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Obecně  
 
 Předložená práce je navzdory svému názvu poměrně obšírným vstupem do oblasti 
metodologie interpretace práva, protože téměř polovina práce se zabývá konceptem analogie 
v právu a jejím význam pro interpretaci práva. Teprve druhá část práce se věnuje možnostem 
využití analogie v jednotlivých odvětvích veřejného práva. 
 
Struktura práce a formální náležitosti 
 
 Jak již bylo řečeno, autor se v prvních částech práce věnuje konceptu analogie, 
speciálně pak samozřejmě analogii v právu. Vychází přitom z publikované literatury 
tuzemské i zahraniční a víceméně představuje názory jednotlivých autorů na tuto 
problematiku.  
 Teprve v druhé části se postupně věnuje povaze veřejného práva s premisou jeho 
uzavřenosti a následně pak možnostem použití analogie v trestním právu a správním právu 
(trestním), resp. právu daňovém. Zde pak na jednotlivých příkladech ať již ze soudní praxe 
nebo ze zákonodárství vysvětluje, zda a ve kterých případech je možno nebo naopak 
vyloučeno analogii používat.  
 Ze zkoumaných hledisek nelze práci vcelku nic vytknout. Je zřejmé, že autor 
zpracoval adekvátní okruh literatury, předkládanou problematiku demonstruje na kasuistice 
zejména ze soudní rozhodovací praxe. Její zpracování si jistě vyžádalo nemalý kus práce. 
 Po stránce jazykové je práce taktéž v pořádku. Autor se vyjadřuje srozumitelně, 
jednotlivé pasáže na sebe plynule navazují. 
 
Obsah práce 
 
 Zpracované materii a prezentovaným názorům nelze nic zásadního vytknout z toho 
důvodu, že práce vychází z relativně ucelené a jednotné metodologie. Přesto je možné 
pozastavit se nad některými východisky, na nichž je práce postavena, byť jde o východiska 
v zásadě obecně sdílená, resp. akceptovaná. 
 Určitou výhradu v tomto ohledu mám k chápání analogie jako jedné z metod 
interpretace práva. Chápeme-li interpretaci jako postup při objasňování významu právní 
normy, pak nemůže mít s analogií příliš společného z toho důvodu, že analogie je vybudována 
na předpokladu absence určitého prvku v právní regulaci, přičemž absence tohoto prvku je 
z těch či oněch hledisek vnímána negativně. S interpretací práva má tudíž analogie styčnou 
plochu v tom, že za pomoci interpretačních metod zjistíme, zda onen prvek v normě absentuje 
(jsme-li schopni jej nalézt za pomoci interpretačních metod, pak analogie využita být nemusí), 
avšak samotné odstranění neexistence takového prvku již není věcí interpretace, nýbrž 
pozitivního aktu vytvoření nového normativního elementu. Nelze totiž interpretovat něco, co 
normativně neexistuje nebo není normativně relevantní. Nutno ovšem uznat, že interpretace 
(její metody) nám určí limit, v nichž lze onen tvořivý akt vykonat.  
 Lze to dobře demonstrovat na požadavku na vyloučení analogie ve veřejném právu. 
Ve veřejném právu není zakázáno extenzivně interpretovat (až na výjimky), je zakázáno 
(míněno obecně s řadou výjimek) zde právo takto tvořit. Hranice mezi extenzivním výkladem 
a tvorbou práva je ovšem velmi tenká. 
 V takovém případě by však bylo potřeba se zaměřit na otázku nikoliv jak analogie 
ovlivňuje interpretaci, nýbrž jak ovlivňuje utváření práva. Na tomto místě lze namítnout, že 



jde o známý problém úzké hranice mezi pouhou interpretací práva a jeho dotvářením (resp. 
zcela otevřenou tvorbou). 
 V tomto ohledu zákaz použití analogie vyjádřený v předpisech veřejného práva je 
snadno pochopitelný. Nejedná se o to, že by tvorba práva cestou analogie byla nepřípustná 
jako taková, nýbrž o to, že je nepřípustná vzhledem k orgánům, které by analogii využívaly. 
Obsahové neúplnosti či nedostatečnosti čelí právní řád v našem prostředí standardně 
legislativním doplněním té materie, která chybí. Vzhledem k lpění na principu dělby státní 
moci se neakceptuje potencionální varianta spočívající v tom, že by doplnění právní materie 
bylo provedeno ve fázi aplikační. Je to samozřejmě i otázka principu právní jistoty, stupně 
legitimity orgánů státu určitého druhu právo tvořit apod. Dalším limitujícím faktorem je dosah 
normativně tvořivých aktů, jsou-li jejich autory orgány aplikující právo, výstupy jejichž 
činnosti nejsou systematicky zveřejňovány, resp. trpí nedostatkem formální publicity ve 
srovnání s normativními právními akty. 
 V oblasti soukromého práva je otázka normotvorné aktivity orgánů aplikujících právo 
řešena zákonodárcovým pokynem k takové činnosti. V oblasti veřejného práva buď 
zákonodárce mlčí, nebo takovou možnost vylučuje výslovně, byť např. pouze ve vztahu 
k analogii v neprospěch.  
 Soudím, že pokud by autor přistoupit k analogii jako metodě tvorby práva orgány 
aplikujícími právo, bylo by možné některé jím uváděné příklady praktického užití analogie 
reinterpretovat (rekonstruovat) do jiné podoby, resp. dovést k méně kontroverzním závěrům. 
 Při obhajobě by se proto autor mohl na tuto problematiku zaměřit. 
 
Shrnutí 
 
 Práce je nepochybně způsobilá k obhajobě, a to s předběžným hodnocením známkou 
výborně. 
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