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ÚVOD 

Analogie je neodmyslitelnou součástí interpretace a aplikace práva, a to jak 

v kontinentální právní kultuře, tak v kultuře angloamerické. V obou právních systémech 

se ale zároveň jedná o metodu, která bývá nezřídka kritizována a o které zároveň 

nepanuje shoda na tom, do jaké míry a v jakých případech je použitelná.
1
 Kořeny těchto 

rozporů tkví v problematice spojené s definicí, co to vlastně analogie v právu je.  

V českém právním prostředí je už tradičně argument per analogiam řazen pod 

metodu logického výkladu a rozdělován na dva podtypy – analogii legis a analogii iuris. 

Jakkoliv by se toto zařazení mohlo alespoň ze základních učebnic teorie práva zdát jako 

bezproblémové a široce přijímané, objevují se už nejpozději od 80. let 20. století 

kritické hlasy.
2
 To by samozřejmě obecně nebylo nijak problematické ani zvláštní, 

terminologie se u jednotlivých autorů může lišit a tyto rozdíly nemají vliv na pravdivost 

či správnost jejich závěrů. U analogie je ale situace jiná, a to z toho důvodu, že tato 

kategorie má normativní povahu.
3

 V trestním právu, správním právu trestním a 

daňovém právu je totiž jednou ze základních zásada zákonnosti a z ní plynoucí zákaz 

analogie v neprospěch. Určitá omezení platí také pro použití analogie ve veřejném 

právu obecně. Tato omezení zpravidla neplatí pro rozšiřující jazykový výklad. To 

ovšem znamená, že definice analogie má mnohem zásadnější důsledky než definice 

jiných kategorií metodologie interpretace práva, a pro správnou interpretaci a aplikaci 

práva soudy
4
 je nutné se o shodu na definici této kategorie pokoušet. 

Práce je členěná na čtyři hlavní kapitoly. V prvních dvou se pokouším definovat 

analogii nejprve jako metodu uvažování a poté jako zvláštní metodu interpretace a 

aplikace práva. Tuto metodu se následně pokouším zařadit do metodologie interpretace 

práva. Ve třetí kapitole se věnuji mezerám v právu, které jsou s analogií úzce spjaty. 

Jednou ze všeobecně přijímaných podmínek pro užití analogie je totiž existence mezery 

v právu, kterou je nutné analogií zaplnit. Čtvrtá kapitola se pak věnuje konkrétním 

                                                 
1
 Pro shrnutí americké debaty na toto téma srov. např. SCHAUER, F. F.: Thinking like a lawyer: a new 

introduction to legal reasoning. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2009, s. 96 an. 
2
 Srov. WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva. Praha: Auditorium, 2013, s. 21 an. 

3
 MELZER, F.: Metodologie nalézání práva: úvod do právní argumentace. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2011, s. 108. 
4
 Jsem si vědom toho, že právo interpretují a aplikují i jiné orgány než soudy. Pro jednoduchost a 

přehlednost budu ale v této práci mluvit pouze o soudech s tím, že závěry platné pro ně budou mutatis 

mutandis platit i pro ostatní orgány. 
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omezením spojených s použití analogie ve veřejném právu. Největší pozornost je 

věnována trestnímu právu, správnímu právu trestnímu, daňovému právu a právu 

ústavnímu. V těchto oborech totiž platí zvláštní omezení jdoucí nad rámec omezení 

platných pro použití analogie ve veřejném právu obecně. 

V této práci se objevuje jak deskriptivní, tak normativní přístup k právní 

interpretaci
5
 a lze tedy hovořit o dvou částech práce, které se vzájemně prolínají. 

V normativní části se pokouším definovat metodu analogie a její použití ve veřejném 

právu. Deskriptivní část pak popisuje, jak je tato metoda aplikována v praxi soudů 

v souvislosti s jejím omezením v jednotlivých právních odvětvích.  

 Předkládaná práce vychází ze stavu právního úpravy ke dni 18. srpna 2015. 

1. METODA ANALOGIE 

Schopnost uvažovat pomocí analogie bývá často vyzdvihována jako jedna 

z nejdůležitějších schopností, které člověka vyčleňují nad ostatní živočichy. Dedre 

Gentner, která se analogickým uvažováním zabývá, tvrdí, že „lidé jsou chytří díky (1) 

své mimořádné schopnosti učit se pomocí analogie, (2) ovládnutí znakových systémů 

jako je jazyk a matematika a (3) vzájemnému vztahu mezi předchozími dvěma, přičemž 

analogické schopnosti jsou umocněny schopností používat relační jazyk.“
6
 Ačkoliv 

výzkumy ukazují, že nejsme v živočišné říši jediní, kdo je schopen chápat analogie a 

využívat je,
7
 lze bez pochyby považovat analogické uvažování za jeden ze základů 

abstraktního myšlení, bez kterého bychom se v běžném životě neobešli. 

Právě díky všeobecnému rozšíření používání analogie je velmi snadné podlehnout 

dojmu, že intuitivně víme, co to analogie je, a není třeba ji přesněji vymezovat. Rozbor 

                                                 
5
 KRZYŽÁNKOVÁ, K. Ž.: Přehled základních přístupů k právní interpretaci. In: Gerloch, A., Tryzna, J., 

Wintr, J. (eds): Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 91 an. 
6
 GENTNER, D. (2003). Why we're so smart. In Gentner, D., Goldin-Meadow, S. (eds), Language in 

mind: Advances in the study of language and thought, s. 196. 
7
 Nedávné studie v této oblasti ukázaly, že kromě lidí a hominidů jsou i paviáni schopni analogického 

uvažování. Ještě překvapivější jsou pak závěry studie z prosince 2014, která ukázala, že schopností 

analogického uvažováni jsou nadány i vrány. Hezké video z tohoto experimentu je online dostupné online 

zde: <https://www.youtube.com/watch?v=1imeF8JpNcg>. Srov. THOMPSON, R. K. R., FAGOT, J.: 

Generalized Relational Matching by Guinea Baboons (Papio papio) in two by two-item analogy 

problems. SMIRNOVA, A., ZORINA, Z., OBOZOVA, T., WASSERMAN, E.: Crows Spontaneously 

Exhibit Analogical Reasoning. Dostupné také z: 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960982214015577>. 

https://www.youtube.com/watch?v=1imeF8JpNcg
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postupu, ke kterému dochází při analogickém uvažování, nicméně ukazuje, že struktura 

analogie rozhodně není triviální a stojí za to, se jí zde více věnovat.  

1.1. KAUZÁLNÍ A NEKAUZÁLNÍ ANALOGIE 

Analogií obecně označujeme myšlenkový proces, při kterém tvrdíme, že cílový případ 

má vlastnost V, protože se zdrojovým případem sdílí atribut A. Tato struktura ale není 

to, co je na analogii nejzajímavější. Zajímavé jsou totiž především důvody, které nás 

vedou k závěru, že A je relevantní pro V. Tyto důvody se liší u analogií kauzálních a 

nekauzálních. 

Kauzální analogií je taková situace, ve které je atribut A kauzálně relevantní pro 

vlastnost V, což znamená, že tuto vlastnost zásadní měrou způsobuje.  

1. Rum způsobuje opilost, protože je v něm alkohol. 

2. Jestliže něco obsahuje alkohol, pak to způsobuje opilost. 

3. Vodka obsahuje alkohol, tedy i vodka způsobuje opilost.
8
  

Jádrem výše uvedené úvahy je tvrzení, že oba nápoje budou mít stejný účinek, protože 

obsahují alkohol. Obsah alkoholu v nápoji (A) má kauzální relevanci pro způsobování 

opilosti (V). Jsem opilý kvůli alkoholu. 

Při používání analogie v právu ale tato úvaha není dostačující. Zde neuvažujeme 

pouze faktickou vlastnost, ale i vlastnost normativní. Analogie v právu je tedy analogií 

nekauzální. Damiano Canale a Giovanni Tuzet jako příklad takové nekauzální analogie 

uvádějí situaci, ve které právní řád umožňuje manželům rozhodovat o lékařských 

zákrocích týkajících se druhého manžela v případě, že ten toho není schopen, ale pro 

registrované partnery tato otázka není zákonem řešena.
 9

 Argument, pro přiřknutí 

takového práva i registrovaným partnerům, by se mohl skládat z následujících kroků: 

1. Manželé jsou oprávněni rozhodovat v otázkách lékařských zákroků za svého 

manžela v případě, že on sám toho není schopen (V‘), protože mezi s sebou 

mají blízký osobní vztah. (A‘) 

2. Blízký osobní vztah je důvodem pro oprávnění rozhodovat v otázkách 

lékařských zákroků za druhého v případě, že on sám toho není schopen. 

                                                 
8
 SOBEK, T.: Právní myšlení: kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s 

Vydavatelstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk, Plzeň, 2011, s. 187.  
9
 CANALE, D., TUZET, G.: The A Simili Argument: An Inferentialist Setting. In: Ratio Juris, vol. 22, 

No. 4, 2009, s. 501 
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3. Registrovaní partneři mezi sebou mají blízký osobní vztah (A‘), a jsou tedy 

oprávnění rozhodovat v otázkách lékařských zákroků za svého partnera 

v případě, že toho on sám není schopen. (V‘) 

V abstraktní rovině lze tedy argument nekauzální analogií chápat jako komplexní 

argument tvořený třemi inferencemi: (1) Abduktivní vysvětlení toho, že zdrojový případ 

má normativní vlastnost V‘, protože má faktuální atribut A‘; (2) induktivní zobecnění, 

že pro hodnocení normativní vlastnosti V‘ je relevantní faktuální atribut A‘; (3) 

dedukce, že také cílový případ má normativní vlastnost V‘, protože má také faktuální 

atribut A‘.
10

 

Už na první pohled je zde vztah mezi V‘ a A‘mnohem komplikovanější než u 

analogie kauzální. Atribut A‘ neodůvodňuje vlastnost V‘ díky kauzálnímu vztahu, ale 

díky vztahu pragmatickému. Blízký osobní vztah není kauzální příčinou práva 

rozhodovat o lékařských zákrocích. Blízký osobní vztah ale vysvětluje a ospravedlňuje 

právo o lékařských zákrocích rozhodovat. A‘ zde tedy není příčinou v kauzálním 

smyslu, ale je spíše příčinou pro dané právo. Je základem účelu daného práva. 

Budeme-li argumentovat výše uvedeným způsobem, nebude to proto, že V‘ 

automaticky vyplývá z A‘, ale proto, že jsme přesvědčeni, že A‘ je tím důvodem, pro 

který zákonodárce V‘ stanovil. 

Aby takové odůvodnění výše uvedeného příkladu bylo v právu akceptovatelné, 

je nutné, aby (1) blízký osobní vztah byl relevantním důvodem stojícím za právní 

normou opravňující manžele rozhodovat jeden za druhého ve věcech lékařských 

zákroků, v případě, že druhý toho není schopen, a aby (2) zde existovala zákonodárcem 

nezamýšlená mezera v právní úpravě vztahu mezi registrovanými partnery. 
11

 

Příklad uvedený výše je typickým příkladem analogie legis.
12

 Analýza Canaleho 

a Tuzeta se ale dá použít obecně na strukturu analogické metody v právu. Pro definici 

metody analogie a její použití v právu tak vyplývá jeden zásadní poznatek. Argument 

analogií je argumentem komplexním (skládající se z několika inferenčních kroků). 

Zároveň jde ale o argument nekompletní. Jeho zásadní premisa závisí vždy na dalším 

argumentu (zpravidla teleologickém či systematickém), který odůvodňuje výběr účelu 

                                                 
10

 Ibid., s. 507 
11

 Pokud by se totiž jednalo o mezeru zákonodárcem zamýšlenou, tzn. že by zákonodárce úmyslně 

z nějakého důvodu nepřiznal dané právo registrovaným partnerům, nebylo by možné analogii použít. 

K tomu srov. výklad o mezerách v právu v kapitole 3. 
12

 Srov. kapitolu 1.2.2. 
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právní normy. Nejzajímavější tak nejsou jednotlivé kroky, které provádíme při 

analogickém uvažování, ale důvody, které nás k použití analogie vedou.
13

 To odlišuje 

analogii v právu od analogie čistě kauzální. Tomáš Sobek k tomuto rozdílu dodává, že 

„(ú)čelem právních analogií totiž není porozumění objektivní realitě, ale spíše 

porozumění právnímu řádu ‚zevnitř‘ jako společenskému konstruktu. Právní analogie 

jsou nástrojem sebeporozumění (porozumění lidskému designu práva), kterým 

odkrýváme a dále rozvíjíme veskrze lidské účely a hodnoty práva. Zatímco pravidla 

formální logiky jsou ceněná právě proto, že jsou univerzálně platná (rozuměj: necitlivá 

ke kontextu a neutrální k obsahu), smyslem analogie naopak je být metodou právního 

usuzování, která je citlivá ke kulturně-společenskému kontextu práva a závislá na jeho 

axiologicko-teleologickém obsahu. Právně relevantní podobnosti jsou ty podobnosti, na 

kterých nám v právu záleží.“
14

  

1.2. ANALOGIE V PRÁVU 

Za metodu analogie budeme tedy v právu označovat ty postupy, ve kterých interpret 

argumentuje, že určité individuální případy spadají pod určitou obecnou normu nikoliv 

z toho důvodu, že tyto případy spadají do pojmového jádra dané normy, ale proto, že je 

s danou normou spojuje stejný účel a jsou si tedy právně relevantně podobné. Zatímco 

Filip Melzer vyhrazuje analogii jako metodu zaplňování mezer v právu (a tedy 

dotváření práva) pouze pro oblast mimo rozsah pojmu určité normy, v našem případě 

budeme o metodě analogie mluvit jak v určitých případech výkladu práva, tak i při jeho 

dotváření. 

Při aplikaci práva rozlišujeme interpretaci a dotváření práva. V právní teorii 

nepanuje stoprocentní shoda na tom, jaké je přesné rozlišení mezi těmito termíny a co 

vše pod ten který postup spadá. Pro účel této práce budeme nicméně vycházet z toho, že 

interpretace práva je překladem věty, která se zdá být nesrozumitelná, do jiné věty, která 

se už zdá být srozumitelná, a argumentaci, že právě zvolený překlad věty je rozumnější 

                                                 
13

 Zatímco právník argumentující pro existenci práva registrovaných partnerů na rozhodování o 

lékařských zákrocích bude argumentovat tím, že důvodem práva manželů rozhodovat v otázkách 

lékařských zákroků za druhého je jejich blízký osobní vztah, právník odmítající takové právo může 

argumentovat např. tím, že důvodem není samotný faktický blízký osobní vztah, ale určitý legální vztah. 
14

 SOBEK, T.: Právní myšlení, s. 189. 
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než jiné možné překlady.
15

 „Účelem interpretace je odůvodněně zvolit takový jeho 

překlad, abychom nahradili nesrozumitelné více srozumitelným, neurčité více určitým, 

mnohoznačné (relativně) jednoznačným.“
16

 Dotvářením práva pak budou situace, ve 

kterých se odchylujeme od možností, které nám text předpisu, resp. jeho jazykové 

vyjádření poskytuje. Důvodem pro toto odchýlení bude zpravidla teleologie dané normy 

(případně širšího celku norem), která odůvodňuje teleologickou redukci nebo 

teleologickou extenzi.  

Jak už bylo výše řečeno, metoda analogie se objevuje jak při interpretaci práva, 

tak v případech, kdy dochází k jeho dotváření, a to v argumentech typicky 

označovaných jako per analogiam a a fortiori. U argumentu per analogiam budeme dále 

rozlišovat tři podtypy: analogii intra legem, analogii legis a analogii iuris.
17

 

1.2.1. ANALOGIE INTRA LEGEM 

O analogii intra legem budeme hovořit v zásadě ve dvou skupinách případů. V první 

skupině jde o situace, kdy sám zákonodárce v textu právní normy nařizuje, aby byla 

použita metoda analogie. Druhou skupinou jsou případy, kdy text předpisu umožňuje 

vícero možných interpretací a interpret argumentuje pro jednu z variant z důvodů, ke 

kterým došel pomocí analogie. 

Do první skupiny patří demonstrativní výčty a odkaz zákonodárce 

k přiměřenému použití určité právní úpravy. V případě demonstrativních výčtů 

zákonodárce pouze příkladmo uvádí určité (zpravidla typické) případy, na které se 

norma vztahuje a výslovně
18

 předpokládá, že právní norma dopadne i na případy 

podobné těm, které jsou ve výčtu uvedené.
19

 Výčet více případů nám může pomoci 

jednodušeji identifikovat teologické pozadí daného ustanovení, ale jinak musíme pro 

                                                 
15

 SOBEK, T.: Úmysl zákonodárce a skutečné právo. In: Gerloch, A., Tryzna, J., Wintr, J. (eds). 

Metodologie interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 44. 
16

 Ibid., s. 45. 
17

 SOBEK, T.: Právní myšlení, s. 186. 
18

 Demonstrativní výčty jsou typicky uvozeny slovy „zejména“, „především“ apod. Představitelná je ale i 

situace, ve které by sice zákonodárce v textu právního předpisu výslovně nestanovil, že se jedná o 

demonstrativní výčet, ale pomocí jiných než jazykových argumentů (např. systematických, historických, 

teleologických) by bylo možné dovodit, že o demonstrativní výčet jde. K příkladu takové situace srov. 

kárné rozhodnutí NSS ze dne 16. června 2015, č. j. 14 Kse 2/2015-62, uvedené v kapitole 1.2.5. 
19

 KNAPP, V., GERLOCH, A.: Logika v právním myšlení. 3. aktualiz. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 

2000, s. 223. 
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posouzení obdobnosti provést stejné kroky jako u analogie legis.
20

 Jediný rozdíl oproti 

situaci, kterou popisuje Canale a Tuzet ve svém článku, je tedy u demonstrativních 

výčtů v tom, že text právního předpisu zde s analogií výslovně počítá pro přesně 

určenou normu.
21

 

Tato skutečnost je důležitá pro ospravedlnění použití analogie. V případě 

demonstrativních výčtů existuje sice určitý zásah do právní jistoty, neboť adresát právní 

normy má nejistější pozici než v případě taxativních výčtů. Takový zásah je ale 

nejenom minimální, ale především nezbytný pro rozumné fungování právního řádu. 

