výslechy hlavních aktérů i dalších svědků. 

Závěrem může být rozhodnutí soudce o pokračování soudního jednání 

dalším stáním či vynesení rozsudku. Součástí této závěrečné fáze i protokolace 

právě skončeného jednání do písemné formy, popř. poučení zúčastněných o 

možném dalším postupu. 

 

2.4.3. Analýza konkrétních soudních jednání 

 

2.4.3.1. Líčení v trestní věci pohlavního zneužívání 

Nahrávky pořízené u hlavního líčení v trestní věci pohlavního 

zneužívání, kde byla vyslýchána mladistvá poškozená mohou tuto situaci 

ilustrovat vcelku modelově. Měla jsem možnost tuto nahrávku pořídit osobně 

a být přítomna u tohoto jazykově mírně atypického případu. Atypického proto, 

že obžalovaný byl mladistvý a poškozená také, oba bez předchozí zkušenosti 

s vystupováním u soudu. Předmět výslechu byl značně choulostivý a ze 

záznamu některé části projevu mladistvého vystupují jako neorganické, 

naučené a nepřirozené. Soudce se naopak několikrát nechal strhnout 

hovorovým vyjadřováním vyslýchaného, jak mi posléze sám objasnil, 

částečně šlo o záměr usnadnit mu se vyjádřit a přiblížit se jeho komunikační 

rovině. Pro ilustraci zde tedy uvádím zkrácený a zjednodušený přepis 

nahrávky: 

S – soudce, O – obžalovaný; podtrženy jsou úryvky, které stylisticky 

vybočují z celkového vyjadřovacího stylu 
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S: Popište mi, co se tenkrát stalo. 

O: Mno, no, tam byl ňákej ten alkohol, v tom, pak kolem té desátej 

sme šli na diskotéku, tam sme taky popíjeli alkohol, no. No, a pak se to stalo. 

S: Co se stalo? 

O: Vykonal jsem soulož. 

S: Kde? Za jakých okolností? 

O: V Masarykově ulici. 

... 

S: Ale kde konkrétně? Na WC, na chodbě, venku, na schodišti? 

O: No, na schodišti. 

S.: A jak se to stalo? 

O: Mno, no, přišla za mnou... 

S: Kdo za vámi přišel? 

O: Martina. 

S: A co jste dělali potom? 

O: Potom sme si povídali, no; no, pak sme šli na schodiště, no, pak 

sme se začali svlíkat; no, a vykonal jsem soulož. 

S: Martina s tim souhlasila? 

O: Ano. 

S: A co bylo dál? 

O: No potom sme šli k poliklinice, no; a tam byla druhá soulož. 

S: No, a to bylo kde? Na ulici, před dveřma, kde? 

O: Mno, přede dveřma. 

... 

S: A z čí iniciativy jste šli na to schodiště? Byla to vaše...? Její... 

O: No, vzájemně. 

S: Co vzájemně? 

O: No, sme se dohodli. 

S: Na čem? 

O: Na schodišti jsme se dohodli, že půjdeme souložit. 

... 
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S: A jak se na to díváte? S odstupem času? 

O: Že jsem udělal velkou chybu. 

 

V protokolu je uvedeno: 

“Uvádí shodně jako na č.l. 9-12 a dodává: 

Poprvé jsem s Martinou vykonal soulož na schodišti, ona s tím 

souhlasila. Vzájemně jsme se na tom dohodli. Potom jsme šli k Poliklinice, 

kde před dveřmi venku za Poliklinikou jsme spolu znovu souložili. Martina 

s tím souhlasila. S odstupem času se na to dívám tak, že jsem udělal velkou 

chybu.“ 

Faktograficky nelze protokolu nic vytknout, zachycuje obsah 

výpovědi mladistvého. Označené úseky výslechu působí ve srovnání se 

zbytkem projevu mladistvého uměle, lze usuzovat, že opakoval výrazy, které 

použil již při dřívějším šetření celé záležitosti a rozhovorech s obhájcem. 

