
ABSTRAKT 

Možnosti použití analogie ve veřejném právu 

 

 Argumentace skrze analogii hraje v právu důležitou roli. Skrze ni je možno dotvářet 

právní systém tak, aby tvořil jednotný a vnitřně hodnotově koherentní celek. Jednou ze 

základních znalostí studenta právnické fakulty je, že interpretace a aplikace práva pomocí 

analogie patří mezi logické metody výkladu. Tento poznatek je ale v odborné literatuře čím 

dál častěji zpochybňován a spíše než logická struktura argumentu pomocí analogie je 

zdůrazňován její teleologický charakter. 

 Základním cílem této práce je popsat strukturu analogie jako obecné metody 

uvažování a poté takto definovanou analogii vztáhnout na možnosti použití analogie ve 

veřejném právu. Ne ve všech odvětvích práva je totiž možné analogie používat ve stejné míře. 

Ve veřejném právu jsou tak možnosti použití analogie obecně omezenější než v právu 

soukromém a v určitých odvětvích veřejného práva jsou tato omezení ještě striktnější. V celé 

práci se zároveň pokouším ilustrovat své teoretické závěry na případech z rozhodovací praxe 

českých soudů. 

 Text práce je rozdělen do čtyř hlavních kapitol. V úvodní kapitole definuji analogii 

jako obecnou metodu a dále typizuji její použití v právu do tří základních kategorií – analogie 

intra legem, analogie legis a analogie iuris. Na závěr se poté zabývám situacemi, které jsou v 

určitých aspektech analogii podobné a hranicemi použití analogie. 

 Druhá kapitola se věnuje již výše zmíněné problematice zařazení analogie do obecné 

metodologie interpretace práva. 

 Tématem třetí kapitoly jsou mezery v právu, které jsou s analogií úzce spjaté. Mezery 

v právu jsou totiž nezbytnou podmínkou pro řádné použití analogie. Krátce zde představuji 

dvě nejvíce rozšířené a přijímané koncepce dělení mezer v právu. 

 V závěrečné čtvrté kapitole se pak pokouším závěry o tom, co je to analogie v právu, 

aplikovat omezení užití analogie ve veřejném právu. Zvláštní pozornost zde věnuji odvětvím, 

ve kterých jsou možnosti použití analogie omezené nejstriktněji, tedy právu trestnímu, 

správnímu právu trestnímu, daňovému právu a právu ústavnímu. 

 