V případě demonstrativních výčtů navíc nedochází k žádnému zásahu do rozdělení rolí 

mezi legislativu a justici, protože je to sám zákonodárce, kdo na soudce deleguje 

oprávnění rozšířit důsledky obecné právní normy i na individuální případy v jejím textu 

výslovně neuvedené. 

V ustanovení § 42 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, jsou uvedeny přitěžující 

okolnosti, jejichž výčet je uveden těmito slovy: „Soud jako k přitěžující okolnosti 

přihlédne zejména k tomu, že pachatel …“ Zákonodárce zde tedy dává možnost 

soudci přihlédnout i k dalším, neuvedeným okolnostem, které budou zapadat do 

teleologického a hodnotového pozadí daného ustanovení.
22

 

V samotném § 42 trestního zákoníku je ukryt ještě další příkladmý výčet. 

Tímto demonstrativním výčtem v demonstrativním výčtu je ustanovení § 42 písm. b) 

trestního zákoníku,
23

 které ukládá soudu, aby přihlédl jako k přitěžující okolnosti 

k tomu, že pachatel „spáchal trestný čin ze ziskuchtivosti, z pomsty, z národnostní, 

rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti nebo z jiné zvlášť 

zavrženíhodné pohnutky“. Zákonodárce zde dává soudci dvojí prostor pro vlastní 

rozšiřující úvahu. První je možnost rozšíření uvedených nenávistí,
24

 druhou pak 

obecná možnost rozšíření zavrženíhodných pohnutek.
25

 

                                                 
20

 Abduktivní vysvětlení důvodů pro vlastnost V‘, induktivní zobecnění relevantnosti těchto důvodů a 

následná dedukce, že i cílový případ má vlastnost V‘. 
21

 I u analogie legis je možné, aby s ní právní předpis počítal. V takovém případě je tomu ale vždy pouze 

v obecné rovině. Tak je tomu např. v § 10 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
22

 Rozšiřování přitěžujících okolností je problematičtější než rozšiřování okolností polehčujících, které 

jsou v § 41 trestního zákoníku uvedeny také ve formě demonstrativního výčtu. Je totiž otázkou, zdali by 

takové rozšíření nebylo nedovolenou analogií v neprospěch pachatele. K této problematice srov. kapitolu 

1.2.5. 
23

 A také ustanovení § 42 písm. c) trestního zákoníku. 
24

 Může se jednat například o nenávist z důvodu pohlaví nebo sexuální orientace. Zákonodárce zde patrně 

chtěl přísněji postihnout ty trestné činy, které byly spáchány pro (domnělou) odlišnost oběti od pachatele.  
25

 Někdy bývá tento způsob zákonného příkazu k rozšíření rozsahu normy odlišován od demonstrativního 

výčtu (srov. např. KNAPP, V., GERLOCH, A.: Logika v právním myšlení, s. 223).  Jsem nicméně 
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Druhým případem, kdy text zákona sám přímo počítá s užitím metody analogie, 

je odkaz na úpravu obsaženou v jiné části právního předpisu či jiném právním předpisu 

a příkaz, aby tato odkazovaná úprava byla použita „obdobně“ nebo „přiměřeně“. 

Zákonodárce v takových situacích pro určité instituty a právní vztahy nenormuje 

zvláštní úpravu, ale pouze odkazuje na úpravu jinou. Důvodem je podobnost těchto 

neupravených situací se situacemi již upravenými, takže normování zvláštní úpravy by 

vedlo ke zbytečnému zdvojování již jednou napsaného.  

Přikazuje-li zákonodárce, aby se pro určitou situaci použila určitá právní úprava 

„obdobně“, vztahuje se tato úprava na vymezené právní vztahy v plném rozsahu.
26

 

V takovém případě nejde alespoň v teoretické rovině o metodu analogie, protože se 

pouze slovo od slova překlápí určitá právní úprava bez jakékoliv diskreční úvahy 

soudce.
27

 

V některých případech ale zákonodárce umožňuje soudci, aby rozhodl, jaké části 

odkazované úpravy, do jaké míry a jak budou aplikovány. V takových situacích používá 

zákonodárce ve spojení s odkazem na jiné ustanovení výraz „přiměřeně“ a vztah mezi 

odkazovanou právní úpravou a vymezenými právními předpisy je zde volnější.
28

 Tímto 

způsobem zákonodárce nařizuje, aby se určité právní vztahy neřídily odkazovanou 

právní úpravou v plném rozsahu, ale pouze v takovém rozsahu, ve kterém si jsou dané 

případy relevantně podobné. Soudce zde tedy má prostor pro dotváření práva v tom 

smyslu, že na základě příkazu zákonodárce zvažuje, které části zdrojové právní úpravy a 

do jaké míry, se použijí pro cílový případ.  

V případě odkazu na přiměřené použití určité právní úpravy tedy již o metodu 

analogie bezpochyby jde. Soudce musí zjistit, v čem je zdrojová situace, na kterou 

právní předpis odkazuje, podobná situaci cílové, pro kterou má daná právní úprava být 

přiměřeně použita. Při takovém posuzování musí soudce pracovat s teleologickým a 

hodnotovým pozadím jak zdrojové, tak cílové právní úpravy a způsob, kterým 

zdrojovou úpravu použije, bude zpravidla vycházet právě z teleologických argumentů. 

                                                                                                                                               
přesvědčen, že rozdíl je zde pouze ve formálním vyjádření příkazu, který je totožný a nabádá soudce, aby 

rozšířil platnost normy i na jiné případy, a to podle příkladů zákonodárcem v normě uvedených. 
26

 Legislativní pravidla vlády, čl. 41 odst. 1. 
27

 I v případech, kdy zákonodárce vyžaduje obdobné užití úpravy je ale někdy nezbytné, aby soudce 

právo dotvářel. K těmto příkladům srov. VEDRAL, J. a kol.: Metodická pomůcka pro přípravu návrhů 

právních předpisů (III. část) [online]. [cit. 2015-08-18]. Dostupné z: 

<http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/dokumenty/Metodicka_pomuckaIII.pdf>, zejm. str. 11 an. 
28

 Legislativní pravidla vlády, čl. 41 odst. 2. 
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Ustanovení § 138 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, stanoví přiměřené použití 

ustanovení o rozsudku i na usnesení. Rozsah, ve kterém se daná ustanovení použijí, 

bude záležet především na druhu usnesení a jeho funkci v rámci trestního řízení. 

Obecně půjde především o ustanovení týkající se obsahu rozsudku, porady a 

hlasování, vyhlášení, vyhotovení a opravě vyhotovení a opisů rozsudku.
29

 U 

některých usnesení, ale bude rozsah použitých ustanovení širší. Tak například u 

změn výměru trestu po udělení amnestie (§ 370 odst. 1 trestního řádu) se užijí též 

ustanovení týkající se výroku trestu a jeho odůvodnění.
30

 

Druhou skupinou analogií intra legem jsou případy, ve kterých používáme 

argument, který Filip Melzer a Jan Wintr označují jako argument a simili.
31

 Tento 

argument řeší situaci, kdy máme dvě ustanovení týkající se hodnotově podobných 

situací, ale u jednoho z těchto ustanovení se nabízí více možných interpretací 

vycházejících z toho, jaké z hodnot střetávající se na pozadí normy dáme přednost. 

Zákonodárce v jednom ustanovení jasně rozhodl hodnotový spor. Není-li u druhého 

ustanovení zřejmé, jak se má interpretovat, je nutné jej interpretovat ve světle první 

normy a zřejmého hodnotového rozhodnutí stojícího v jejím pozadí.
32

 Použití tohoto 

argumentu vychází jednak z principu hodnotové koherence právního řádu, jednak 

z principu formální spravedlnosti. „Učinil-li zákonodárce v jednom případě určité 

hodnotové rozhodnutí, je vyloučeno, aby v jiném podobném případě učinil rozhodnutí 

opačné.“
33

 

U argumentu a simili neopouštíme možný jazykový význam interpretovaného 

ustanovení. Pouze z několika možných interpretací volíme tu, která je souladná 

s hodnotovým pozadím právního řádu a explicitním rozhodnutím zákonodárce 

v obdobném případě. Nedovozujeme tedy normativní vlastnost pro případ, který ji na 

první pohled nemá, ale na základě podobného případu volíme jednu z plausibilních 

možností. To odlišuje tento argument od analogie legis a analogie iuris.  

Při použití a simili je interpret omezen zejména tím, že musí správně 

identifikovat konflikt zájmů v pozadí interpretovaného ustanovení a poté nalézt 

ustanovení řešící identický konflikt. O ten se pak jedná tehdy, „když jsou dotčeny stejné 

                                                 
29

 ŠÁMAL, P. a kol.: Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 1740. 
30

 Ibid. 
31

 MELZER, F.: Metodologie nalézání práva, s. 164 an.; WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva, 

s. 142. 
32

 MELZER, F.: Metodologie nalézání práva, s. 165 
33

 Ibid., s. 166. 
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zájmy, ve stejné intenzitě a stejné jsou i veškeré podstatné okolnosti, tj. okolnosti, které 

rozumně mohou mít vliv na hodnotové rozhodnutí, které je základem řešení jejich 

konfliktu; naproti tomu v nepodstatných okolnostech se mohou oba případy lišit.“
34

 

Podle ustanovení § 7a odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, zaniká bankovní 

licence udělená zahraniční bance pro její pobočku mimo jiné dnem, ke kterému 

zahraniční banka ukončí činnost své pobočky na území České republiky. 

V souvislosti s tímto ustanovení mohou nastat nejasnosti ohledně toho, kdy se jedná 

o ukončení činnosti. Zdá se totiž rozumné, aby ze zákona zanikla licence pouze 

v těch případech, kdy dojde k definitivnímu ukončení poskytování bankovních 

služeb prostřednictvím pobočky zahraniční banky, a nikoliv v případech, kdy jde 

pouze o dočasné přerušení. Právní věda v této situaci došla k závěru, že by se pojem 

„ukončení“ použitý v daném ustanovení měl vykládat s přihlédnutím k § 34 odst. 2 

písm. a) zákona o bankách a považovat za ukončení činnosti, při kterém zaniká 

licence ze zákona, situace, ve kterých pobočka zahraniční banky přerušila svou 

činnost na dobu šesti měsíců a více.
35

 

Jak už bylo řečeno, Filip Melzer odlišuje tento argument od analogie.
36

 Nečiní 

tak ale proto, že by podle něj šlo o jiný myšlenkový postup, nýbrž z toho důvodu, že se 

ve své monografii zabývá nalézáním práva a jako základní dělení tohoto nalézání 

používá rozdíl mezi výkladem práva a jeho dotvářením.
37

 Takové rozlišení je důležité a 

v jeho rámci dává smysl odlišovat argument a simili od analogie, neboť hranice mezi 

interpretací a dotvářením práva je dána nejzazším možným jazykovým významem 

daného ustanovení. Toto rozdělení má důležité konsekvence pro legitimizaci použití 

jednotlivých postupů obecně, i v různých odvětvích práva. Z pohledu této práce ale není 

                                                 
34

 Ibid., s. 168. 
35

 PIHERA, V., SMUTNÝ, A., SÝKORA, P.: Zákon o bankách: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 

2011, s. 105. 
36

 Nicméně například Ota Weinberger jej pod argument per analogiam zahrnuje: „O argumentu per 

analogiam mluvíme také tam, kde vysvětlujeme nejasnosti textu poukazem na právní úpravu podobného 

případu.“ WEINBERGER, O.: Základy právní logiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 237. 
37

 „Užíváme-li zde pojem ‚výklad‘, jde nám vždy o hledání něčeho jazykově možného, hledání toho, co 

jazyková pravidla připouští. Z terminologického vymezení výkladu, jak jej užívá tato práce, vyplývá, že 

jeho výsledek musí být slučitelný s jazykovým vyjádřením v právním předpise. … Dotváření práva je pak 

nalézání práva, kterým dospíváme k výsledkům, které nemají oporu v explicitním jazykovém vyjádření 

zákonodárce v právním předpise (analogie nebo teleologická redukce).“ MELZER, F.: Metodologie 

nalézání práva, s. 79. 
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v tuto chvíli důvod mezi analogií a argumentem a simili rozlišovat, protože myšlenkový 

proces, který soudce používá je stejný a odpovídá metodě analogie.
38

 

1.2.2. ANALOGIE LEGIS 

Analogie intra legem má vždy základ v možnostech vyplývajících přímo z textu 

právní normy, a to buď skrze výslovný příkaz obsažený v textu právní normy, nebo 

skrze mnohost relevantních interpretačních variant umožněných nejednoznačností textu 

právní normy. Při analogii legis tomu tak není a soudce vystupuje z okruhu možností 

přímo předvídaných jazykovým vyjádřením právní normy.  

U analogie legis totiž právní následky určitého ustanovení vztáhne soudce i na 

případ, který není textem tohoto ustanovení výslovně zahrnut. Důvodem pro tento 

postup je skutečnost, že oba případy mají stejný teleologický základ a zdá se tedy 

rozumné, aby i případ neupravený měl stejné normativní vlastnosti jako případ 

upravený.
39

 Interpret tedy nahrazuje chybějící příkaz zákonodárce, aby určitý 

individuální případ měl stejné normativní následky jako jemu relevantně podobné 

případy, vlastní racionální a teleologickou úvahou.
40

 

Ve správním právu trestním se běžně využívá analogie legis k zákonu o přestupcích 

u institutů, které nejsou upravené pro jiné správní delikty, přestože je rozumné, aby i 

pro ně byly upravené. Tak je při ukládání sankcí analogicky používána zásada 

absorpce u vícečinného souběhu, který je upraven v ustanovení § 12 odst. 2 zákona 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích, i pro jiné správní delikty, které neobsahují ani 

zvláštní úpravu, ani odkazující normu na užití zákona o přestupcích.
41

 

Vedle argumentu per analogiam bývá tradičně zařazován argument a fortiori. Ten se 

vyskytuje ve dvou podtypech. Prvním je argument a minori ad maius, tedy vztažení 

zákazu určitého méně závažného chování i na více závažné chování stejného typu. 

Druhým podtypem je argument a maiori ad minus, tedy dovolení méně závažného 

                                                 
38

 Této skutečnosti si je vědom i Filip Melzer, který sice v části věnované interpretaci práva odlišuje 

argument a simili a argument a fortiori od analogie, ale v další části věnované dotváření práva uvádí, že 

„se u analogie legis nejčastěji uplatní argumentum a simili a argumenty a fortiori (a potiori), jež se použijí 

nikoli jako nástroj odstranění sémantické nejasnosti, nýbrž jako důvod pro analogii.“ MELZER, F.: 

Metodologie nalézání práva, s. 245-246. 
39

 Ibid. 
40

 HLOUCH, L.: Teorie a realita právní interpretace. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 348 s. Monografie 

(Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-303-2, s. 141-142. 
41

 Srov. např. rozsudek NSS ze dne 22. září 2005, č. j. 6 As 57/2004-54. 
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chování na základě normy dovolující více závažné chování stejného typu. Abychom 

byli schopni posoudit závažnost určitého chování, musíme nejprve posoudit, z jakých 

důvodů zákonodárce určité chování aproboval nebo jej zakázal. Teprve po identifikaci 

tohoto důvodu můžeme říci, zdali je cílový případ závažnější ve větší nebo menší míře 

než případ zdrojový. Taková úvaha ale není ničím jiným než úvahou teleologickou. 

Při použití argumentu a fortiori tedy zahrne interpret pod právní normu i případ, 

který tato norma výslovně nepokrývá, protože tento cílový případ nezahrnutý v právní 

normě spojuje s případem zdrojovým, který je v právní normě upraven, relevantní 

atribut pouze v jiném stupni závažnosti. Jinými slovy, účel použité právní normy 

odůvodňuje její použití i pro výslovně nezahrnuté případy, neboť atribut odůvodňující 

normativní vlastnost je zde zastoupen v míře větší, resp. menší. 

Podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, jsou konzervace a balzamace úpravou 

lidských pozůstatků. Konzervace zpomaluje rozvoj posmrtných změn vyvolaných 

hnilobnými bakteriemi nebo hmyzem, balzamace rozvoji těchto změn zamezuje.
42

 

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona o pohřebnictví zakazuje „vystavovat lidské 

pozůstatky před pohřbením, s výjimkou nekonzervovaného mrtvého lidského těla, 

které může být vystaveno v otevřené rakvi do 1 týdne od úmrtí, a s výjimkou 

konzervovaného mrtvého lidského těla, které může být vystaveno v otevřené rakvi i 

po uplynutí 1 týdne od úmrtí.“ Důvodem pro zákaz vystavování nekonzervovaných 

těl po uplynutí 1 týdne od úmrtí je zřejmě skutečnost, že poté se již na tělu začnou 

projevovat posmrtné změny, které konzervace zpomaluje, a výstava takového těla 

v otevřené rakvi by bylo nedůstojným zacházením s lidskými pozůstatky. Pokud je 

tomu tak, lze argumentovat, že je-li dovoleno vystavovat po uplynutí jednoho týdne 

konzervované tělo, tím spíše je dovoleno vystavovat tělo balzamované, neboť 

balzamace rozvoj posmrtných změn nejen zpomaluje, ale jejich rozvoji přímo 

zamezuje.
43

  

Myšlenkový postup používaný u argumentu a fortiori je tedy shodný s postupy 

používanými u ostatních analogií a jedná se bez pochyby o metodu analogie.
44

 

                                                 
42

 § 2 písm. f) a písm. g) zákona č. 256/2001 Sb. 
43

 Takový výklad podporuje i publikace Ministerstva pro místní rozvoj, ve kterém je uvedeno, že 

„(p)ozůstalí smí tělo svého zemřelého vidět nebo zaopatřit do sedmi dnů od úmrtí. Poté musí být tělo 

zemřelého za účelem jeho vystavení během pohřebního obřadu thanatoprakticky ošetřeno (konzervováno 

nebo balzamováno).“ Základní informace pro pozůstalé. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2013. 