Způsob, jakým mladistvý svůj skutek na závěr zhodnotí, působí dojmem 

zpaměti naučené školní básničky. Když je ale zakomponován do spisovného 

textu v protokolu, už takto neorganicky nepůsobí. Obdobné stylistické posuny 

bychom našli u protokolace výpovědi mladistvé poškozené. Zajímavé je, že 

přes veškerou strohost jazyka protokolu, zde soudce (záměrně) ponechal výraz 

„mamka” (např. věta „Mamka mě hledala.”) Toto slovo jako téměř jediné 

narušuje stylovou propast mezi projevem soudce a výpovědí obžalovaného a 

poškozené. V následujících příkladech ale ukážu, že se obdobná přemosťování 

"stylové propasti" nevyskytují zcela ojediněle, naopak patří mezi běžné 

jazykově-strategické postupy, zejména na straně soudce. 

 

Část následujících konkrétních příkladů pochází ze soukromých 

archivů pracovníků Ústavu pro český jazyk AV ČR (dr. J. Hoffmannové), 
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podle dostupných informací je původním autorem přepisů právník M.Šejvl. 

Některé dialogické texty jsem tedy měla možnost studovat pouze v jejich 

písemném přepisu, neslyšela jsem autentické nahrávky. V samostatné příloze 

uvádím kompletní přepisy. Z důvodu ochrany osobních údajů jsem z textu 

vymazala jména a další osobní údaje zúčastněných osob. Citace uvedené níže 

v textu jsou z technických důvodů graficky zjednodušené oproti původnímu 

přepisu. Z hlediska metodologie jsem si vybrala několik jazykově a situačně 

zajímavých míst, která se pokusím jednotlivě okomentovat. Nesnažila jsem se 

o komplexní rozbor, obávám se, že rozsah této práce jej neumožňuje. 

 

2.4.3.2. Rozvodové řízení23 

Z tohoto záznamu vyplývá diskrepance mezi ústním projevem soudce 

i účastníků řízení a posléze verzí nadiktovanou zapisovatelce do protokolu. 

Soudce se snaží v úvodu udržet své vyjadřování na spisovné úrovni, viz 

začátek: paní navrhovatelko, kdybyste mi ve stručnosti vylíčila průběh vašeho 

manželství“ - postupně se ale soudce ztrácí v záplavě vysvětlivek a 

demonstrativ: „tedy od počátku do současné doby/se samozřejmě zaměřila na 

to období v tom vašem manželství kdy ty vztahy nebyly v pořádku z vašeho 

pohledu příčiny těch konfliktních situací a jaká je situace ve vašem manželství 

v současné době/to znamená tou současnou dobou//míníme tu dobu od podání 

toho návrhu/to znamená od toho konce listopadu//...// loňského roku no. 

Ať už vlivem emocí, či skutkové podstaty sporu, dochází při výpovědi 

navrhovatelky k nesrovnalostem. I soudce si evidentně není jistý, jak a na co 

se přesně ptát, snaží se jakoby rozdvojit a oddělit sebe jako soukromou osobu 

od právě vykonávané povinnosti soudce: „ehm///a osobně vás k tomu 

rozhodně jaksi nutit nebudu / no ne není mým úkolem / a prosím vás říkáte, že 

je ten důvod // těch konfliktních situací / popsaná byla žárlivost pana odpůrce / 

                                       
23 Soudní jednání v Berouně 18.2.2000,  8:30 – celý záznam v příloze 
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jaksi / můžete říci / ňák pan odpůrce měl ňákou příčinu nebo/“ a to okamžitě 

navrhovatelka reaguje: „no někdy“ – ale na opakovaný dotaz soudce (který se 

mezitím jakoby vzpamatuje vrací do své oficiální role a hovoří opět spisovně, 

byť si neodpustí „vatové“ slovíčko „tedy“): „zavdala jste mu nějakou příčinu 

tedy“ – navrhovatelka reaguje zcela rezolutním odmítnutím: „ne: vůbec jsem 

mu nezavdala žádnou příčinu“. 