Dostupné také z: <http://www.mmr.cz/getmedia/84e7b4c0-1ebb-487c-9773-058d1b429b6f/MMR-

brozura-pozustali-design-MMR-DL-final3nahled.pdf>. 
44

 Shodně např. WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva, s. 164; SOBEK, T.: Právní myšlení, 

s. 186. 
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Vzhledem k tomu, že se při tomto argumentu vztahuje soudce k explicitnímu ustanovení 

právního řádu, jehož text ho k tomu explicitně nevybízí, budeme jej nadále řadit pod 

analogii legis.   

Jakkoliv analogie legis zasahuje do právní jistoty adresátů norem více, než tomu 

bylo u analogie intra legem, její použití jako metody aplikace práva je obecně přijímáno 

jak právní vědou, tak praxí. Hlavní důvod pro ospravedlnění analogie legis vychází ze 

skutečnosti, že zákonodárce nemůže v právních normách upravit všechny představitelné 

situace a mnoho situací, které se mohou objevit, si ani nedokáže představit. 

Zákonodárce se při tvorbě zákonů orientuje na běžné, normální případy. Snaha o 

postihnutí všech možných případů je od počátku marná a takové pokusy vedou k příliš 

kazuistické úpravě. Úkolem soudce je tedy při setkání s neupraveným případem, který 

by ale upraven být měl, dotvořit právo tak, aby tvořilo ucelený systém vycházející 

z hodnot zvolených zákonodárcem. 

Taková úvaha není zdaleka nová a nacházíme ji už v římských Digestech, ve 

kterých se uvádí, že „není možné upravit v zákonech či usneseních senátu všechny 

jednotlivosti; když se ale v novém případě projevuje jejich účel a smysl, má soudce 

postupovat obdobně podle tohoto pravidla.“
45

 

1.2.3. ANALOGIE IURIS 

Za analogii iuris označují někteří z autorů ty situace, ve kterých jako zdrojový 

případ nepoužíváme ustanovení stejného právního předpisu, ale předpisu jiného, 

případně jiného právního odvětví nebo právních principů.
46

 Mám za to, že rozumnější je 

hranici mezi analogií legis a analogií iuris vést mezi případy, ve kterých vycházíme 

z textu určitého právního předpisu (analogie legis), a případy, ve kterých již 

nevycházíme z textu právního předpisu, ale z právních principů a hodnot obsažených 

v určitém právním odvětví nebo právním řádu jako celku (analogie iuris). 

V takovém pojetí je tedy analogie iuris postup, kdy soudce z hodnotových a 

teleologických důvodů rozhoduje individuální případ, na který nejenom že se 

                                                 
45

 Dig. 1, 3, 12; překlad dle WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva, s. 35. Srov. i pokračování v 

D 1, 3, 13: „Neboť jak říká Pedius, vždy, kdy se jedno anebo druhé zákonem zavede, je to dobrá 

příležitost, aby se doplnilo vše ostatní, co slouží témuž účelu, a to buď výkladem, nebo prostřednictvím 

soudní moci.“ Překlad dle MELZER, F.: Metodologie nalézání práva, s. 247. 
46

 Např. JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 4. vyd. Praha: Leges, 2014, 

s. 65. 
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nevztahuje přímo žádná právní norma, ale v právním řádu neexistuje ani žádná právní 

norma, která by byla natolik relevantně podobná, aby odůvodnila použití analogie legis. 

Zdrojem, ze kterého soudce v takových případech vychází, jsou principy a hodnoty, na 

kterých právní řád nebo jeho určité odvětví stojí. 

I výše naznačené rozdělení ovšem není absolutní v tom smyslu, že by 

umožňovalo vždy rozlišit, jestli se jedná o analogii legis nebo analogii iuris. Zdroje, o 

které se soudce při použití analogie iuris opírá, totiž nejsou sice výslovně obsaženy 

v textu určité právní normy, ale často vycházejí buď induktivně z více jednotlivých 

právních norem,
47

 nebo například z Listiny či mezinárodní lidsko-právních smluv, jejíž 

ustanovení se vyznačují velkou mírou obecnosti. Lukáš Hlouch tak odlišuje analogií 

legis od analogie iuris poukazem na to, že u analogie legis „hledané pravidlo interpret 

úplně nově nevytváří, nýbrž pouze ‚umisťuje‘ na místo systému práva (mezeru), kde ho 

považuje za aplikovatelné.“
48

 

Před 1. lednem 2001 nebylo jasné, zdali lze v souladu se zákonem č. 65/1965 Sb., 

zákoníkem práce, uzavřít v pracovní smlouvě konkurenční doložku,
49

 tedy závazek 

zaměstnance za určitých podmínek nevstoupit po určitou dobu po skončení 

pracovního poměru do jiného pracovněprávního vztahu k jinému zaměstnavateli ve 

stejném podnikatelském odvětví, nebo sám v takovém odvětví podnikat. Tato 

situace nebyla právním řádem explicitně řešena a jednalo se tak o mezeru v právu. 

Ti z autorů, kteří argumentovali proti možnosti sjednat konkurenční doložku 

v pracovní smlouvě, se opírali především o argumenty vycházející z kogentnosti 

zákoníku práce,
50

 a tím pádem nemožnosti zajistit práva a povinnosti 

z pracovněprávních vztahů jinými způsoby, než uvedenými v § 246 až § 248 

zákoníku práce. Objevovaly se i názory dovozující absolutní neplatnost 

konkurenčních doložek dle ustanovení občanského zákoníku.
51

 Autoři, kteří 

argumentovali pro možnost uzavření konkurenční doložky i v pracovněprávních 

vztazích se pak nejčastěji opírali o porušení principu rovnosti (čl. 1, čl. 3 odst. 1 a čl. 

                                                 
47

 „Právní principy jsou, s ohledem na stávající právní řád, vyvozovány induktivní abstrakcí z různých 

norem chování nebo formulovány s odkazem na institucionalizované způsoby argumentace judikačních 

orgánů.“ WEINBERGER, O.: Norma a instituce: (Úvod do teorie práva). Vyd. 1. Brno: Masarykova 

univerzita, 1995, s. 176. 
48

 HLOUCH, L.: Teorie a realita právní interpretace, s. 142-143. 
49

 Tento příklad je převzat z KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech: k úloze právních principů 

v judikatuře. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2002, s. 218 an. 
50

 § 244 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce. 
51

 Srov. např. SLAČALOVÁ, M.: K tzv. konkurenčním doložkám v pracovních smlouvách. In: Právní 

rozhledy: časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 6/1996, s. 267 an.; SVOBODOVÁ, Y.: 

Ještě k tzv. konkurenčním doložkám v pracovních smlouvách. In: Právní rozhledy: časopis pro všechna 

právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 9/1996, s. 405 an. 
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26 odst. 1 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základnách práv a svobod) ve 

vztahu k zaměstnavateli, od kterého zaměstnanci získali potřebné know-how, a 

princip legální licence (čl. 2 odst. 4 ústavního zákona 1/1993 Sb., Ústavy České 

republiky, čl. 2 odst. 3 Listiny). 

V právním řádu tedy neexistovala právní norma, která by dopadala na případ 

sjednání konkurenční doložky v pracovněprávním vztahu přímo, ani právní norma, 

která by šla použít prostřednictvím analogie legis. Ústavní soud se následně postavil 

na stranu těch, jež dovozovali možnost sjednání konkurenční doložky s tím, že je 

nutné každý případ konkurenční doložky posuzovat individuálně.
52

 Ústavní soud tak 

de facto vytvořil obecnou právní normu pro posuzování konkurenčních doložek 

v pracovněprávních vztazích.
53

 

Ospravedlnění užití analogie iuris se zdá být nejproblematičtější, neboť zde 

nemáme žádné pozitivní ustanovení právního předpisu, o které bychom se mohli opřít. 

Právo ovšem není tvořeno pouze jednotlivými izolovanými právními normami, ale je 

provázaným celkem vyjadřující rozhodnutí zákonodárce jak řešit hodnotové spory 

vznikající ve společnosti. Tato jednotlivá rozhodnutí tvoří rámec, v němž se soudce 

pohybuje a případně dotváří právo. Nástrojem analogie iuris je tedy poměřování 

právních principů a jiných hodnot právního řádu, které jsou v daném případě v kolizi. 

Dojde-li soudce k názoru, že výsledek tohoto poměřování neodpovídá výsledku, ke 

kterému směřuje doslovný výklad příslušných právních norem, ani extenzivní jazykový 

výklad, a neexistuje zde žádná právní norma, kterou by bylo možno analogicky 

aplikovat, přistoupí k použití analogie iuris.
54

 

Výše bylo řečeno, že u analogie iuris soudce často vychází z principů indukčně 

vyplývajících z více právních norem. To znamená, že je zde o krok navíc než u analogie 

                                                 
52

 Nález ÚS ze dne 1. listopadu 1995, sp. zn. II. ÚS 192/95: „Obecně vzato, bude třeba individuálně 

přistupovat k hodnocení tzv. ‚konkurenčních ujednání‘, tj. od případu k případu, neboť faktem zůstává, že 

tu je na jedné straně výslovná úprava, týkající se nekalosoutěžního chování a porušení obchodního 

tajemství […], ochrany autorských […], objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů […] a na druhé straně 

jsou důležité takové ukazatele, jako je výše sjednané pokuty, délka doby pracovního poměru, délka doby 

závazku, povaha provozu atd., to vše s tím, že nejen získávání zkušeností, poznatků, ale i jejich 

využívání, je tou nejpřirozenější součástí lidské existence.“ 
53

 Zákonodárce poté v zásadě tuto obecnou normu převzal a tzv. harmonizační novelou (zákon č. 

155/2000 Sb.) vložil do § 29 odst. 2 zákoníku práce následující ustanovení: „Ve smlouvě lze písemně 

dohodnout, že zaměstnanec nesmí po ustanovenou dobu, nejdéle však jeden rok po skončení pracovního 

poměru, vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která byla předmětem činnosti 

zaměstnavatele, nebo jinou činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele, a to za 

podmínek, za nichž to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat; za porušení takového závazku může 

být sjednána přiměřená smluvní pokuta. Konkurenční doložka odporující uvedeným podmínkám je 

neplatná.“ 
54

 MELZER, F.: Metodologie nalézání práva, s. 247 
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legis. V prvním kroku totiž „podle společného účelu zobecníme několik jednotlivých 

právních pravidel do jedné obecnější právní normy, druhý krok je pak deduktivní a 

znamená, že tuto obecnější normu použijeme i na takový případ, který nebyl regulován 

žádným z oněch jednotlivých právních pravidel uvažovaných samostatně.“
55

 Ačkoliv se 

tedy může na první pohled zdát, že zde neexistuje žádný pevný bod, od kterého bychom 

se mohli odrazit, i zde tento pevný bod máme. Je jím právní norma, kterou jsme získali 

zobecněním jiných právních norem, resp. hodnotovými rozhodnutími zákonodárce 

stojícími za těmito normami.
56

 Jinými slovy, pevným bodem je výsledek poměřování 

principů stojících na pozadí právního řádu. 

Všechny tři podtypy analogie nejsou tak odlišné, jak by se mohlo na první 

pohled zdát. Vždy se potýkáme s případem explicitně neupraveným textem právního 

předpisu, který ale přesto řešíme. Rozdíl je pouze v tom, o co se při řešení tohoto 

případu opíráme. V prvním případě jde o výslovný příkaz zákonodárce nebo mnohost 

relevantních interpretací spojených s jasným hodnotovým rozhodnutím zákonodárce 

v jiném případě, v druhém o explicitní text právní normy a ve třetím o hodnotové 

pozadí právního řádu, ze kterého indukcí vyvozujeme obecnou normu, kterou poté 

aplikujeme. 

Analogie iuris (a do jisté míry i analogie legis) bývá často kritizována jako 

nelegitimní postup dávající příliš velkou moc do rukou soudce na úkor zákonodárce.
57

 

Jakékoliv dotváření práva sebou totiž přináší riziko soudcovy libovůle a obavy, aby 

nedošlo ke zneužití takové pravomoci.
58

 Takové obavy jsou jistě na místě, nicméně je 

nutné si uvědomit, že soudce často musí právní normu dotvářet. Upřít soudci tuto 

                                                 
55

 SOBEK, T. Právní myšlení, s. 186. 
56

 “Smyslem práva je autoritativně rozhodnout potencionální či existující střety zájmů ve společnosti. 

Důvodem konkrétní právní regulace je tedy preference určitého zájmu oproti zájmům ostatním.“ 

MELZER, F.: Metodologie nalézání práva, s. 161. 
57

 Srov. např. GERLOCH, A., TRYZNA, J.: Závaznost právních textů při interpretaci a aplikaci práva 

soudy a argumentace lege artis. In: Gerloch, A., Tomášek, M.: Nové jevy v právu na počátku 21. století. 

sv. 2. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2010, s. 25 an. 
58

 “Interpret, resp. orgán aplikace práva nutně podléhá svému ‚předvědění‘, předsudkům a 

světonázorovým stanoviskům, vlastním pocitům spravedlnosti a bezpráví (na tom byl vlastně založen 

celý právní realismus); soudce nadto spontánně chrání řád, jenž jej povolal do úřadu. Rizika libovůle jsou 

sice minimalizována procesními formami a nutností transparentního, racionálního a přesvědčivého 

odůvodnění jako předpokladu instanční a veřejné akceptace (způsobilost dosíci konsensu) výsledku 

interpretace, resp. rozhodnutí, nicméně jedna instance být poslední musí. Jejich rozhodnutí jsou konečná, 

jejich nepřesvědčivost se může projevit pouze ve veřejné kritice, nikoli v právních účincích.” KYSELA, 

J.: Několik poznámek k interpretaci ústav, jako i Ústavy ČR a jejího článku 46 zvláště. In: Gerloch, A., 

Maršálek, P. (eds): Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi, Praha: 

Eurolex Bohemia, 2003, s. 164. 
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možnost úplně by vedlo k situaci, ve které by právo nebylo účinně schopno řešit 

jakékoliv složitější případy jdoucí za naprosto jasný a doslovný text zákona. Právní 

normy totiž nemohou být komunikovány jinak než jazykem, který je sice v případě 

práva jazykem odborným, ale nikoliv jazykem formálním jako je tomu např. u jazyka 

matematického.
59

 To má za následek, že jazyk používaný pro stanovení právních 

předpisů bude téměř vždy do určité míry obecný a vyžadující interpretaci. „Právo (jako 

instituce) je závislé na tom, jak je skutečně aplikováno.“
60

 Právo nikdy nebude 

absolutně určité už jen proto, že jde o systém, jehož úlohou „je dozajista nejistotu 

potírat, resp. snižovat, ono samo však vždy zůstane nejistým, protože je lidským 

výtvorem a lidmi je též komunikováno.“
61

 Navíc, jak správně upozorňuje Zdeněk Kühn, 

představa o úplnosti právního řádu je racionalistická iluze, kterou nemůžeme zaměňovat 

s realitou, ve které jsou normativní mezery
62

 nevyhnutelným znakem každého právního 

řádu existujícího v sociální realitě.
63

  

Hrozbou libovůle soudce při aplikaci jiných pramenů práva než výslovného 

textu zákona se zabýval i Ústavní soud. Ten ve svém slavném nálezu vyslovil názor, že 

demokratický systém nabízí proti této hrozbě dvě garance. První je společenský tlak na 

soudce, aby činili odpovědná individuální rozhodnutí a předkládali je na základě 

přesvědčivé a racionální argumentace veřejnosti, která o nich má následně možnost 

debatovat. Druhou garancí je pak soustava demokratických institucí utvářejících dělbu 

moci. „Jinými slovy, tou první je garance autonomní, druhou garance heteronomní 

normotvorby.“
64

 Skutečnost, že takové garance nám nikdy nezaručí absolutní ochranu 

proti libovůli, není podstatná, protože absolutní garanci proti libovůli nebudou adresáti 

právních norem mít nikdy.
65

 

Analogie legis (stejně jako analogie iuris) bývá často ospravedlňována 

poukazem na skutečnost, že pokud by analogie použito nebylo, jednalo by se o 

                                                 
59

 KYSELA, J.: Dotváření Ústavy ze senátní perspektivy. In: Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2000, vol. 8, no. 2, s. 149. 
60

 WEINBERGER, O.: Norma a instituce, s. 104. 
61

 KYSELA, J.: Jaká jistota v měnícím se světě? In: Gerloch, A., Tryzna, J., Wintra, J. (eds): Metodologie 

interpretace práva a právní jistota. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 164. 
62

 Normativní mezerou je taková mezera, k jejímuž zaplnění slouží právě analogie iuris. Srov. výklad o 

mezerách v právu v kapitole 3.3. 
63

 KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech, s. 222. 
64

 Nález ÚS ze dne 17. prosince 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97. 
65

 Za zmínku stojí, že výslovně přijal možnost použití analogie iuris pro soukromé právo, a to v § 10 odst. 

2 občanského zákoníku. 
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odmítnutí spravedlnosti, které je v právním státě nepřípustné.
66

 Takové ospravedlnění je 

ale v obecné rovině nutné považovat za chybné, protože zákaz odmítnutí spravedlnosti 

neznamená, že soudce musí o individuálním případu rozhodnout pomocí analogie, ale 

pouze to, že o něm musí rozhodnout. Shledá-li soudce, že určitý nárok nemá oporu 

v objektivním právu a že neexistují důvody pro analogickou aplikaci jiného ustanovení, 

nárok jednoduše zamítne.
67

 

Justifikace prostřednictvím principu odmítnutí spravedlnosti je často spojena 

s popisem použití analogie jako určitého „hledání“ vhodné normy, která by šla na 

individuální případ aplikovat.
68

 Jestliže nenajdeme takovou normu v určitém právním 

předpise, „bude nutné hledat právní normu v jiném zákoně téhož právního odvětví, po 

marném vyčerpání tohoto přístupu v příbuzných právních odvětvích a nakonec kdekoli 

v právním řádu – ‚v právu‘.“
69

 Taková představa ale neodpovídá použití analogie legis 

ani analogie iuris. Znalost teleologického pozadí právního řádu a principů v něm 

obsažených musí předcházet řešení individuálního případu, musí být součástí soudcova 

předporozumění. Pokud by tomu tak nebylo, soudce by pomocí argumentu a contrario 

nárok zamítl, protože pro něj dle jeho přesvědčení není v právním řádu podklad. 

1.2.4. SITUACE PODOBNÉ ANALOGII 

V některých situacích je možné, že nebude jasné, zdali se používá metoda 

analogie nebo nějaký jiný postup. Takovými situacemi jsou především použití jiného 

právního předpisu a extenzivní jazykový výklad. 

Již výše bylo řečeno, že předpokladem pro použití analogie je existence mezery 

v právu. Někdy ovšem může být problematické určit, zdali je tato podmínka splněna 

nebo ne.  Tak tomu bude například v případech, kdy je nutné individuální případ řešit 

pomocí systematických argumentů a aplikovat na něj více ustanovení daného právního 

předpisu nebo situace, ve kterých není zřejmé, je-li daná právní úprava dostatečná nebo 

není. V zásadě lze říci, že není správné, aby se soud uchyloval k použití analogie tam, 

                                                 
66

 Porušení tzv. principu denegatio iustitiae. Srov. např. GERLOCH, A.: Teorie práva. 6., aktualiz. vyd. 

Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, s. 189; HARVÁNEK, J. a kol.: Teorie práva. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 346; 

MATES, P. a kol.: Základy správního práva trestního. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2015, s. 29. 
67

 Jedná se o argument tradičně označovaný jako a contrario, který je konkurenční metodě analogie. O 

tom, který z těchto postupů bude použit, rozhoduje zpravidla hodnotová úvaha soudce. Ke vztahu těchto 

dvou argumentů srov. např. SOBEK, T.: Nemorální právo. Praha: Akademie věd České republiky, Ústav 

státu a práva, 2010, s. 336 an. 
68

 HARVÁNEK, J. a kol.: Teorie práva, s. 346 an. 
69

 Ibid., s. 348. 
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kde je takový postup zbytečný, protože se situace dá dostatečně řešit pomocí existující 

právní úpravy. „K objasnění smyslu a obsahu právní normy je třeba především užít 

všechny metody výkladu právní normy a vyloučit případy, kdy zákonné ustanovení 

danou situaci pokrývá, kdy je ještě možné daný případ subsumovat pod určitou právní 

normu (a tu aplikovat přímo), užití analogie tedy není třeba.“
70

 

Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 23. června 2011, č. j. 5 As 16/2011-

106 řešil otázku, zdali je možné rozhodnout dle ustanovení § 70 odst. 2 zákona o 

přestupcích pouze o části nároku na náhradu majetkové škody. Dané ustanovení 

totiž na rozdíl od trestního řádu
71

 neobsahuje výslovné oprávnění pro tento postup. 

Městský soud v dané věci došel k názoru, že ustanovení zákona o přestupcích 

neumožňuje rozhodnout pouze o části nároku na náhradu majetkové škody 

a analogii s trestním řádem nelze použít, protože by šlo o analogii v neprospěch. 

Nejvyšší soud tento názor nesdílel a došel k závěru, že úprava v přestupkovém 

zákoně je dostatečná a umožňuje rozhodnout pouze o části uplatňovaného nároku, a 

tím pádem není vůbec nutné uvažovat o použitelnosti analogie.
72

 

Dalším případem, u kterého nemusí být jasné, zdali je použita analogie nebo ne, 

jsou situace na hranici jazykového významu pojmu. Při interpretaci určitého ustanovení 

můžeme pojmy v něm použité vykládat třemi možnými způsoby s ohledem na 

převládající jazykový úzus. Odpovídá-li náš výklad převládajícímu jazykovému úzu, 

hovoříme o výkladu doslovném. Je-li náš výklad užší než převládající úzus, 

interpretujeme dané ustanovení restriktivně. Naopak v případě, že dojdeme k výsledku, 

jehož rozsah je širší než rozsah převládajícího jazykového úzu, hovoříme o výkladu 

extenzivním.
73

 Ačkoliv je zřejmé, že i tento výběr mezi možnými interpretacemi je 

dotvářením práva soudem, nejedná se o postup nikterak problematický právě proto, že 

se stále pohybujeme v jazykovém významu daných pojmů.  
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 PRÁŠKOVÁ, H.: Základy odpovědnosti za správní delikty. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2013, s. 39. 
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 § 229 odst. 2 trestního řádu. 
72

 „Nejvyšší správní soud tak uzavírá, že § 70 odst. 2 zákona o přestupcích nebránil správním u orgánu v 

projednávané věci, tak jak mylně městský soud vyložil, rozhodnout o části uplatňovaného nároku 

poškozeného tvořeného samostatným dílčím nárokem, a to náhradou škody na zdraví. Dikce § 70 odst. 2 

zákona o přestupcích bude dle názoru Nejvyššího správního soudu naplněna i v případě, kdy poškozený 

prokáže spolehlivě výši škody představované dílčím samostatným nárokem. […] Nejvyšší správní soud 

nepřistoupil k analogii s trestním řádem, neboť takového postupu nebylo zapotřebí, když zákon o 

přestupcích obsahuje svou vlastní úpravu a nezabýval se dále ani naplněním druhé z podmínek, za 

kterých by bylo možné analogii iuris připustit a to, zda by případná analogie byla ve prospěch 

obviněného.“ 
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 WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva, s. 46. 
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Hranice mezi analogií a extenzivním výkladem je tedy tvořena právě tímto 

nejširším jazykovým významem. Filip Melzer v této souvislosti mluví o jádru pojmu a 

neurčité části pojmu.
74

 Pohybujeme-li se v těchto dvou oblastech, hovoříme o výkladu a 

odstraňování sémantických nejasností. Vykročíme-li mimo tyto oblasti do sféry mimo 

rozsah pojmu, tak již normu nevykládáme, ale analogicky rozšiřujeme její platnost na 

případy mimo její jazykový rozsah. 

Pro ilustraci rozdílu mezi analogií a extenzivním výkladem můžeme použít 

příklad, který uvádí Tomáš Sobek. Jedná se o situaci, ve které interpretujeme normu 

„Zákaz vstupu s tygrem.“
75

 Otázkou je, zdali bude pod daný zákaz spadat i vstup s 

tigonem
76

 a vstup se lvem. V prvním případě můžeme mít pochybnosti o tom, zdali 

dané zvíře spadá pod pojem tygr, protože nemá oba rodiče tygry. V druhém případě je 

nám ale jasné, že lev pod pojem tygra nespadá. V obou případech se bude naše volba 

interpretace řídit účelem daného ustanovení. Pokud je účelem daného ustanovení zákaz 

vstupu s pruhovanými zvířaty, nebudeme jej rozhodně vztahovat na lva, protože pro to 

neexistují žádné rozumné důvody. U tigona půjde o to, zdali bude mít pruhy nebo ne a 

je možné, že tedy budeme k danému zákazu přistupovat individuálně. Někteří tigoni 

totiž mají pruhy po otci, zatímco jiní mohou mít skvrny po matce. Je-li důvodem zákazu 

vstup s pruhovanými šelmami, není důvod vztahovat zákaz i na skvrnité tigony. 

V takových případech budeme u skvrnitých jedinců používat restriktivní výklad, 

zatímco u pruhovaných výklad extenzivní. Neustále se ale budeme pohybovat v rámci 

pole sémantických možností pojmu tygr.  

V případě, že by účelem zákazu nebyla snaha zamezit vstupu pruhovaných 

zvířat, ale ochrana lidí před nebezpečnými šelmami, vypadala by naše argumentace 

jinak. U tigonů se uchýlíme k extenzivnímu výkladu a zákaz použijeme i na ně, bez 

ohledu na to, jaký vzor má jejich srst. Zákaz vstupu tygrů v tomto případě ale 

vztáhneme i na lvy, protože z hlediska účelu zákazu jsou tygrům podobní. 

Výše uvedené teoretické vymezení rozdílu mezi extenzivním výkladem a 

analogií se zdá být jasné a zřejmé. Nicméně je nutné si uvědomit, že při posuzování 

individuálních kauz je hranice mezi analogií a rozšiřujícím výkladem vágní.
77

 Ze 
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 Jedná se o křížence lvice a tygřího samce. 
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 Do problémů bychom se mohli dostat i v tak jednoduchém případě, jako je ten se zákazem vstupu 
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stejných důvodů bývá ostatně kritizován i samotný koncept třech oblastí významu. 

Hranice mezi nimi totiž nelze vnímat jako ostré, ačkoliv se tak tváří. Tato snaha vytyčit 

hranice a jasně rozlišit jasné případy od případů nejasných jde totiž proti podstatně 

vágnosti, která není množinou jasně odlišitelných prvků, ale kontinuem.
78

 Použití 

rozlišení mezi extenzivním výkladem a dotvářením práva pomocí analogie má tedy 

praktické využití a pro spoustu individuálních případů nebude problematické, nicméně 

je třeba mít na paměti, že toto rozlišení není schopné postihnout všechny případy a u 

hraničních případů se vždy budeme muset opírat o širší argumentaci než je pouhý 

jazykový výklad. 

1.2.5. MEZE POUŽITÍ ANALOGIE 

Metodu analogie nemůžeme samozřejmě používat za všech okolností. V mnoha 

případech bude racionálním postupem naopak zdržení se rozšiřování rozsahu normy, 

tzn. typicky použití argumentu a contrario. Vzhledem k tomu, že se ale jedná o postup 

vázaný na účely interpretované právní normy, nelze k závěru o použití či nepoužití 

analogie zpravidla dojít pouze argumenty jazykového výkladu orientovaného výlučně 

na samotný text zákona.
79

 

Stojí-li soudce před situací, ve které řeší, zdali použije metodu analogie nebo ne, 

vždy zvažuje argumenty pro a proti. Hranicí použití analogie je v takovém případě ta 

situace, ve které převáží argumenty na straně vylučující dotváření práva.
80

 Jinými slovy, 

výklad jdoucí mimo nejzazší možný jazykový rozsah normy a dotvářející tak právo 

„není přípustný, jestliže jak jazykový, tak i objektivně-teleologický výklad směřují k 

jasnému, nepochybnému závěru, tvořícímu tzv. hranici lex lata, kterou není možno 

prolomit jinými výkladovými metodami, zejména metodou historického výkladu. Na 

druhé straně, jestliže jazykový výklad neposkytuje jasný výsledek nebo je tento 

                                                                                                                                               
výš, protože zkřížením samice tigona a lva vzniká litigon a my se pojmu tygr zas o kus vzdalujeme. 

Teoreticky si pak lze představit další a další stupně, ve kterých bude výsledné zvíře více a více lvem a 

rozhodnout, kde je hranice mezi extenzivním výkladem a analogií už pak bude jen otázka vkusu, nikoliv 

nějaké empirické skutečnosti. 
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 SOBEK, T.: Právní myšlení, s. 312. 
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 Na text zákona je sice obecně více vázaná analogie intra legem, ale ani v jejím případě neznamená 

absence zákonného příkazu (např. pokynu k přiměřenému použití určité právní úpravy) nemožnost 
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iuris. 
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 To platí především pro analogii legis a analogii iuris. U analogie intra legem je situace odlišná. Zde 

použití analogie vychází z dané právní normy a soudce tak neřeší, zda analogii použít či ne, ale jakým 

způsobem ji použije a pro jaké případy. 
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výsledek zpochybněn odlišnou či rozpornou teleologií právního předpisu, je namístě 

tyto pochybnosti odstranit jinými výkladovými metodami.“
81

 

Hranice lex lata není neměnná a může se v čase měnit. Zatímco při vzniku 

zákona zde důvody pro dotváření práva nejsou, protože převažují argumenty proti, 

v případě změny faktických podmínek nebo souvisejících částí právního řádu mohou 

argumenty proti ztratit na své přesvědčivosti a důvody pro použití analogie zde budou. 

V takové situaci mluvíme o vzniku následné mezery.
82

 S ohledem právě na tyto nové 

podmínky je pak v takových případech dotvoření práva pomocí analogie přípustné, 

neboť již nelze v žádném případě hovořit o tom, že takový stav byl zákonodárcem 

chtěný.
83

 

Zábavný příklad této skutečnosti uvádí ve své monografii Jan Wintr. Zákon dvanácti 

desek upravoval odpovědnost za škodu způsobenou čtvernožcem. Když se 

v souvislosti s punskými válkami objevili na Apeninském poloostrově pštrosi, 

nebyla jimi způsobená škoda v zákoně upravena, protože v době vzniku Zákona 

dvanácti desek zákonodárce o existenci pštrosů nevěděl. V takové situaci si lze 

představit dva možné způsoby argumentace. První je argumentace a contrario - 

Zákon dvanácti desek výslovně mluví o čtvernožcích a odpovědnost za škodu 

způsobenou dvounohým zvířetem je tak a contrario vyloučena. Druhá argumentace 

je pomocí analogie – účelem normy je upravit náhradu škody způsobenou 

zdivočelými zvířaty. Stejný účel obdobně dopadá na situaci, kdy škodu způsobí 

pštros, tím pádem se i na ně vztáhne norma týkající se čtvernožců.
84

 

Další tradiční hranicí, která vylučuje použití analogie, jsou taxativní výčty. U 

těchto úplných výčtů platí argumentum a contrario jako logická konsekvence pro 

elementy nezahrnuté do výčtu.
85

 Výše jsme došli k závěru, že pro vyloučení analogie je 

nutné použít jiné argumenty než ty vycházející pouze z jazykového vyjádření právní 

normy. Jsou tedy taxativní výčty výjimkou z tohoto pravidla? Mám za to, že nejsou a že 

v jejich případě je vztah k analogii složitější. 

Filip Melzer tvrdí, že taxativní výčty se ve skutečnosti zase tolik neliší od 

jednoduchých právních norem a lze tedy i u nich obecně uvažovat o použití analogie, 

svědčí-li v její prospěch hodnotové argumenty. „Užitím taxativních výčtů zákonodárce 
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dává najevo, že příslušné ustanovení se vztahuje jen na prvky v tomto výčtu uvedené. 

Na první pohled se zdá, že je zde více než obyčejně dotčen princip právní jistoty. To 

však není zcela jednoznačné, neboť není zcela zřetelný skutečný rozdíl v míře, se kterou 

se může adresát spoléhat na dikci ustanovení v těchto případech: a) je-li A, má býti X a 

b) je-li A, B nebo C, má býti X. Snad jen případ výčtu více prvků může oproti 

jednoduchému ustanovení vzbudit vyšší dojem úplnosti. Taxativní výčet se tedy svou 

povahou příliš neliší od jednoduché normy, kterou můžeme označit jako tzv. solitéra, u 

níž zákonodárce explicitně řeší jen jeden případ, ačkoli se ratio tohoto řešení vztahuje i 

na další příbuzné případy. Jakoby se jednalo o taxativní výčet s jedním prvkem. 

Současně i pro taxativní výčet platí výše uvedené o justifikaci dotváření práva, např. že 

zákonodárce se zpravidla orientuje jen na typické případy, nikoli případy mimořádné. 

[…] Pokud pouze zákonodárce povšechně stanoví, že určité ustanovení platí jen pro tyto 

případy a pro žádné jiné, tak z toho není vůbec zřejmé, zda si byl možnosti právě 

projednávaného případu vůbec vědom. Lze se pak vždy s ohledem na předpoklad 

racionálního zákonodárce domnívat, že právě projednávaný případ, jehož teleologie 

vyžaduje stejné řešení jako případy ve výčtu uvedeném, by zákonodárce při vědomí si 

tohoto případu do taxativního výčtu též zařadil.“
86

 

Myslím, že tento pohled je neúplný, protože problematiku taxativních výčtů 

zjednodušuje. U taxativních výčtů totiž musíme rozlišovat ty, u kterých jejich 

taxativnost dovozujeme přímo z jazykového vyjádření a ty, u kterých jazykové 

vyjádření normy nedává na otázku, zdali jsou taxativní nebo demonstrativní, odpověď. 

Zásadní rozdíl zde spočívá v tom, že u prvního případu je zřejmý úmysl zákonodárce 

vytvořit úplný výčet, zatímco u druhého případu je jeho úmysl třeba dovozovat jinými 

argumenty. 

U výčtů, u kterých není zřejmé, jestli jsou či nejsou taxativní, lze obecně 

analogii použít, jsou-li proto dostatečně silné argumenty. Z takového výčtu se tak 

vlastně stane výčet de facto demonstrativní a plně se na něj vztáhne výše citovaná 

argumentace Filipa Melzera. Rozdíl mezi solitérem a tímto výčtem je totiž opravdu 

velmi minimální a budeme s ním tedy nakládat jako s jednoduchou normou. To 

především znamená, že jej lze doplnit relevantně podobnými případy v rámci teleologie 

daného ustanovení. 
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V aktuálním případě
87

 řešeném před kárným senátem Nejvyššího správního soudu 

byla mimo jiné řešena otázka, zdali jsou případy, pro které lze zřídit exekutorské 

zástavní právo na nemovitých věcech povinného, vyjmenovány v ustanovení § 69a 

odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění od 1. ledna 2013 do 

30. června 2015, taxativně nebo demonstrativně. V daném případě kárně obviněný 

exekutor zajišťoval exekutorským zástavním právem i své předběžně vyčíslené 

náklady exekuce. Předmětné ustanovení stanovilo, že „(j)e-li to účelné, může 

exekutor na nemovitostech povinného zřídit k zajištění vymáhané pohledávky a 

nákladů oprávněného exekutorské zástavní právo. Ustanovení § 47 odst. 5 se 

nepoužije.“ Ministr spravedlnosti jako kárný žalobce v žalobě uvedl, že tímto 

postupem porušil exekutor zřejmé a nesporné ustanovení zákona, které podle něj 

obsahuje taxativní výčet. Obviněný argumentoval v neprospěch doslovného výkladu 

za pomoci argumentů systematických a teleologických a tvrdil, že se o výklad 

taxativní nejedná. Kárný senát uznal argumentaci kárně obviněného a došel k 

závěru, že v rozhodné době neexistoval jednoznačný výklad předmětného 

ustanovení, takže nebylo nesmyslné považovat dané ustanovení za výklad 

demonstrativní. 