Následuje část kdy soudce potřebuje získat maximum informací, i 

když dává najevo, že jako soukromá osoba důvody žádosti o rozvod už chápe 

a uvedená tvrzení by jej osobně přesvědčila. Jako soudce se ale musí ptát dál: 

„to byla jaksi ňáká neříkám že pokud je to pravda že by to nestačilo / ale to 

byla jediná příčina / toho stavu / že to manželství nefungovalo nebo / tam byly 

ještě ňáké další / problémy / jiného druhu třeba /“. 

Z dalších jednotlivých aspektů tohoto záznamu je zajímavý i způsob 

kladení otázek (soudce uvádí příklady, aby účastníci lépe pochopili, co se po 

nich žádá), přesto je zde místy patrná snaha soudce o „právnické vyjadřování“ 

– např. když znaky vedení společné domácnosti – ale zároveň je vysvětluje 

účastníkům řízení, celým jednáním prostupuje osobní snaha soudce o 

„překlad“, sám se jazykově přizpůsobuje (možná až příliš), ponechává 

hovorové výrazy i v protokolu, převažuje lidský přístup. 

 

2.4.3.3. Řízení o možné zpronevěře zisku z výherních automatů24 

Na tomto jednání je asi nejpatrnější rozdíl ve vyjadřování jednotlivých 

účastníků.  

Odpůrce klade důraz na fakta (= skutkovou podstatu), snaží se situaci 

popsat vlastními slovy, ale často se nechá strhnout a opakuje po soudci jím 

                                       
24 viz příloha 
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používanou terminologii, která mu ale není vlastní a výsledný projev je 

stylově hybridní, vyjadřování odpůrce zní kostrbatě, nepřirozeně 

Soudce používá občas až archaický jazyk (infinitivy na –ti, pořadí 

substantivum-adjektivum: např. strana odpůrčí), v kontrastu s předchozím 

příkladem (vystupování soudce v případě rozvodového řízení), místy v jeho 

vyjadřování převládá zbytečný formalismus – potřeba vysvětlovat účastníkům, 

především odpůrci jednotlivé termíny a principy (např. několikrát rozdíl mezi 

zjišťováním skutkové podstaty a důkazním řízením…). Přesto i sám soudce 

zaměňuje odbornou terminologii odcizení x vloupání x krádež (v kontrastu 

s výrazy používané odpůrcem: vloupačka), podle trestního zákoníku by 

popisované situaci nejvíce odpovídala tzv. krádež vloupáním (ukládá se za ni 

přísnější trest, protože se předpokládá překonání nějaké překážky, která 

bránila odcizení věci – zde se jednalo o vybourání trezoru ze zdi). Podobně 

zde nalezneme další terminologicko-stylistické rozdíly: policejní šetření x věc 

kriminálky. 

 

2.4.3.4. Řízení o přiznání, respektive zvýšení, výživného pro 

nezaopatřené dítě25 

V tomto řízení soudce zvládá svou roli asi nejhůře, pokud od něj 

očekáváme roli režiséra celého dění v soudní síni. Soudce se dostává do 

defenzivy v okamžiku, kde ostatní účastnící začnou hádat (jedná se o emočně 

vypjatou situaci). Soudce v této situaci vyhrožuje pokutou, ale nakonec nic 

nepodnikne. Odpůrce místy projevuje neznalost práva soudce mu musí např. 

jednoduchým jazykem vysvětlit, že nepřítomnost odpůrce nevylučuje možnost 

soudu rozhodnout o případu. 

Soudce také často vysvětluje, při vysvětlivkách mění stylistickou 

rovinu (př.: výdaje na provoz rodinného domku x a kolik dáte měsíčně na ten 

                                       
25 viz příloha 
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barák za ty poplatky / a různý / elektrika / to telefon a takový věci; jídlo x 

strava). V závěru poněkud chaoticky vysvětluje  princip vyhlášení rozsudku 

v nepřítomnosti z občanského soudního řádu (za účelem vyhlášení rozsudku / 

se jednání odročuje na / dvacátého druhého druhý / dva tisíce / osum třicet / 

… / předesílám bude pouze vyhlášen rozsudek nic jiného / vaše účast zde není 

nutná /), cílem je zřejmě snaha zabránit významovému posunu a zajistit 

maximální pochopení dotčených účastníků tohoto soudního jednání. 