Druhou možností u taxativních výčtů jsou pak ty, u kterých je z textu zřejmé, že 

zákonodárce chtěl, aby tyto výčty byly úplné. U těchto výčtů už neplatí Melzerovo 

srovnání s jednoduchou normou. V dané situaci totiž nesrovnáváme tyto případy: (1) je-

li A, má býti X a (2) je-li A, B nebo C, má býti X, ale (1) je-li A, má býti X a (2) pouze 

je-li A, B nebo C, má býti X. Rozdíl je tu v explicitní vůli zákonodárce ohledně 

uzavřenosti daného výčtu. Otázkou ovšem je, zdali lze v určitých případech i tento 

taxativní výčet prolomit.  

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 8. února 2011, sp. zn. I. ÚS 2920/09, řešil 

situaci, ve které Okresní soud v Ostravě uložil náhradu škody v rozporu s 

ustanovením § 228 odst. 1 trestního řádu, když tuto povinnost uložil Autoklubu ČR, 

který nebyl v dané věci obžalovaným.
88

 Krajský soud k odvolání Autoklubu ČR 

uvedl, že daný výrok okresního soudu je nesprávný a zmatečný. I přesto odvolání 

zamítl s poukazem na to, že Autoklub ČR není oprávněný podat odvolání 

v neprospěch obžalovaného. Ustanovení § 247 odst. 1 trestního řádu, toto oprávnění 

totiž přiznává výslovně pouze státnímu zástupci a v částečném rozsahu též 

poškozenému. Jakkoliv toto ustanovení není standardní výčet, úmysl zákonodárce je 

zde vyjádřen shodně s klasickými taxativními výčty. Zdá se tedy nepochybné, že 

                                                 
87

 Rozhodnutí NSS ze dne 16. června 2015, č. j. 14 Kse 2/2015-62. 
88

 A v dané době jím ani teoreticky jako právnická osoba nemohl být. 
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s tímto ustanovením můžeme zacházet jako s taxativním výčtem. I přes tuto 

skutečnost Ústavní soud rozhodnutí obou soudů zrušil a uvedl, že soud měl použít 

analogii a rozhodnout, že Autoklub ČR je osobou aktivně legitimovanou k podání 

odvolání, protože bylo rozhodnuto též o jeho právní sféře. Tím, že Autoklubu ČR 

nebylo přiznáno právo podat odvolání, byl porušen princip rovnosti a právo 

Autoklubu ČR na spravedlivý proces. 

Zdá se tedy, že i v případech klasických taxativních výčtů lze za určitých 

okolností použít analogii a uzavřenost výčtu prolomit. Rozdíl mezi oběma typy 

taxativních výčtů je v tom, jaké okolnosti jsou schopny umožnit překonání výslovného 

úmyslu zákonodárce uzavřít určitý výčet. Vzhledem k tomu, že u klasického taxativního 

výčtu vystupuje na straně argumentů proti rozšíření výčtu tak silný argument jako je 

jasná a výslovná vůle zákonodárce, je nutné nechat prolomení taxativnosti pouze pro tak 

výjimečné případy, u kterých by opačný postup znamenal naprosto zásadní a enormní 

zásah do práv daného subjektu. Tak ve výše uvedeném příkladu postup obecných soudů 

šel proti jakémukoliv představitelnému účelu zákona. Je zřejmé, že zákonodárce nemohl 

předvídat situaci, ve které bude rozhodnutím soudu uložena náhrada škody osobě, u 

které to trestněprávní předpisy neumožňují: „Odvolacím soudem citované doslovné 

znění § 247 odst. 1 tr. ř. vychází právě z premisy (ze které vyšel i odvolací soud), že 

povinnost k náhradě škody může být dle § 228 odst. 1 tr. ř. uložena jen obžalovanému, a 

proto ustanovení § 247 odst. 1 tr. ř. nezakládá rozumný důvod uvádět ve výčtu osob 

aktivně legitimovaných k podání odvolání v neprospěch obžalovaného i jinou osobu než 

státního zástupce a poškozeného. Čili ze samotné nemožnosti podřadit stěžovatele pod 

doslovné znění § 247 odst. 1 tr. ř. nelze dovozovat úmysl zákonodárce (právní normu), 

že by měl být stěžovatel osobou neoprávněnou k podání odvolání, pokud by (snad) byla 

výrokem rozsudku soudu prvního stupně - jak tomu bylo i v nyní posuzované věci - 

porušena výchozí premisa zákonodárce; povinnost k náhradě škody byla totiž v rozporu 

s § 228 odst. 1 tr. ř. uložena osobě jiné než obžalovanému.“ Tím pádem vznikla v dané 

situaci protiplánová mezera v zákoně a bylo nutné použít analogii legis. Postup 

obecných soudů tedy vedl k tak zásadnímu porušení práva Autoklubu ČR na 

spravedlivý proces, že bylo nutné prolomit taxativnost daného ustanovení. 
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2. ANALOGIE A METODY INTERPRETACE PRÁVA 

Teorie právní argumentace vycházejí z toho, že právní věda není axiomatická, 

ale věda argumentativní.
89

 Tato skutečnost znamená, že právníci musejí předkládat 

různé důvody pro svá tvrzení ohledně právních textů. Aby toho byli schopni, je nutné 

nejprve právní normu poznat, a to skrze interpretaci. Postupy a zásadami, podle nichž se 

mají interpretovat právní texty, se právní myšlení zabývalo už od antiky.
90

 Pro moderní 

vědu je ale zásadní pojetí metod interpretace práva, jak je rozpracoval Friedrich Carl 

von Savigny. Ten výklad zákona definoval jako „rekonstrukci myšlenky obsažené 

v zákoně“
91

 a rozpracoval čtyř-prvkový systém interpretace. Logický prvek znázorňuje 

myšlenkový vývoj vedoucí k rozhodnutí. Gramatický prvek znamená znázornění 

použitých jazykových pravidel. Historický prvek znázorňuje historickou situaci, do 

které vstupuje zákon. A systematický prvek znamená znázornění právního kontextu, do 

kterého vstupuje zákon.
92

 Stojí za upozornění, že Savigny nechápal tyto čtyři prvky jako 

čtyři samostatné metody interpretace, ale jako čtyři elementy interpretace, které jsou 

používány ve vzájemné součinnosti: „Nejedná se tedy o čtyři druhy výkladu, mezi 

kterými bychom si mohli vybírat podle vkusu nebo záliby, ale jsou to různé činnosti, 

které musí sjednoceně působit, jestliže se má výklad zdařit.“
93

  

Savignyho čtyř-prvkové schéma ale není samozřejmě jediné možné. Skvělý 

přehled dalších systémů, jak českých tak zahraničních, podává Wintr ve své, v této práci 

mnohokrát citované, monografii.
94

 Tato práce nicméně pojednává o používání analogie 

v českém právu. V něm metodologie interpretace práva z drtivé většiny vychází právě 

ze Savignyho schématu, ke kterému je zpravidla ještě přidán prvek teleologický. 
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 KNAPP, V.: Teorie práva. Vyd. 1., 3. dot. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 167. 
90

 Dig. 1, 3, 17: „Znát zákony neznamená znát jejich slova, ale pochopit jejich význam a působení.“ 

Překlad dle KNAPP, V.: Teorie práva, s. 168. 
91

 Překlad dle WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva, s. 18. 
92

 SOBEK, T.: Nemorální právo, s. 325-326. 
93

 SAVIGNY, C. F.: System des heutigen römischen Rechts, 1. Band. Berlin, 1840, s. 214, cit. dle 

SOBEK, T.:  Právní myšlení, s. 99. 
94

 WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva, s. 19-27 
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2.1. ANALOGIE JAKO LOGICKÁ METODA INTERPRETACE PRÁVA 

Většina současných českých autorů zabývajících se metodologií interpretace 

práva řadí pod logický výklad zpravidla argumenty a contrario, a simili/per analogiam
95

, 

a fortiori a reductio ad absurdum. Postupy v rámci logické metody bývají typicky 

označovány jako „zvláštní argumenty právní logiky“,
96

 případně jako „zvláštní postupy 

právního myšlení“.
97

  

Výklad logický má ovšem původ ještě před Savignyho klasickým systémem. 

Christian Thomasius dělil výklad na gramatický a logický, Toto dělení, které se 

v Německu prosadilo během 18. století, přetrvalo například ve Francii dodnes. V tomto 

pojetí se gramatický výklad orientuje na slova zákona a logický na jeho smysl.
98

 Justus 

Henning Boehmer k logické interpretaci uvádí, že se „týká toho, co zákonodárce vedlo 

k takové (právní) úpravě a za jakým účelem onu úpravu vytvořil a slova pojal šířeji či 

úžeji“.
99

 Z toho je patrné, že tuto metodu zaměřenou na účel a smysl zákona bychom 

dnes označili spíše za metodu teleologickou než nějakou zvláštní logickou.  

S logickým výkladem je ale v dnešní době potíž. Jako o zvláštní metodě 

interpretace spojené s formální logikou o ní píší pouze čeští autoři.
100

 Ostatní autoři o 

něm buďto mlčí anebo jej zmiňují jako součást jazykově-systematické metody 

výkladu.
101

 V takovém případě ale označuje logický výklad něco jiného než je v české 

literatuře obvyklé a takto pojímaný logický výklad se více blíží původní Savignyho 

koncepci.
102

 

Označení určitých argumentů jako argumentů logických je většinou právní vědy 

kritizováno s tím, že argumenty řazené pod metodu logickou, nejsou postupy formální 

                                                 
95

 V kapitole 1.2.1. rozlišuji v rámci analogie intra legem argument a simili a per analogiam. Jedná se 

ovšem o jiné rozdělení než v tomto případě, ve kterém uvádím oba argumenty vedle sebe. Činím tak 

z toho důvodu, že se v české právní vědě při vyjmenování druhů právně-logických argumentů často tyto 

dva názvy zaměňují nebo používají synonymně. 
96

 Srov. např. KNAPP, V., GERLOCH, A.: Logika v právním myšlení, s. 210. 
97

 Srov. např. ČAPEK, J.: Interpretace socialistického práva: základní teoretické otázky. 1. vyd. Praha: 

Univerzita Karlova, 1983, s. 45. Čapek kritizuje označování uvedených argumentů jako „zvláštních 

logických argumentů“ a upozorňuje na problematičnost tohoto označení. 
98

 WINTR, J.: Metody a zásady interpretace práva, s. 37. 
99

 cit. dle Ibid., 20. 
100

 Ibid., s. 24. 
101

 HLOUCH, L.: Teorie a realita právní interpretace, s. 221. 
102

 V české literatuře má k tomuto pojetí logického výkladu nejblíže Ota Weinberger, viz 

WEINBERGER, O.: Základy právní logiky, s. 232. Lukáš Hlouch pod logický výklad podřazuje 

derogační pravidla řešící konkurenci norem. Zároveň ale rovnou přiznává, že tato pravidla jsou spíše 

aspektem systematickým než logickým. Viz HLOUCH, L.: Teorie a realita právní interpretace, s. 222. 
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logiky. Pozici opačnou dnes obhajuje především Aleš Gerloch,
103

 který ve své učebnici 

píše, že „(m)etody logického výkladu se opírají o poznatky klasické formální logiky 

aplikované v oboru právo a zaměřují se na logickou strukturu textu. Využívají se 

pravidla tradiční formální logiky, která se opírají o základní Aristotelovy zákony: zákon 

totožnosti, zákon sporu a zákon vyloučeného třetího.“
104

 I on ovšem poznamenává u 

analogie iuris, že není postupem logickým, ale spíše teleologickým
105

 a axiologické 

prvky nachází i u argumentu a fortiori. Tvrzení, že postupy řazené pod výklad logický 

vycházejí z formální logiky, se ale ve světle kritických hlasů nezdá udržitelné.
106

 

František Cvrček na adresu „zvláštních logických argumentů“ píše, že „(j)estliže o 

platnosti nějakého argumentu rozhoduje právní posouzení věci, nelze prostě hovořit o 

jeho logické podstatě“
107

 a dále vznáší pět námitek proti chápání těchto argumentů jako 

argumentů logických: 

„a) nejde o argumenty logické ve smyslu formální logiky, ale o argumenty 

empirické; 

b) nepoužívají se v oblasti práva, ale jsou známy z rétoriky, eristické dialektiky i 

běžného usuzování a tudíž je nelze považovat za specificky právní; 

c) žádná zvláštní právní logika neexistuje a pokusy o její vytvoření byly 

v oblasti formální logiky vyvráceny; 

d) prostor k aplikaci výše zmíněných argumentů je určován právní úvahou, 

autoritou soudů nebo tradicí a nikoli logickou úvahou; 

e) jsou vzájemně rozporné a nelze jednoznačně určit, co máme činit v případě 

jejich sporu.“
108
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 Není ale samozřejmě sám. Srov. např. JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo hmotné, s. 63. 
104

 GERLOCH, A.: Teorie práva, s. 134-135. 
105

 Ibid., s. 136. 
106

 Mohlo by se zdát, že rozbor analogie provedený v kapitole 1.1. svědčí tvrzení, že argumenty 

vycházející z metody analogie jsou argumenty logickými. K této tezi uvádí Tomáš Sobek, že „(t)yto 

argumenty nevhodně označené jako ‚argumenty právní logiky‘, sice v principu lze přepsat (resp. 

rozvinou) do logicky platných argumentů. Jenomže jejich podstata (vtip, těžiště, hlavní myšlenka) 

nespočívá ve specificky právní inferenci (v jejich logické formě), ale ve specificky právních premisách (v 

jejich právním obsahu). Tím může být např. posouzení účelu zákona.“ SOBEK, T.: Nemorální právo, s. 

333. 
107

 CVRČEK, F.: Kritické poznámky k výuce interpretace právních textů In: Gerloch, A., Maršálek, P. 

(eds): Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi. Praha: Eurolex 

Bohemia, 2003, s. 52. 
108

 Ibid., s. 52-53. 
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Zdá se tedy, že na označení určitých argumentů jako argumentů logických se dá 

dívat jako na pouhou setrvačnost ve formálním označování metod interpretace práva, a 

to bez ohledu na změnu okolností.
109

 Tak došlo k situaci, že se v učebnicích objevuje 

vedle výkladu logického i výklad teleologický,
110

 ačkoliv metody spadající pod tyto dva 

druhy nejsou, jak uvidíme dále, materiálně rozdílné.  

Proč ale metody, které zkoumají účel a smysl zákona, byly vůbec kdy 

označovány jako logické? Tomáš Sobek nabízí vysvětlení spočívající v tom, že logika 

tehdy a dnes nebyla chápána stejně. Logiku v době Savignyho ovládal psychologismus, 

což znamená, že logika byla tenkrát obecně chápána jako věda o správném myšlení (v 

psychologickém smyslu).
111

 Z toho důvodu je pak pochopitelné, že metody, které 

bychom dnes považovali za teleologické nebo systematické, byly tehdy označeny jako 

logické. Postupně ale došlo k výraznému posunu toho, co termín logika označuje. 

Logická pravidla jsou dnes chápána jako „necitlivá ke kontextu a neutrální k obsahu“.
112

  

Tato setrvačnost formálního označení, ať už pouze z důvodů didaktických a 

tradičních
113

 nebo z důvodů přesvědčení o tom, že tyto argumenty mají skutečně základ 

v klasické logice, je problematická právě kvůli posunu chápání logiky. Označování 

určitých argumentů jako argumentů logických společně s výše zmíněným chápáním 

logiky totiž může vést k tomu, že tyto argumenty budou používány bez další 

argumentace jako univerzálně platné. Takový postup je ale v extrémním rozporu s tím, 

jakou funkci tyto argumenty v interpretaci a aplikaci práva mají. Drahomíra Houbová 

označuje tradiční právně-logické argumenty jako argumenty právní rétoriky a dodává, 

že ty mají především význam přesvědčovací.
114

 Je-li ovšem např. argument a contrario 

použit bez osvětlení toho, jaké důvody k jeho použití vedly, je jeho přesvědčivost 

naprosto minimální. V této souvislosti upozorňuje František Cvrček na to, že „(v)ědomí 

empirického základu tzv. ‚zvláštních argumentů právních‘ by mělo interpreta vést 
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 Obdobně vysvětluje tuto skutečnost i Tomáš Sobek, viz SOBEK, T.: Nemorální právo, s. 340. 
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k podrobnějšímu právnímu odůvodnění a nikoli, jak jsme toho zhusta svědky, k faktické 

neargumentaci např. obratem ‚jak plyne z a contrario‘ apod.“
115

  

Nejvyšší soud se ve svém rozsudku ze dne 28. července 2004, sp. zn. 33 Odo 

70/2004, zabýval výkladem § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 252/1994 Sb., o 

rozhlasových a televizních poplatcích. Toto ustanovení v předmětné době stanovilo, 

že poplatník, který nepřihlásil přijímač do evidence, je povinen zaplatit 

provozovateli ze zákona kromě dlužných poplatků i přirážku ve výši 5.000,- Kč za 

každý takový rozhlasový přijímač, nebo přirážku ve výši 10.000,- Kč za každý 

takový televizní přijímač. Žalovaná sice za své televizní přijímače zaplatila 

žalobkyni poplatek, k evidenci ale nepřihlásila všechny své přijímače. Žalobkyně se 

pak na základě výše zmíněného ustanovení domáhala zaplacení přirážky za 

neevidované přijímače. Obvodní soud pro Prahu 3 přisvědčil tvrzením žalobkyně a 

jeho rozhodnutí následně potvrdil i Městský soud v Praze. Soudy argumentovaly 

tím, že předmětné ustanovení neřeší situaci, kdy poplatník televizní přijímač 

nezaeviduje, ale televizní poplatek za něj zaplatí, „avšak jeho jazykovým a logickým 

výkladem lze dovodit, že povinnost zaplatit má i takový poplatník, který přijímač do 

evidence nepřihlásí, ale poplatek řádně zaplatí.“ Soudy tedy použily argument a 

contrario
116

 bez jakékoliv hlubší argumentace osvětlující důvody, které by tento 

postup vysvětlovaly, natož ospravedlňovaly.
117

 Nejvyšší soud oběma soudům jejich 

postup vytkl a uvedl, že jejich závěr je nesprávný „neboť (interpretace předmětného 

ustanovení – pozn. MZ) nebyla provedena s použitím všech druhů výkladu a v jejich 

vzájemné spojitosti.“ Poté Nejvyšší soud uvedl, že „(v) případě pochybností o 

obsahu konkrétní právní normy, pod níž se subsumuje zjištěný skutkový stav věci, je 

třeba vzniklou pochybnost odstranit výkladem, a to zejména gramatickým, 

logickým, systematickým i historickým.“ Nejvyšší soud poté popsal všechny 

zmíněné metody výkladu a uzavřel, že „(l)ogickým výkladem daného ustanovení lze 

dojít k závěru, že pokud má být přirážka placena „kromě dlužných poplatků,“ může 

sankční povinnost vzniknout pouze tehdy, jestliže držitel přijímače dluží poplatek.“ 

a dodal, že „Tomuto závěru odpovídá jednak celkové pojetí samotného zákona č. 

252/1994 Sb., jehož smysl a účel spočívá ve zpoplatnění držitelů rozhlasových a 

televizních přijímačů (jak vyplývá již ze samotného názvu zákona, jakož i z 

předmětu jeho úpravy), a jednak též systematické zařazení zkoumaného ustanovení, 

jež bezprostředně navazuje na úpravu vztahující se k dlužným poplatkům (srovnej § 
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 CVRČEK, F.: Kritické poznámky k výuce interpretace právních textů In: Gerloch, A., Maršálek, P. 
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 To samozřejmě neznamená, že taková úvaha a argumentace během rozhodování neproběhla, ale 

v písemném vyhotovení rozhodnutí soudů se neobjevila a tím pádem nemohly případné argumenty 

jakkoliv přesvědčit adresáty rozhodnutí. 
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7 zák. č. 252/94 Sb.). Prezentovaný závěr koresponduje též s historickým výkladem 

předmětného ustanovení, neboť v důvodové zprávě k zákonu - konkrétně k jeho § 8 

- se uvádí: ‚Jako sankce pro ty, kteří se povinnosti platit poplatky vyhýbají 

neplněním evidenčních povinností, se stanoví poměrně vysoká přirážka k 

poplatkům, jež má plnit především výstražnou funkci.‘“ 

Daný případ neilustruje pouze výše zmíněný problém s používáním „logických“ 

argumentů bez dalšího vysvětlení. Příznačná je i skutečnost, že Nejvyšší soud ve svém 

výčtu metod výkladu nezmiňuje teleologický výklad, aby následně svoji interpretaci 

opřel o smysl a účel zákona. 

3. MEZERY V PRÁVU 

Už dříve bylo uvedeno, že předpokladem pro použití analogie je mimo jiné 

protiplánová mezera v zákoně. „Objevení“ mezery v zákoně tedy zahrnuje jednak 

přesvědčení o tom, že zákon je v určitém ohledu neúplný, jednak přesvědčení, že to, co 

v zákoně není, by zde být mělo.
118

 „Pro daný problém tedy chybí z jazykového hlediska 

aplikovatelný předpis, který by však musel existovat, kdyby byl zákonodárce důsledný 

vzhledem k plánu zákonodárství, vzhledem k tomu co právní řád ve své celistvosti 

vyžaduje. Tento plán zákonodárství přitom vyplývá zejména z již existujících 

hodnotových rozhodnutí a z hierarchické výstavby právního řádu.“
119

 

Mezery v právu lze jistě dělit mnoha různými způsoby. Níže uvádím ta dělení, 

která mi přijdou zásadní a která byla zároveň přijata právní teorií i praxí. 

3.1. MEZERY DE LEGE LATA A DE LEGE FERENDA 

Základní rozdělení u mezer v právu je na mezery de lege lata a de lege ferenda. 

Tedy rozdělení na právně relevantní mezery, které jsme schopni zaplnit v rámci 

platného práva, a pouhé představy, jak by se právo mělo změnit, aby lépe vyhovovalo 

určitým hodnotám nebo požadavkům.
120

 Hranice mezi mezerami de lege lata a de lege 

ferenda není ovšem vždy zřejmá. U hraničních případů pak půjde vždy o to, jak 

                                                 
118

 MELZER, F.: Metodologie nalézání práva, s. 223 
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 Ibid. 
120

 Ota Weinberger v tomto smyslu píše o právněpolitických mezerách. WEINBERGER, O.: Norma a 

instituce, s. 171 
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konkrétní autor nebo osoba právo aplikující chápe pojem práva, roli soudce při jeho 

dotváření apod.  

3.2. MELZEROVO POJETÍ MEZER V PRÁVU 

Již zmíněný Ota Weinberger zastává velmi restriktivní postoj k možnostem 

dotváření práva soudem a tvrdí, že jediné mezery, které jsou právně relevantní a jako 

takové jsou předmětem juristické metodologie, jsou případy normativní neurčitosti, 

kterou nelze odstranit výkladem práva. Jedná se o situace, kdy právní norma potřebuje 

ke svému naplnění určité jiné skutečnosti (např. prováděcí ustanovení), jejichž existenci 

přepokládá, které ale nejsou realizovány nebo o situace, ve kterých máme vzájemně 

rozporná ustanovení, jejichž rozpor nelze odstranit interpretací.
121

 Takováto definice 

mezer odpovídá Melzerově kategorii technických mezer v zákoně
122

 a umožnit 

dotvořením práva soudem je v takovýchto případech z hlediska legitimity nejméně 

problematické. Existence takové mezery je totiž v rozporu s principem účelnosti a 

předpokladem racionálního zákonodárce. Taková mezera je nepochybně 

protiplánová
 123

 a soudce je oprávněn ji uzavřít. 

Omezit právně relevantní mezery v právu pouze na technické mezery by ale bylo 

pojetí příliš úzké a neodpovídající praxi, která umožňuje dotváření práva i v jiných 

případech než pouze v těch uvedených výše. Ve svém nálezu ze dne 27. března 2014, 

sp. zn. III. ÚS 2264/13, se Ústavní soud přihlásil ke koncepci Filipa Melzera.
124

 Ten 

vedle již zmíněné technické mezery rozlišuje ještě mezeru teleologickou.
125

  

Teleologická mezera vzniká, pokud neexistuje právní norma, která by se 

aplikovala na daný případ, ale taková právní norma by podle hodnotového pozadí 

právního řádu existovat měla. To znamená, že od mezery de lege ferenda se 

teleologická mezera odlišuje protiplánovostí zjištěné neúplnosti. Pokud dojdeme 

k závěru, že mezera v právu je zákonodárcem chtěná, není možné, aby soudce takovou 

mezeru vyplnil svoji činností. Pro posuzování protiplánovosti mezery jsou důležitá další 

rozlišení, která Melzer ve svém pojetí uvádí. O počáteční mezeru půjde tehdy, pokud 
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 Ibid., s. 171.  
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 MELZER, F.: Metodologie nalézání práva, s. 226. 
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 Ibid., s. 226.: „Nelze rozumně očekávat, že zákonodárce bude tvořit právní normy, které není vůbec 

možné aplikovat.“ 
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 Srov. především body 15. až 17. uvedeného nálezu. 
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 MELZER, F.: Metodologie nalézání práva, s. 227 an. 
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neúplnost existovala již v době vydání zákona, následná mezera vzniká ex post změnou 

skutkových daností nebo změnou hodnot právního řádu.
126

 Dojdeme-li k závěru, že jde 

o mezeru následnou, půjde vždy zároveň i o mezeru protiplánovou.  

Počáteční mezery dělí Melzer dále na mezery vědomé a nevědomé dle toho, 

věděl-li o nich zákonodárce při tvorbě zákona nebo ne. „To, zda šlo o vědomé či 

nevědomé rozhodnutí zákonodárce (mezeru vědomou či nevědomou), lze zjistit 

především jasně průkazným úmyslem zákonodárce; jde o skutečnou vůli zákonodárce 

(subjektivní historický výklad), nikoli o vůli, která se bude jen předpokládat (platí totiž 

presumpce opačná, předpoklad racionálního zákonodárce).“
127

  

Teleologické mezery, k jejichž uzavření soud použije analogii, jsou mezery 

otevřené.
128

 Jsme přesvědčeni, že určité pozitivní zákonné ustanovení v daném případě 

chybí. U mezer skrytých máme za to, že doslovný význam je příliš široký a chybí zde 

výjimka z pravidla, která by uspokojila ratio legis.
129

 Pro jejich uzavření neslouží 

analogie ale naopak teleologická redukce, která doslovný význam zužuje. 

3.3. KÜHNOVO POJETÍ MEZER V PRÁVU 

Jiné dělení mezer v právu nabízí Zdeněk Kühn, který vychází z práce Carlose 

Eduarda Alchourróna a Eugenia Bulygina, a rozlišuje mezery rekogniční, mezery 

axiologické, mezery sui generis a mezery normativní. 

Jako rekogniční mezery označuje případy vzniklé ze střetu individuální kauzy 

s obecným zákonem. Jde tedy o mezery v zákoně způsobené buďto abstraktností 

termínu nebo sémantickou vágnosti právního předpisu.
130

 Pod tuto kategorii patří i 

situace zákonodárcem předvídané, tedy demonstrativní výčty a příkazy, aby na určité 

vztahy byly určité právní normy použity přiměřeně.  

Pokud normativní systém neupravuje kauzy určitého typu, ačkoliv by je jako 

právně relevantní upravovat měl nebo sice kauzu upravuje, ale selhává s úpravou jejích 

následků, jde o axiologickou mezeru. U axiologických mezer jsme tedy přesvědčeni, že 

jde o právně relevantní kauzu, kterou je nutno upravit, protože to vyžaduje teleologické 

pozadí právního řádu. Na jedné straně máme právní předpisy, které jsou komunikátory 
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 Ibid., s. 233. 
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 III. ÚS 2264/13, bod 17. 
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 MELZER, F.: Metodologie nalézání práva, s. 230. 
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 SOBEK, T.: Nemorální právo, s. 340. 
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 KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech, s. 200 – 201. 
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právních norem, na straně druhé pak máme právní normy samotné, předpisy 

komunikované.
131

 Právní norma jako obsah právního předpisu se může v čase a prostoru 

měnit bez toho, aby se měnil její komunikátor, protože je kontextově závislá. Právní řád 

není souborem izolovaných právních předpisů, ale propojeným komplexním systémem. 

Pokud je tedy určitý komunikátor právní normy axiologicky nedostatečný (nevyhovuje 

právnímu řádu jako celku), vzniká mezera, kterou je soudce oprávněn v souladu 

s právním řádem zaplnit. „Axiologické mezery tedy existují pouze v psaném právu, 

nikoliv však v právním řádu, který psané právo přesahuje a není s ním zdaleka 

shodný.“
132

 

Za mezery sui generis označuje Kühn takové případy, které odpovídají pravým 

mezerám v Melzerově koncepci. Na rozdíl od Melzera pak Kühn nabízí jako metodu 

zaplnění těchto mezer nejenom použití analogie, ale i faktickou praxi adresátů právních 

norem, kteří tak svým jednáním dotváří právo.
133

 

Poslední skupinou jsou pak mezery normativní, tedy situace, kdy psané právo 

určitý případ vůbec neřeší.
134

 Zatímco u axiologických mezer máme vždy v psaném 

právu základ, ze kterého vycházíme a ke kterému individuální kauzu vztahujeme, 

v případě normativních mezer nám tento základ chybí. I přesto ale dojdeme k závěru, že 

se jedná o právně relevantní kauzu.
135

  

Kühnovo rozdělení mezer lépe odpovídá dělení typů analogií uvedených výše. 

Tyto typy pak slouží k uzavření jednotlivých mezer. Rekogniční mezery odpovídají 

analogii intra legem, axiologické mezery analogii legis a koncept normativních mezer 

odpovídá případům, které vyžadují užití analogie iuris.
136

 Výše už bylo zmíněno, že u 

mezer v zákoně sui generis nabízí Kühn vedle analogie legis i možnost uzavření praxí 

jednotlivých orgánů. Takový postup považuje za subsidiární k aplikaci analogie zákona: 

„Není-li možnost aplikovat na posuzovaný případ zákonnou právní normu per 

analogiam, je nutno tuto mezeru zákona sui generis vyplňovat koherentním a 
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 Ibid., s. 210. 
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 Ibid., s. 202 an.  
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 Ibid., s. 223-224. 
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 Mohlo by se zdát, že rozdílem mezi axiologickou a normativní mezerou je skutečnost, že normativní 

mezera prima facie působí jako mezera de lege ferenda a teprve po zvážení všech relevantních faktorů 

dojdeme k závěru, že se jedná o mezeru de lege lata. Tak tomu ale není. U axiologické mezery je sice 

jako základ dáno určité ustanovení právního předpisu, ze kterého vycházíme, ale to neznamená, že lze 

automaticky tvrdit, že se vždy jedná o mezery de lege lata. I u axiologických mezer musí vždy dojít 

k úvaze, je-li podobnost individuální kauzy k danému ustanovení právně relevantní nebo ne. 
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konzistentním způsobem za použití obecných principů právních (jsou-li na situaci 

použitelné), popřípadě principů, právních elementů a extralegálních standardů, na nichž 

je založen daný právní institut“
137

. Mám za to, že tento popis je ukázkovou definicí 

analogie iuris, která zde slouží k zaplnění mezery v případě, že nelze zaplnit analogií 

legis. 

4. ANALOGIE VE VEŘEJNÉM PRÁVU 

V právní vědě je tradičně vžito dualistické dělení na právo soukromé a právo 

veřejné. Tradiční je ovšem i dovětek, že hranice mezi právem soukromým a veřejným je 

často mlhavá a nezřídka dochází k prolínání veřejnoprávních a soukromoprávních 

prvků.
138

 Zpravidla se rozdíly mezi právem soukromým a veřejným definují tak, že 

právo veřejné vyjadřuje nadřazenost veřejné moci v zákonem vymezených případech 

vůči ostatním subjektům práva, zatímco právo soukromé vychází z rovnosti subjektů.
139

 

V historii právní teorie byla vytvořena řada teorií, které se snaží přesně postihnout 

rozdíl mezi právem veřejným a právem soukromým, nicméně na žádné z nich se zatím 

právní věda jednohlasně neshodla.
140

 Ústavní soud se ve své judikatuře přiklání k tzv. 

teorii mocenské, která rozděluje právo na veřejné a soukromé dle toho, zdali jsou 

účastníci právního poměru k sobě navzájem ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti.
141

 

Nejvyšší správní soud ve své judikatuře vychází ze dvou odlišných teorií. Za prvé z 

teorie zvláštního práva, která pojímá soukromé právo jako právo obecné upravující 

práva a povinnosti všech právních subjektů, včetně nositelů veřejné moci, zatímco 

právo veřejné chápe jako právo zvláštní, přiznané pouze nositelům veřejné moci při 
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 KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech, s. 204. 
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 HENDRYCH, D.: Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s. 23. 
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[…] S veřejnou mocí přitom souvisí neoddělitelně nerovnost v postavení subjektů ve vztazích touto mocí 

ovládaných.“ 
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výkonu jejich vrchnostenských pravomocí.
142

 Za druhé z teorie metody právního 

regulování, která rozlišuje soukromoprávní metodu regulace, jež je založená na metodě 

horizontálního postavení subjektů, a veřejnoprávní metodě regulace založené na 

vertikalitě právních vztahů.
143

 Tato teorie se tak velmi přibližuje teorii mocenské 

zmíněné výše. 

Pro účel této práce postačí základní vymezení veřejného práva uvedené výše 

s tím, že se dále budeme zabývat některými z právních oborů tradičně definovaných 

jako obory práva veřejného. 

4.1. UZAVŘENOST SYSTÉMU VEŘEJNÉHO PRÁVA 

4.1.1. VŠEOBECNÁ NEGATIVNÍ VĚTA A ZÁSADA ENUMERATIVNOSTI 

VEŘEJNOPRÁVNÍCH PRETENZÍ 

Argumenty zpochybňující legitimitu dotváření práva se nejčastěji opírají o 

konstrukci tzv. všeobecné negativní věty. Ta spočívá v tvrzení, „že kromě pravidel, 

která nejsou významem nějakého konkrétního ustanovení právního předpisu, neexistuje 

žádné právo. Skutkové stavy či jejich prvky, které nemohou být přiřazeny určitému 

pozitivnímu právnímu textu, jsou proto právně irelevantní.“
144

 V českém právním řádu 

lze teoreticky všeobecnou negativní větu odvodit jednak ze zásady vázanosti soudce 

zákonem (čl. 95 odst. 1 Ústavy), jednak ze zásady legální licence (čl. 2 odst. 4 Ústavy a 

čl. 2 odst. 3 Listiny.) 

Takový přístup neumožňuje dotváření práva pomocí analogie, protože vůbec 

nepřipouští existenci mezer v právu. V extrémním případě pak tento přístup 

neumožňuje ani zhojit zjevně nesmyslné ustanovení.
145

 

Tento přístup velmi úzce souvisí s pojetím práva, jeho funkcí ve společnosti a rolí 

soudce. Všeobecná negativní věta má smysl pouze v případě, kdy právní normu 
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ztotožníme s jazykovým významem jednotlivých ustanovení právních předpisů.
146

 

Takové pojetí ovšem neodpovídá ani pojetí práva používanému v této práci a 

pravděpodobně ani modernímu pojetí zastávaném většinou právní vědy. „Právo 

zahrnuje kromě veškerých právních norem, tj. vedle pravidel a psaných či nepsaných 

právních principů (na prvním místě principů právní ideje, resp. ideje práva), i hodnoty a 

účely, na kterých právní normy spočívají. Právní normu nelze ztotožnit s jazykovým 

významem určitého ustanovení právního předpisu, nýbrž je až pravidlem chování, které 

je výsledkem nalézání práva. Tento širší pojem práva je podstatně vhodnější pro řešení 

úkolů, které jsou na právo kladeny, a výrazně lépe též odpovídá naší ideji práva. Kramer 

správně poukazuje na to, že konstrukce všeobecné negativní věty přeceňuje limity 

nosnosti pouhého slovního významu a současně podceňuje teleologii zákona. To 

vyplývá z toho, že ryzí nauka právní ignoruje právní význam jiných momentů než dikce 

právního předpisu.“
147

 Navíc, jak upozorňuje Zdeněk Kühn, nebere přístup vycházející 

ze všeobecné negativní věty v potaz předpoklad racionálního zákonodárce, který netvoří 

„nesmyslné“ právo. Tento přístup, který je dnes obecně rozšířen jak v právní vědě, tak 

judikatuře, má za následek povinnost soudce dotvořit právo, směřoval-li by doslovný 

výklad právní normy k nesmyslným nebo absurdním důsledkům.
148

 

S výše uvedenou problematikou úzce souvisí otázka uzavřenosti práva. Článek 2 

odst. 3 Ústavy a článek 2 odst. 2 Listiny stanoví, že státní moc lze uplatňovat jen 

v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Toto ustanovení ve spojení se 

zásadou legální licence vede část právní teorie k přesvědčení o apriorní uzavřenosti 

systému práva.
149

 Zdeněk Kühn ve své dizertační práci přesvědčivě ukazuje pomocí 

konceptu silného a slabého zákazu, že zásada legální licence sama o sobě nemůže 

systém soukromého práva uzavřít.
150

 Jeho argumentace se dá obdobně použít i pro 

tvrzení o uzavřenosti veřejného práva, resp. celého právního systému. 
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Základním rozlišením, které je nutné si uvědomit, je „rozdíl mezi textem 

právního předpisu jako deskriptivním komunikátorem právní normy a právní normou 

jako preskriptivním významem tohoto komunikátoru.“
151

 Zatímco tvůrcem 

deskriptivního komunikátoru právní normy je zákonodárce, samotnou právní normu 

v konečné instanci nezřídka formuluje nebo dokonce vytváří soudce, a to buď 

racionálním a odůvodněným výběrem z relevantních interpretačních variant nebo 

dotvořením práva mimo jazykový rozsah právní normy.
152

 

U textu normy stanovující práva nebo povinnosti jsou představitelné tři situace. 