Jak jsem se pokusila ukázat na výše uvedených několika příkladech, 

jednání v soudní síni osciluje mezi polohami užívajícími odbornou právní 

terminologii, občas doslovnými citacemi textu zákona, protokolů atp., dále lze 

některé úseky jako styl administrativní (formalizované postupy, kontrola 

identity účastníků, protokolace) a běžné vyjadřování jak soudce, tak dalších 

zúčastněných. Tyto polohy nejsou nikde striktně odděleny, vzájemně se 

prolínají. Účastníci řízení (obvykle laici – neprávníci) opakují po soudci 

odbornou terminologii, soudce naopak přebírá vědomě i nevědomě výrazy 

z běžné mluvy účastníků, v některých momentech lze těžko určit, zda je to 

pouhé krátkodobé "vypadnutí z role" soudce, či cílený záměr přizpůsobit se 

účastníkům a např. jim tak usnadnit jejich mluvený projev před soudem.  

Podrobná analýza soudních jednání by mohla přinést i mnoho 

praktických poznatků nejen pro akademickou veřejnost, o její závěry mají 

zájem sami soudci, ale pravděpodobně i advokáti a další zúčastněné osoby. 

Umožnilo by jim to lépe připravit svou komunikační strategii a na základě 

analýz obdobných případů odhadovat reakce ostatních zúčastněných apod. O 

analýze soudního jednání by bylo bezpochyby možné zpracovat samostatnou 

rozsáhlou studii. Účelem této diplomové práce je především upozornit na šíři 

záběru právní lingvistiky, výše uvedené příklady mají především ilustrovat 

další široké pole možného dosahu této disciplíny. 
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2.4.3.5. Několik poznámek k novelizaci trestního řádu a jejím 

důsledkům pro komunikaci při soudním řízení 

Problémy zachovávání autentičnosti v protokolaci u trestního řízení 

by měla vyřešit novela trestního řádu a připravované zavedení nových 

digitálních záznamových technologií. Uvažuje se o vybavení soudních síní 

mikrofony, záznamovým zařízením, počítači a vhodným software tak, aby 

bylo možné zvukový záznam rovnou zachytit na zvukový nosič (CD) a 

v ideálním případě pomocí software schopného rovnou transkribovat zvukové 

nahrávky do podoby písemného protokolu pořizovat zcela autentický doklad o 

průběhu jednání (v trestních věcech). V praxi zatím nedošlo k úplné technické 

realizaci, ve skutečnosti se naráží na zatím nepřekonatelné technologické 

obtíže s kvalitou mikrofonů, počítačovým vybavením atd. 

 

2.4.3.6. Výhled do budoucna – praktické využití právní lingvistiky pro 

právní praxi  

Jaká je dnešní situace? Podívejme se na právnické profese očima 

laické veřejnosti. Právnické povolání získalo u zbytku společnosti prestiž díky 

několika faktorům. Jde o lidi vysokoškolsky vzdělané, a  zároveň ovládající 

zvláštní druh jazyka, který jim umožňuje za prvé pochopení textu zákona, 

který je laikovi na první pohled často zcela nesrozumitelný, a za druhé, což je 

možná podstatnější, komunikaci mezi sebou navzájem. Fakt, že právníci  se i 

na veřejnosti (např. na chodbách soudů, advokát se svým koncipientem 

v přítomnosti klienta) velmi často vzájemně dorozumívají jazykem okolí 

nesrozumitelným, jim dodává určitou míru vážnosti. Jde zároveň jde o 

reklamní trik. Právník tím dává najevo: zde se komunikuje v „cizím” jazyce, 

beze mne se nedomluvíte, nebudete rozumět...  