Buďto určité chování dovoluje, nebo je zakazuje (příp. je přikazuje), nebo o něm mlčí. 

V případě veřejného práva tak můžeme rozlišit silné dovolení (v případě, že text normy 

určité chování výslovně dovoluje), silný zákaz (v případě, že text normy určité chování 

výslovně zakazuje), slabý zákaz (vycházející ze zásady enumerativnosti 

veřejnoprávních pretenzí v situaci, kdy určité právo nebo povinnost není orgánu veřejné 

moci zákonem výslovně dovoleno) a slabé dovolení (vycházející ze zásady legální 

licence v případě, že text normy určité chování soukromému subjektu výslovně 

nezakazuje). Toto ovšem neplatí pro samotnou právní normu, která je výsledkem 

interpretace deskriptivního komunikátoru. Preskriptivní norma určité chování pouze 

dovoluje nebo zakazuje. „Slabost“ dovolení, resp. zákazu, pak znamená, že v situacích, 

kdy komunikátor právní normy určité chování silně nezakazuje ani silně nedovoluje, 

docházíme skrze argumentaci legální licencí, resp. enumerativnosti veřejnoprávních 

pretenzí k závěru, že je takové chování dovoleno, resp. zakázáno. Na rozdíl od zákazu a 

dovolení silného se tak jedná o dvoukrokový proces. Nejprve zjistíme, že právní norma 

o určitém chování mlčí, a poté argumentujeme pro závěr, že je toto chování dovoleno, 

resp. zakázáno. Není ale vůbec zřejmé, proč by měl tento argument mít absolutní 

povahu nepřekonatelnou jinými argumenty. Naopak je dobře představitelná situace, ve 

které, ačkoliv text normy směřuje k slabému dovolení nebo zákazu, dospějeme např. 

pomocí teleologických argumentů k závěru přesně opačnému.
153
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Veřejnoprávní zásada stanovující, že orgány vykonávají státní moc pouze na 

základě zákonného zmocnění, tak stejně jako zásada legální licence nemůže sama o 

sobě bez dalšího uzavřít právní systém. Právní řád je obecně normativním systémem 

otevřeným.
154

 

Výše řečené ovšem v žádném případě neznamená, že veřejné právo je otevřené 

ve stejném rozsahu jako právo soukromé založené z velké většiny na dispozitivních 

normách a vycházející ze smluvní svobody stran. Odvětví veřejného práva řeší 

především vztah individua a státní moci. To mimo jiné znamená, že zde na jedné straně 

vystupují fyzické a právnické osoby jako adresáti právních norem a na druhé straně stát, 

který je nejenom těmito právními normami vázán, ale zároveň je i tvoří. Tato situace má 

nezanedbatelné důsledky pro možnost dotváření práva soudem, neboť soudce jako 

představitel jedné ze složek státní moci nemůže opravovat text právního předpisu jen 

proto, že je pro státní moc nevýhodný.
155

 Byla to totiž v posledku právě státní moc, 

která tento text formulovala. Ve veřejném právu je tedy obecně nutné při dotváření 

práva postupovat obezřetněji než v právu soukromém, nicméně to neznamená, že by zde 

prostor pro dotváření práva pomocí analogie nebyl. 

Rozsah této práce neumožňuje zabývat se každým odvětví veřejného práva a 

s ohledem na téma této práce by to ani nebylo účelné. Zvláštní pozornost tedy dále 

věnuji těm oborům, u kterých je možnost použití analogie omezená nad rámec omezení 

plynoucích z charakteru veřejného práva jako takového. 

4.1.2.  UZAVŘENOST TRESTNÍHO PRÁVA A SPRÁVNÍHO PRÁVA 

TRESTNÍHO 

Enumerativnost veřejnoprávních pretenzí a legální licence nejsou jedinými 

ústavněprávními zásadami, které omezují dotváření práva ve veřejnoprávních 

odvětvích.  

Trestní právo chrání nejzásadnější společenské hodnoty a trestněprávní sankce je 

nejtvrdším postihem, který státní moc uplatňuje vůči svým občanům. Z této povahy 

trestního práva vyplývá v právním státě určitý tlak na jeho formálnost, protože zájem na 
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ochraně právní jistoty občanů je zde enormní. Z toho důvodu článek 39 společně 

s článkem 40 odst. 6 Listiny zakotvuje zásadu nullum crimen sine lege, nulla poena sine 

lege.
156

 Tato zásada zákonnosti tvoří jeden ze základních kamenů moderního trestního 

práva
157

 a objevuje se již v trestním zákonu Josefa II.
158

  

Právní věda rozpracovala tuto základní zásadu do čtyř rovin, které ji 

konkretizují. Jiří Jelínek v této souvislosti mluví o požadavcích na zákonodárce a 

rozlišuje nullum crimen, nulla poena sine lege (1) scripta, (2) certa, (3) stricta a (4) 

praevia.
159

 Požadavek na striktnost zákonné úpravy pak znamená, že „trestní právo musí 

obsahovat uzavřený katalog trestných činů a uzavřený katalog trestních sankcí, z čehož 

vyplývá zákaz analogie v neprospěch pachatele.“
160

 

Zákaz analogie v neprospěch pachatele tedy znamená zákaz rozšiřování katalogu 

trestných činů a možný katalog trestních sankcí mimo rámec jejich textu. Na rozdíl od 

zásady enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí je tato zásada tedy schopna uzavřít 

systém trestního práva, ale pouze co do výčtu skutkových podstat trestných činů a 

sankcí za ně ukládaných. V tomto rozsahu se tak o trestním právu dá hovořit jako o 

bezmezerovitém a analogie iuris ani analogie legis zde nebudou připadat v úvahu.
161

 

Bezmezerovitostí je zde myšlena absence mezer, které by ke svému uzavření 

vyžadovali použití právě těchto druhů analogie. Na analogii intra legem se tato zásada 

patrně nevztahuje, čemuž se budeme věnovat níže. 

Správní právo trestní je odvětví správního práva upravující správní delikty, které 

jsou jedním z druhů veřejnoprávních deliktů. Ačkoliv článek 39 a 40 Listiny výslovně 

stanoví, že se vztahuje pouze na trestné činy, lze dovodit, že určité trestněprávní zásady 

se vztahují i na oblast správního trestání. Tyto požadavky plynou jak z obecných 

ústavních požadavků na výkon veřejné moci, tak i obecně z principů demokratického a 

právního státu.
162
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Článek 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

publikované pod č. 209/1992 Sb. stanoví, že: „(k)aždý má právo na to, aby jeho 

záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a 

nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech 

nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu.“ 

Z použití termínu „jakékoliv trestní obvinění“ je právní vědou i judikaturou dovozována 

celistvost systému veřejnoprávních deliktů a z toho plynoucí nutnost použít 

trestněprávní standardy ochrany obviněného i na ostatní veřejnoprávní delikty.
163

 

Nejvyšší správní soud k tomu ve svém rozsudku ze dne 27. října 2004, č. j. 6 A 

126/2002-27 uvedl: „(t)aké trestání za správní delikty musí podléhat stejnému režimu 

jako trestání za trestné činy a v tomto smyslu je třeba vykládat všechny záruky, které se 

podle vnitrostátního práva poskytují obviněnému z trestného činu. Je totiž zřejmé, že 

rozhraničení mezi trestnými (a tedy soudem postižitelnými) delikty a delikty, které 

stíhají a trestají orgány exekutivy, je výrazem vůle suverénního zákonodárce; není 

odůvodněno přirozenoprávními principy, ale daleko spíše je výrazem trestní politiky 

státu.“ 

Jakkoliv právní věda rozeznává důležité rozdíly mezi správními a soudními 

delikty,
164

 vede výše zmíněná koncepce vnímání veřejnoprávních deliktů jako celku 

společně s absencí kodifikované úpravy správních deliktů k tomu, že se na správní 

trestání vztahují některé zásady trestněprávní a v mnoha případech je zde používána 

analogie s trestněprávními předpisy. To mimo jiné znamená, že trestní právo správní je 

co do výčtu skutkových podstat deliktů a sankcí, které za ně lze ukládat, uzavřené 

zásadou nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege. 

Pro trestní právo a trestní právo správní tak bude rozhodná hranice mezi 

extenzivním jazykovým výkladem, který je ještě dovolen, a dotvářením práva pomocí 

analogie. Dospějeme-li totiž k závěru o nepřípustnosti analogie, je hranice nejširšího 

možného jazykového významu právního předpisu současně hranicí jeho aplikace.
165

  

Filip Melzer ve své monografii ukazuje, že toto zásadní odlišení extenzivního výkladu 

od dotváření práva analogií nebylo vždy samozřejmé a že s ním měla problémy i část 
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porevoluční české právní vědy.
166

 Na příkladu nacistického Německa a Sovětského 

svazu pak ukazuje, že ani zásada zákazu analogie v neprospěch nebyla vždy 

standardem.
167

 

Výše jsme došli k závěru, že zatímco teoretické odlišení analogie od 

extenzivního výkladu se zdá být bezproblémové, v praxi může být tato hranice velmi 

mlhavá.
 168

  

V trestním zákoně skutková podstata trestného činu porušování domovní svobody 

zakazovala neoprávněně vniknout do domu nebo bytu jiného nebo tam neoprávněně 

setrvat.
169

 Ve srovnání se současným trestním zákoníkem, který u tohoto trestného 

činu hovoří o obydlí,
170

 pod které zahrnuje nejen dům a byt, ale jiné prostory 

dloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející,
171

 byl rozsah ustanovení na první 

pohled užší. Právní věda a judikatura nicméně dovodila, že „(d)omem se rozumí i 

ohrazená přilehlá zahrada a ohrazený dvůr včetně objektů, které se zde nacházejí, 

např. dřevník (rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. Tzv 32/71), jakož i 

ohrazené přilehlé hospodářské prostory a budovy, např. humno (rozhodnutí 

Nejvyššího soudu SSR sp. zn. 3 Tz 45/70). Domem se rozumí i rekreační chata 

(rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. 3 Tz 17/71).“
172

 Pod rozsah daného 

ustanovení byl tedy zahrnut nejen vlastní bezprostředně obývaný dům, ale i všechny 

ostatní uzavřené prostory tvořící příslušenství domu (např. půda, sklep, či uzavřený 

dvůr) a dále pod něj byly zahrnuty i zahrádkářské chatky, poskytují-li svému 

uživateli určité soukromí a možnost odpočinku, sklepní kóje, hotelový pokoj i pokoj 

ve studentské koleji. Mimo rozsah skutkové podstaty pak patřily zahradní kůlny, 

altánky, přístřešky, společné noclehárny či kanceláře.
173

 

Na rozsah pojmu „dům“, jak je použit v ustanovení trestního zákona, se lze 

dívat doslovně nebo extenzivně. Při doslovném výkladu budeme dům chápat jako 

stavbu ohraničenou pláštěm (tedy obvodovými stěnami a střechou). Taková 

interpretace pojmu „dům“ odpovídá obecnému chápání tohoto slova, nicméně by se 

do ní rozhodně nevešel např. dřevník. Rozšiřující pohled pak bude vycházet z toho, 

že domem není pouze samotná stavba, ale větší celek sloužící k bydlení. Ve 

prospěch extenzivní interpretace hovoří i účel daného ustanovení trestního 
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zákona.
174

 To ovšem pro rozlišení extenzivní interpretace a analogie nehraje roli, 

neboť rozdíl mezi nimi je rozdílem jazykovým. Zásadní pro nás tak je, zdali se do 

rozsahu jazykového významu pojmu „dům“ vejdou všechny výše uvedené případy. 

Mám za to, že alespoň u některých (např. u oplocené zahrady přiléhající ke stavbě) 

není odpověď na tuto otázku jednoduchá a lze mít oprávněné pochyby o tom, že 

spadají do jazykového významu krytého termínem „dům.“
175

  

Takové případy ilustrují skutečnost, že v mnoha situacích nebude v praxi jasné, 

zdali se ještě pohybujeme v mezích jazykového významu nebo již dotváříme právo 

pomocí analogie. I samotný extenzivní výklad je tak nutné využívat velmi obezřetně 

v případech, ve kterých je analogické použití norem vyloučeno.
176

 

4.1.3.  UZAVŘENOST PRÁVA DAŇOVÉHO 

Mezi základní povinnosti fyzických i právnických osob žijících či jinak 

působících v moderních státech patří přispívat na činnost státu, typicky ve formě daní a 

poplatků.
177

 Daňové právo tedy zakládá právo státu zasahovat do majetku soukromých 

osob a odejímat část jejich majetku. Takto razantní zásah do práv soukromých osob je 

samozřejmě nutné svázat zákonnými pravidly a omezeními tak, aby bylo do práv 

soukromých osob zasahováno co možná nejméně. Jinými slovy, „(v) takto 

„nevyrovnaném“ vztahu mezi státem a soukromou osobou nutno klást obzvláštní důraz 

na ochranu právní pozice soukromé osoby proti státu odnímajícímu jí část jejího 

majetku.“
178

 

Jedním ze základních pramenů této ochrany je pak článek 11 odst. 5 Listiny, 

který stanoví, že daně a poplatky lze ukládat jen na základě zákona. Tato zásada stejně 

jako výše zmíněná trestněprávní zásada nullum crimen nulla poena sine lege uzavírá 

v určitém rozsahu systém daňového práva. Použití pojmu „zákon“ je zde nutné vykládat 

jednak jako zákaz ukládání daní a poplatků podzákonným právním předpisem, jednak 

jako zákaz dotváření práva metodou analogie, a to v rozsahu stanovení povinnosti platit 

daně a poplatky. 
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 Objektem je zde domovní svoboda, která se vztahuje na všechny prostory, „které uživatel drží 
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Ústavní soud se ve svém nálezu ze dne 2. února 2000, sp. zn. I. ÚS 22/99, zabýval 

normativní povahou poznámky pod čarou. V daném případě bylo v právním 

předpisu stanoveno, že od daně z převodu nemovitosti jsou osvobozeny „převody 

bytů, garáží a ateliérů podle zvláštních předpisů“. Poznámka pod čarou číslo 12a 

vztahující se k tomuto ustanovení ovšem odkazovala na zákonná ustanovení týkající 

se pouze družstevních bytů. Ústavní soud v daném případě dovodil mimo jiné 

porušení článku 11 odst. 5 Listiny a dále uvedl, že: „úmysl zákonodárce upravit 

osvobození od daně z nemovitostí jen na určitou skupinu případů proto nebyl 

vyjádřen způsobem, který odpovídá požadavkům na určitost a jasnost právních 

předpisů v podmínkách právního státu (čl. 1 Ústavy ČR). Toto pochybení proto musí 

jít k tíži zákonodárce.“ Ačkoliv se v tomto konkrétním případě jedná o teleologickou 

redukci a nikoliv o analogii, jsou argumenty použité Ústavním soudem platné a 

použitelné i pro případy (ne)dovolení analogie. 

4.2. OMEZENÍ ANALOGIE V TRESTNÍM PRÁVU 

Pokud se v trestněprávní vědě mluví o zákazu analogie, má se tím zpravidla na 

mysli analogia legis a analogia iuris.
179

 Někteří z autorů dále odlišují argument a simili, 

většinou bohužel bez bližšího rozlišení. Zdá se ale, že jejich pojetí argumentu a simili 

zahrnuje celou kategorii analogie intra legem.
180

 

Výše jsme došli k závěru, že myšlenkový proces je stejný nejen u analogie legis 

a iuris, ale i u analogie intra legem. Důvody, pro které není analogie intra legem 

zpravidla vnímána jako nežádoucí v trestním právu,
181

 tedy nespočívají v metodě, která 

je s ní spojená. Ze zásady nullum crimen sine lege tedy nevyplývá zákaz použití metody 

analogie v neprospěch pachatele jako takové, ale vždy jde o to, v jakých situacích a 

s jakými účinky se tato metoda využívá. Lukáš Hlouch se v této souvislosti odvolává na 

Arthura Kaufmanna a Winfrieda Hassemera a dokonce tvrdí, že jednoznačně definovat 

skutkovou podstatu trestného činu není nikdy možné a tím pádem není možný ani 

striktní zákaz analogie v trestním právu hmotném, „jelikož by z hermeneutického 

pohledu znamenal vlastně zákaz samotného výkladu jako takového.“
182
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 Např. KRATOCHVÍL, V. a kol.: Trestní právo hmotné: obecná část. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, 

s. 39. 
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 HLOUCH, L.: Teorie a realita právní interpretace, s. 148 
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Pokud tedy není zakázaná metoda, musíme řešit, co zásada zákazu analogie 

v neprospěch znamená. Již jsme zmínili, že jedním z pramenů pro tento zákaz je zásada 

zákonnosti, resp. jeden z jejích aspektů – požadavek na striktnost zákona, tedy na jeho 

dostatečnou přesnost a jasnost. V souvislosti s tímto požadavkem je důležité si 

uvědomit dvě zásadní věci. Za prvé, již několikrát opakovanou skutečnost, že právo 

nemůže být nikdy absolutně jasné a přesné. Vždy v něm bude určitá míra nejistoty. 