I uvnitř odborné právnické veřejnosti se vyskytují úvahy na téma 

vnitrojazykového překladu (Tomášek, 1998). Většina neodborníků si ušetří 
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námahu snažit se porozumět  „bez tlumočníka”, tj. advokáta, a 

„překladatelskou a tlumočnickou službu” takové osoby je ochotna zaplatit. 

Občas se vyskytnou případy, kdy advokát tímto, ne zcela čestným, způsobem 

získá klienta, i když nejde o tak složitou situaci, aby se klient opravdu musel 

nechat advokátem zastupovat. 

Pro ilustraci uvedu část hypotetického, leč nikoli nepravděpodobného, 

úvodního rozhovoru mezi advokátem a klientem, který přišel požádat o radu: 

K: „Majitel domu s námi po tom, co nám babička umřela, nechce 

sepsat novou nájemní smlouvu. A dekret byl na babičku.” 

A: „Aha, takže jde o problém s určením přechodu práva nájmu bytu 

podle § 706 Občanského zákoníku.” 

K: „My potřebujeme jenom, aby na nás přepsal dekret.” 

A: „Ano, pokud splňujete podmínky přechodu nájmu bytu uvedené 

v § 706 odstavci 1 Občanského zákoníku, vstupujete do práv zemřelého 

nájemce.” 

K: „Takže nám ten byt zůstane, pane doktore?” 

A: „Při troše štěstí, pokud podáte žalobu na určení a soud rozhodne ve 

váš prospěch, tak ano.” 

K: „Jakou žalobu?” 

A: „Žalobu na majitele domu, aby soud určil, komu náleží právo na to, 

aby na něj přešlo nájemní právo k bytu.” 

.... 

Po rozhovoru výše uvedeného typu klient často získá představu, že 

sám komunikaci se soudem nezvládne a svěří celý případ advokátovi. 

Důležitou roli zahrálo i vhodné použití jazyka. 
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Tato role právníkům ve společnosti od nepaměti náleží. Jejich 

postavení by je ale mělo zavazovat k větší zodpovědnosti při používání 

mateřského jazyka.  

Není tajemstvím, že systematické vzdělávání v základních jazykových 

znalostech končí při současném systému právnického vzdělávání prakticky 

posledním ročníkem základní školy. V ideálním případě je v průběhu střední 

školy rozšířeno o minimální stylistické dovednosti, ale tento případ je 

poměrně řídký. Možnosti dalšího jazykového vzdělání (na tomto místě 

nehovořím o studiu cizích jazyků, jedná se jen o český jazyk) jsou ponechány 

na vůli každého jednotlivce. Proto při tvorbě právních dokumentů (především 

individuálních aktů aplikace práva: písemná vyhotovení rozsudků a usnesení 

apod.; smluv, zápisů z jednání obchodních společností atd.) často dochází 

k mechanickému opsání předchozích vzorů s pouze minimálním 

přizpůsobením textu novým skutečnostem. Jazyk právních textů nevyžaduje 

stylistickou bohatost a rozevlátost, ale na místě je exaktnost vyjádření, redukce 

možné misinterpretace textu na minimum, a tudíž značné požadavky na 

formulační schopnosti autora, které by si při současném stavu právnické 

češtiny zasloužily důkladnější péči a úvahu, zda nezařadit v nějaké formě další 

rozvoj (písemných i mluvených) vyjadřovacích schopností budoucích 

právníků do systému výuky na právnických fakultách. Tuto situaci se snaží 

řešit např. na Univerzitě Komenského v Bratislavě, kde byla na tamní 

Právnické fakultě vytvořena “Katedra právnej komunikácie”. Tato se katedra 

se sice zatím zabývá především výukou cizích jazyků, ale zařazuje do 

studijního programu i stylistiku a rétoriku pro právníky. 

V českém prostředí je potřeba ocenit letošní snahu odborného 

periodika Bulletin advokacie, který zařadil mezi stále rubriky seriál řešící 

jazykové problémy. 

Na druhé straně je třeba permanentně zvyšovat úroveň právního 

vědomí laické veřejnosti. Způsobů existuje nespočet, od kvalitních a správně 
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formulovaných informací v médiích až po méně tradiční formy výchovy 

společnosti. Mezi ty lze zařadit např. „právní semináře” zpívajícího právníka 

JUDr. Ivo Jahelky, popularizační literaturu apod., ovšem za podmínky, že 

bude obsahovat věcně (a jazykově) správné informace.  

Technická úroveň zpracování právních informací se neustále zvyšuje, 

informační systémy se zdokonalují. Bez elektronických databází by patrně 

v současné době nebylo možné udržovat všechny platné právní předpisy 

správně aktualizované a zároveň rychle a jednoduše ovladatelné. Problémem 

zůstává schopnost veřejnosti odborné i laické se tomuto tempu přizpůsobit a 

informace stačit vstřebávat. Bude-li jazyková forma práva srozumitelná a 

v podobě přístupné širokému okruhu adresátů, bude právo lépe přijímáno a 

pravděpodobně se sníží diskrepance mezi law in action  a law in books. Pro 

zjednodušení lze tyto právně-teoretické pojmy přeložit jako psaná a nepsaná 

forma práva. „Právo v knihách” je primárně určeno odborníkům, laik nahlédne 

do zákona, jen když je k tomu okolnostmi donucen. Tak tomu bude asi i 

nadále, přes veškeré pokročilé technologie. Systém práva se bude dále 

komplikovat, pravděpodobně i díky rostoucímu vlivu a inkorporaci norem 

evropského práva.  

Oproti tomu by zvýšení právního vědomí společnosti prospěla větší 

srozumitelnost každodenní aplikace práva. Za první bílou vránu na tomto poli 

můžeme považovat výše citovaný „jazykový oběžník” ministra spravedlnosti, 

který ukázal, že existují způsoby, jak alespoň projevit vůli ke změnám. Ve 

Spojených státech proběhla a ve Velké Británii stále probíhá ve státní správě 

velká interní kampaň nazvaná “Plain English”26. Základním principem je 

snaha eliminovat ze všech písemných dokumentů adresovaných laikům 

odborný administrativní a právnický žargon a smysl textu nezastírat, ale 

                                       
26 S touto kampaní jsem měla možnost se seznámit na podzim roku 2001 na 
služební cestě po daňových a jiných britských státních úřadech jako tlumočnice 
Ministerstva financí. Úředníci mají k dispozici “překladové” slovníky obsahující 
interní administrativně-právní žargon a jeho ekvivalenty ve stylově neutrální 
spisovné angličtině.  
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naopak vysvětlovat. Celý systém je technicky velmi dobře propracovaný a 

v praxi se osvědčuje. Filozofie „jednoduchého jazyka“ pronikla už i na jiná 

místa, např. do mezinárodních organizací jako je OSN apod. Můžeme jen 

doufat, že si rychle najde cestičku i na české úřady. 

Zdá se tedy, že zkoumání jazyka právních textů je teprve na začátku 

svých možností a v budoucnosti najde širší uplatnění. Právní lingvistika a její 

poznatky by určitě mohly napomoci lepšímu pochopení a užívání českého 

jazyka v právní oblasti. Odborná expertiza ještě zdaleka neměla v České 

republice příležitost ukázat celý svůj potenciál, zcela se pomíjí její preventivní 

funkce, např. v legislativě. Veškeré jazykové konzultace připravovaných 

právních předpisů zatím probíhají na neoficiální bázi a jsou povětšinou 

soukromou iniciativou jednotlivců často založenou na osobních kontaktech. 

Pokud by nastal ideální stav, kdy by konečné znění právních předpisů před 

závěrečným schválením (na různých úrovních) měl příležitost kontrolovat 

jazykový expert, bylo by tímto způsobem teoreticky možné předejít některým 

komplikacím s mezerami v právu či dvojznačností textů a omezit současnou 

frekvenci novelizací a nutných derogací. 

Dovolím si tuto úvahu zakončit citátem, který se objevil v Bulletinu 

advokacie: „Avšak přátelé, nezoufejme! Po technických novelách našich 

sémiologicky-normativistických, kryptogramatických a transcendentálních 

systémů znaků bude hůř a žádná sémiotika vám k interpretaci této právnické 

kabaly nic nepomůže.”(Čermák, 2001b)  

Osobně doufám, že poznatky právní lingvistiky by v budoucnosti 

mohly napomoci lépe onu „právnickou kabalu” chápat a interpretovat, a to jak 

široké veřejnosti, tak i samotným právníkům. 
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3. Závěr  
Jazyk právních textů má svá specifika oproti ostatním podobným 

funkčním jazykům. Jde o jazyk, se kterým přichází do styku nejširší laická 

veřejnost. Přesto jeho terminologii, větné stavbě atd. veřejnost často nerozumí. 

Schopnost plně ovládat tento funkční jazyk je vyhrazena hlavně odborníkům - 

právníkům. 

Cílem této práce bylo alespoň částečně poukázat na některé rysy 

jazyka právních textů a jeho úskalí. Původním záměrem bylo též nalézt 

příklady významových posunů. Provedené analýzy neukázaly žádné zásadní 

posuny, ale zároveň celková nepřehlednost struktur jazyka právních textů 

zásadně komplikuje možnost a míru porozumění.  

Specifické rysy (a potažmo problémy) jsou různé pro psané texty 

oproti mluveným. U psaných textů často znesnadňuje pochopení 

mnohovrstevnatost textové struktury a přemíra vzájemných textových odkazů. 

Na nižších rovinách (především morfologické a lexikální) se vyskytuje 

mnoho, často ustálených, jazykových nedostatků, které pravděpodobně lze 

v budoucnosti eliminovat. Některé varianty, jak toho dosáhnout byly 

naznačeny v předcházející části. Vyžadovalo by to samozřejmě jejich 

důkladnější rozbor a cílené informování právnické i laické veřejnosti, ale 

domnívám se, že jde o problém postupem času řešitelný. Toto tvrzení můžeme 

vztáhnout i na závěry analýzy několika modelových příkladů soudních 

jednání. 

Oprávnění používat v souvislosti s jazykem právních textů termín 

funkční styl ale vyplývá dle mého názoru z jiné skutečnosti. Jazyk právních 

textů odráží složité právní koncepty a jejich vzájemné vazby, což se promítá i 

do jeho jazykových struktur, především na rovině  textové syntaxe. Tato 

skutečnost se do určité míry zrcadlí i v mluvených textech. V mluvených 

textech navíc často přistupují „projevy jazykové asymetrie“ (Hoffmannová, 
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2002). Střetává se zde obvykle laik bez právnického vzdělání a právník, který 

v hovoru na právní téma vědomě či nevědomě využívá znalost metatextových 

struktur právních textů. Z důvodu tohoto rozporu vzniká mnoho pokusů o 

„vnitrojazykové překlady“ (Tomášek, 1998) a denně se publikují již 

zmiňované komentáře a výklady zákonů, komentované vzory smluv, 

publikace typu „domácí právník“ atp. 

Změnit konceptuální systém práva je asi nereálný požadavek, ale užší 

spolupráce lingvistů a právníků třeba v budoucnosti umožní zpřehlednit jeho 

hmotnou podobu, tj. především systém právních předpisů. 
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4. Shrnutí 
 

Předmětem této práce jsou specifika jazyka právních textů. Přistupuje 

se k nim z perspektivy psané i mluvené komunikace. První teoretická část 

práce popisuje současný stav vědeckého zázemí interdisciplinární forenzní 

lingvistiky, ve druhé, empirické, části jsou uvedeny konkrétní příklady a 

problémy z psaných a mluvených textů z oboru práva. Zvláštní důraz je kladen 

na analýzu soudních jednání a stylovou nevyváženost projevu jednotlivých 

účastníků. Závěrečná část je věnována možným perspektivám praktického 

využití právní lingvistiky a celkového zlepšení českého právně-jazykového 

prostředí. 



 54

 

5. Summary 
 

SPECIFIC FEATURES OF THE LANGUAGE OF LAW IN WRITTEN AND ORAL 

COMMUNICATION 

This thesis´ main focus is the legal language usage. It covers a very 

wide area of the interdisciplinary subject of legal language and its practical 

usefulness for legal professionals as well as general public. 

The first part of the work tries to describe the specific features of the 

Czech legal language as a functional entity within general language. The 

description is divided according to the distinct language levels 

(morphological, stylistic; lexical and semantic, textual) and those parts are 

connected with the related legal theory issues (theory of legal semantics, legal 

concepts and their expressions in the text, problems of prescriptive v. 

descriptive clauses, possibility of misinterpretation of the originally intended 

meaning). This part is also accompanied by a terminological chapter 

explaining the linguistic expressions used herein. 

The following parts explore various areas of applied linguistics. The 

following subjects are dealt with:  language and grammatical interpretation of 

statutes (practical usage of it, examples of cases from Constitutional Court of 

the Czech Republic and examples of enquiries from lawyers as well as from 

general public to the Czech Language Office of the Czech Academy of 

Sciences concerning meaning of legal expressions), creating of legal texts, 

legal informatics and creation of electronic databases of statutes and other 

legal texts, forensic linguistics (audioanalysis and phonoscopy and forensic 

analysis of written documents) and court discourse analysis. A particular 

attention is given to court discourse analysis; it represents the largest section 
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from this empirical part, however, the other chapters also include practical 

examples and case studies. 

Czech legal language has its own complicated structures at different 

levels which makes it a separate functional style within Czech language. 

Proper knowledge of this functional Czech legal style enables lawyers and 

legal professionals to maintain their special position of its translators and 

interpreters for the rest of the society. However, even the lawyers sometimes 

do not use the language properly and it leads to interpretation problems and 

other complications. Some of the mistakes might be prevented by better 

language education of the legal population as well as by a deeper co-operation 

between linguists and lawyers. 
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7. Prameny 
 

Při zpracovávání této práce jsem používala prameny několika různých 

typů.  

Klasické citace článků z periodik a monografie jsou v následující části 

zpracovány klasickou metodou bibliografických citací (podle dokumentu 

dostupného z webových stránek Ústavu českého jazyka a komunikace27,, tj. na 

základě mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2).  

Část věnovaná psaným textům často vychází z aktuálních textů 

právních předpisů, které jsou dostupné v mnoha podobách. Vzhledem 

k relativně častým změnám se osobně domnívám, že nejvýhodnější je pracovat 

s elektronickou podobou textů předpisů. Pracovala jsem proto především 

s právními databázemi ASPI a LEGSYS. Obě jsou pro veřejnost dostupné 

z knihovny Právnické fakulty UK, zároveň existují jejich komerční varianty, 

které využívá jak státní správa, tak mnoho soukromých firem. Tyto databáze 

obsahují např. i texty usnesení ústavního soudu atp. Přes internetové servery 

www.vlada.cz, www.sbirka.cz, www.mvcr.cz a další také není problém získat 

přístup k aktuálním zněním právních předpisů. 

Dalším okruhem pramenů byly soukromé archivy pracovníků Ústavu 

pro jazyk český a databáze dotazů a odpovědí jazykové poradny Ústavu pro 

jazyk český. Přepisy soudních nahrávek, se kterými jsem pracovala nejvíce, 

jsou součástí této práce v podobě příloh, na ostatní dokumenty odkazuji 

především formou poznámek pod čarou. 

 

                                       
27 přístup z http://ucjtk.ff.cuni.cz/  
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9. Přílohy 
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9.2. Zápisy ze soudních jednání 
 

9.2.1. Soudní jednání č.1 (Rozvodové řízení Beroun 18.2.2000) 
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9.2.2. Soudní jednání č.2 (Řízení o přiznání, respektive zvýšení 
výživného pro nezaopatřené dítě - Beroun 18.2.2000) 
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9.2.3. Soudní jednání č.3 (Řízení o možné zpronevěře zisku 
z výherních automatů – Plzeň 27.1.2000) 
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