Požadavek na striktnost zákona tak nelze brát absolutně, protože striktní lpění na něm 

by vedlo k naprosté nefunkčnosti práva. Za druhé, zásada zákonnosti nepokrývá 

všechny aspekty trestního práva.  

V Listině je v článku 39 uveden výslovně zákon a sankce. Pojem zákona je zde 

nutno chápat v materiálním smyslu.
183

 Zákaz analogie v neprospěch navíc nevychází 

pouze z článku 39 Listiny, ale i dalších zásad a principů (např. principu právní jistoty 

nebo zásady trestního práva jako prostředku ultima ratio). Požadavek na zákaz analogie 

v neprospěch pachatele se tak určitě vztahuje nejen na samotné označení toho, co je a co 

není trestným činem, ale i obecněji na podmínky trestní odpovědnosti a také na druh, 

výši a podmínky ukládání trestů.
184

 Na mnoho dalších institutů a aspektů trestního práva 

se ale zákaz analogie nevztahuje a v trestním právu procesním nebude použití analogie 

ničím neobvyklým. 

Které analogie v neprospěch jsou tedy zakázány a které nejsou? Jednou 

z možných odpovědí by bylo již výše zmíněné rozlišení nalézání práva, které používá 

Filip Melzer, tedy interpretace jako vyjasňování sémantických nejasností na jedné 

straně a dotváření práva mimo jazykový rozsah normy na straně druhé. Takový přístup 

má své opodstatnění, protože jedním z hlavních důvodů zákazu analogie v neprospěch 

je zájem na ochraně právní jistoty adresátů právních norem. „Pravidla liberálního 

demokratického právního státu vyžadují, aby vina pachatele byla autoritativně 

konstatována jen ohledně takového jednání, o němž mohl pachatel v době, kdy se ho 

dopouštěl, důvodně předpokládat, že jde o jednání trestné, a to s ohledem na ustálenou a 

obecně dostupnou judikaturu obecných soudů. […] Kvalifikace jednání jako trestného 
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 Nález ÚS ze dne 25. listopadu 2003, sp. zn. I. ÚS 558/01: „Pravidla liberálního demokratického 
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by z hlediska čl. 39 neměla být v rozporu s úsudkem zdravého rozumu do té míry, že 

práva dbalý občan bude trestněprávně stíhán pro porušení primární povinnosti, u níž si 

nemůže být objektivně vědom, že takové porušení může odůvodnit trestní stíhání (nález 

II. ÚS 1098/10).“
185

 V případě vystoupení mimo jazykový rozsah ustanovení je zásah 

do právní jistoty mnohem závažnější než v případě pohybování se uvnitř jazykových 

mantinelů. 

Díky tomuto přístupu tak není problematické z pohledu zákazu analogie 

v neprospěch například ustanovení § 187a trestního zákona, které postihovalo 

přechovávání omámené nebo psychotropní látky či jedu bez povolení v množství větším 

než malém. Nejasné určení hraničního množství, od kterého už se jedná o trestný čin, 

bylo v tomto případě rekogniční mezerou,
186

 a pro její zaplnění bylo nutné použít 

analogii intra legem. Zaplnění mezery ovšem nevyžadovalo dotváření práva mimo 

jazykový rozsah normy.
187

 Problematický by byl ale například výskyt technické mezery 

ve výčtu trestných činů. Ačkoliv je obecně zaplnění této mezery nejlépe 

ospravedlnitelné,
188

 v kontextu trestního práva by mohlo být zásadním porušením práv 

obžalovaného. Takovou situací by například bylo ustanovení trestního zákona, které by 

definovalo skutkovou podstatu trestného činu, nikoliv již trest za něj. Ten by pak 

s ohledem na zásadu zákonnosti nebylo možno uložit.
189

 

S čím nám ovšem výše zmíněné pojetí nepomůže, jsou případy, ve kterých již 

k opuštění jazykového rozsahu normy dochází. V trestním právu hmotném lze nalézt 

situace, ve kterých používáme metodu analogie a výsledkem je situace pro pachatele 

méně příznivá, než kdyby analogie použita nebyla. V ustanovení § 42 trestního 

zákoníku tak můžeme nalézt již dříve zmíněný demonstrativní výčet přitěžujících 

okolností. Není pochyb o tom, že demonstrativní výčty jsou analogií intra legem a 

zároveň není pochyb o tom, že přitěžující okolnosti pachatelovu situaci zhoršují.  

                                                 
185
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Proč tedy není tato situace považována za porušení zásady zákazu analogie 

v neprospěch? V dané situaci již dochází k opuštění jazykového rozsahu pojmu, protože 

soudce může přihlédnout i k jiným okolnostem než k těm, které jsou v ustanovení 

uvedené. Důvody, díky kterým není demonstrativní výčet přitěžujících okolností 

závadný, spatřuji především v tom, že zásada zákazu analogie v neprospěch není 

jedinou zásadou trestního práva a zároveň není ani zásadou izolovanou. Tento poznatek 

ostatně platí o právních zásadách a principech obecně.
190

  

Tato skutečnost pak přináší dva zásadní důsledky. Za prvé, záleží na tom, čeho 

se analogie týká. Je zřejmé, že není možné použít demonstrativní výčet u trestných činů 

ani u výčtu trestů, které je možné za ně ukládat. Stejně tak bychom považovali za 

extrémní porušení principu nullum crimen nulla poena sine lege, pokud by byl 

demonstrativní například výčet účastníků v § 24 trestního zákoníku a umožňoval by 

doplňování skrze analogii. Všechny výše zmíněné příklady se týkají nejzákladnějších 

otázek trestního práva a rozšiřují podmínky trestní odpovědnosti, trestnost skutků, 

subjektů, které je možné stíhat za trestné činy nebo sankcí, které je za ně možné ukládat. 

V těchto základních otázkách jsou tedy dovoleny pouze rekogniční mezery,
191

 tedy 

takové, které vycházejí z limitů práva a jazyka, kterým jsou právní normy artikulovány. 

Nejedná se však o všechny typy rekogničních mezer, ale pouze ty, k jejichž zaplnění 

slouží analogie intra legem, která zůstává v mantinelech jazyka.  

U ostatních méně závažných otázek je dotváření pomocí analogie méně 

problematické. Demonstrativní výčet přitěžujících okolností se sice týká trestních 

sankcí, ale vztahuje se k obecnějšímu rámci úplně stanovující druhy všech trestních 

sankcí a těch, které lze uložit pro jednotlivé trestné činy. Adresáti právních norem mají 

tedy úplnou jistotu ohledně katalogu možných sankcí a dostatečnou jistotu ohledně 

hledisek, dle kterých soudce stanoví individuální trest pro konkrétní případ. 

S tím souvisí druhý důsledek, a sice že v daném případě do hry vstupují další 

principy související s ukládáním trestů, především zásada individualizace trestu a 
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zásada humanismu, které obě akcentují nutnost přihlížet při ukládání trestu 

k okolnostem konkrétního skutku a poměrům konkrétního pachatele.
192

 Není 

smysluplné, aby za různě závažné skutky spáchané různými pachateli při různých 

okolností, byly ukládány totožné sankce pouze z toho důvodu, že se na dané situace 

vztahuje stejné formální označení trestného činu. I přes snahu o co největší konkretizaci 

při vymezování skutkových podstat musí zákonodárce vždy pracovat s určitou mírou 

zobecnění, která pomáhá lépe naplňovat funkci trestního práva. „Výkladová a aplikační 

strnulost neumožňuje pružnou reakci trestního práva na proměnlivou společenskou 

realitu. Nečinnost způsobená nepružností je v rozporu s ústavním opodstatněním 

existence samotného trestního práva, které má chránit jednotlivce před nejzávažnějšími 

protiprávními jednáními.“
193

 Soudům je tedy v případě ukládání trestů dána určitá 

možnost uvážení v rámci zákonných mantinelů a systému trestů, jaký konkrétní trest 

zvolí tak, aby byl naplněn účel sankce u konkrétního pachatele. Zásadě zákonnosti je 

tedy učiněno zadost, pokud se soudce drží systému trestů uvedených v zákoně a 

pravidel pro stanovení jejich výše. Demonstrativní výčet přitěžujících okolností se 

pohybuje v mantinelech nastavených těmito pravidly. 

Dvě výše nabídnutá vysvětlení toho, co vlastně zásada zákazu analogie 

v neprospěch znamená, se vzájemně doplňují. Musíme tedy vždy uvažovat jednak 

v kontextu rozlišení interpretace/dotváření práva a jednak v kontextu míry zásahu do 

zájmů chráněných zásadou zákazu analogie v neprospěch a jejího střetávání s ostatními 

relevantními zásadami. 

Obdobně se k problému staví i Lukáš Hlouch, který společně s Winfriedem 

Hassemerem dochází k závěru, že „zásada nullum crimen sine lege je sice zásadní 

výkladovou direktivou trestního práva hmotného, neznamená však striktní zákaz 

analogie, nýbrž zákaz snížení ochrany poskytované skutkovou podstatou trestného činu 

skrze nepřípustnou příliš extenzivní interpretaci.“
194

 Zdali je taková interpretace 

přípustná nebo nepřípustná se bude odvíjet od toho, jak závažné je porušení práv 

daného subjektu, a do jaké míry je takový zásah ospravedlnitelný jinými zájmy. 
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Výše jsme se věnovali analogii intra legem, nikoliv analogii legis a analogii 

iuris. Je to proto, že analogie intra legem je jediným typem analogie, jehož využitím 

dochází k reálnému zhoršení situace obžalovaného, ale je analogií dovolenou. O 

ospravedlnění a vysvětlení této skutečnosti jsem se pokoušel výše. U analogie legis ani 

u analogie iuris k takovým situacím nedochází, a to z toho důvodu, že jejich použití 

v trestním právu hmotném by vedlo k přílišnému zásahu do právní jistoty adresátů 

norem a bylo by vždy porušením zásady zákonnosti. Rozdíl mezi analogií legis a 

demonstrativním výčtem, spočívá v tom, že u prvního nedává zákon prima facie žádný 

pokyn k dotvoření práva, zatímco u druhého tomu tak je. Tento rozdíl je zde zásadní a 

analogii legis, natož analogii iuris, nepůjde použít ani pro méně závažné otázky. Pokud 

se analogie legis nebo iuris v trestním právu hmotném používá, je to vždy ve prospěch 

pachatele. Tak je tomu například u okolností vylučující protiprávnost, kdy jsou právní 

vědou a judikaturou dovozovány analogicky i jiné okolnosti než ty uvedené v trestním 

zákoníku.
195

 

Na rozdíl od trestního práva hmotného je v trestním procesu užití analogie zpravidla 

přípustné.
196

 Trestní právo upravuje postup orgánů činných v trestním řízení a jiných 

osob zúčastněných na trestním řízení při zjišťování trestných činů, rozhodování o nich, 

postup při výkonu těchto rozhodnutí a při předcházení a zamezování trestné činnosti.
197

 

Existence trestního práva procesního je samozřejmě nutnou podmínkou pro fungování 

trestního práva a naplnění zásady zákonnosti. Ta se ale vztahuje především na vymezení 

trestných činů, odpovědnosti za ně a na úpravu sankcí, které lze za trestné činy ukládat, 

nikoliv na trestní řízení o těchto trestných činech. 

To ovšem neznamená, že lze v trestním řízení používat analogii za všech 

okolností. Analogie bude nepřípustná především v těch případech, ve kterých převáží 

jiný chráněný zájem. „To platí v prvé řadě pro všechna ustanovení, která umožňují 

zásah do ústavně zaručených základních práv a svobod fyzických osob. S tímto 

odůvodněním nelze cestou analogie rozšiřovat např. škálu vazebních důvodů (srov. R 

44/2001), podmínky domovní a osobní prohlídky, odposlechu a záznamu 
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právo procesní, s. 67. 
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 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní právo procesní. 3. aktualit. vyd. Praha: Leges, 2007, 864 s. sv. Student 

(Leges). ISBN 978-80-87576-44-1, s. 18. 
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telekomunikačního provozu apod.“
198

 U výše citovaných případů asi bude na 

nepřípustnosti analogie většinová shoda, nicméně vzhledem k tomu, že v případě 

rozhodování o vhodnosti použití analogie v trestním řízení argumentujeme obecnými 

principy a teologickým pozadí norem, můžou nastat i situace, kdy rozhodnutí o použití 

analogie bude problematičtější.  

Přesně taková situace nastala v případě otázky, zdali může odvolací soud dle úpravy 

platné do 31. srpna 2012 podmíněně zastavit řízení. Možnosti rozhodnutí odvolacího 

soudu jsou uvedeny v ustanovení § 257 trestního řádu. Dle písmena c) tohoto 

ustanovení mohl odvolací soud zastavit trestní stíhání, shledal-li, že je tu některá 

z okolností odůvodňujících zastavení trestního stíhání soudem prvního stupně. 

I přesto, že zde trestní řád výslovně odkazuje pouze na § 223 odst. 1 a 2 trestního 

řádu, objevil se v praxi názor, že odvolací soud může řízení zastavit také analogicky 

dle § 223a trestního řádu, který upravuje podmíněné zastavení trestního stíhání a 

schválení narovnání. Takový názor vyjádřil například Nejvyšší soud ve svém 

usnesení ze dne 25. června 2003, sp. zn. 6 Tdo 505/2003, ve kterém mimo jiné 

uvedl, že „(s)chválení narovnání a zastavení trestního stíhání nebo podmíněné 

zastavení trestního stíhání obviněného v odvolacím řízení je přitom z hlediska 

hospodárnosti i rychlosti řízení nepochybně vhodnějším postupem, než vrácení věci 

soudu prvního stupně s tím, aby tak učinil sám. Schválení narovnání či podmíněné 

zastavení trestního stíhání obviněného i ve stadiu odvolacího řízení plně odpovídá 

cílům, pro které byly uvedené instituty tzv. odklonů trestního řízení do našeho 

trestního procesu zavedeny.“ Stejný názor přejal i Ústavní soud ve svém nálezu ze 

dne 22. března 2007, sp. zn. I. ÚS 405/06: „Odklony v trestním řízení jsou založeny 

na potřebě rychlým a efektivním způsobem řešit konfliktní stavy spojené se stíhanou 

trestnou činností a obnovit narušené právní i společenské vztahy, omezit 

stigmatizaci obviněného na nezbytně nutnou míru při současném zohlednění 

oprávněných zájmů poškozeného a také odbřemenit justici od některých méně 

závažných trestných činů. Je zřejmé, že těmto cílům může být nápomocno, byť 

třebas v menší míře, i užití odklonů v řízení před soudem vyššího stupně. Tím spíše 

pak se jeví vhodné poskytnout prostor pro jejich uplatnění i před soudem odvolacím 

za situace, kdy dříve ani použity být nemohly, jak tomu bylo (vzhledem ke změně 

hrozící trestní sazby) v projednávané věci.“ Zdá se tedy, že oba soudy nevnímaly 

analogické použití podmíněného zastavení trestního stíhání jako nedovolenou 

analogii zhoršující postavení obžalovaného. Měly za to, že v dané situaci převládá 

zájem na efektivnosti a rychlosti řízení, což ve svém důsledku zlepší situaci 

obžalovaného omezením jeho stigmatizace.  
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Odlišný názor zaujal 11. senát Nejvyššího soudu, který ve svém usnesení ze 

dne 21. dubna 2004, sp. zn. 11 Tdo 426/2004, vycházel především z argumentu, že 

na užití odklonu neexistuje právní nárok a je tak na úvaze prvostupňového soudu, 

zda jej využije nebo ne. Pokud tak neučiní, nepřísluší odvolacímu ani dovolacímu 

soudu jeho rozhodnutí jakkoliv přehodnocovat: „podmíněné zastavení trestního 

stíhání je alternativou ke standardnímu řešení trestní věci a na její uplatnění není 

nárok. Soud ani státní zástupce tedy není povinen zvolit toto řešení a obviněný se 

nemůže domoci jeho uplatnění […] Naopak, trestní řád, ústavní předpisy i 

mezinárodní úmluvy o lidských právech zaručují každému obviněnému právo na 

spravedlivý proces, jímž je míněno právě ono projednání a rozhodnutí věci ve 

standardním trestním řízení, ve vztahu k němuž je podmíněné zastavení trestního 

stíhání alternativou. Odklony od tohoto standardního řízení včetně podmíněného 

zastavení trestního stíhání jsou chápány jako alternativy dané na výběr, jejichž 

uplatnění nelze nárokovat. Soud se proto nemusí obligatorně zabývat splněním 

předpokladů pro jejich využití. […] Základní formou řešení každé trestní věci je 

totiž její projednání a rozhodnutí ve standardním řízení zaručujícím právo na 

spravedlivý proces. Postupuje-li tedy soud prvního stupně v souladu s tímto právem 

a s principy spravedlivého procesu, nelze mu z tohoto hlediska nic vytknout ani jeho 

postup označit za nesprávný, a to ani v případě, že se obviněný domáhal řešení své 

věci odklonem od standardního řízení a při jeho využití mohl dosáhnout 

výhodnějšího výsledku včetně toho, že se takto mohl vyhnout odsouzení, jímž 

skončilo projednání jeho věci standardním způsobem v hlavním líčení.“ Nejvyšší 

soud v tomto rozhodnutí tedy neakcentoval zájem na hospodárnosti a efektivnosti 

řízení, ale za hlavní považoval právo obžalovaného na spravedlivý proces, které 

mimo jiné obsahuje nárok na vyřešení ve standardním řízení, nikoliv však nárok na 

řešení pomocí odklonu, a to ani v případě, že by v daném řízení byly splněny 

všechny předpoklady pro tento postup. V takové optice pak nepřísluší vyšším 

soudům opravovat postup soudu prvního stupně, který není ani nesprávný ani 

nezákonný.  

Z důvodů neshody uvnitř Nejvyššího soudu a skutečnosti, že se jednalo o 

otázku po právní stránce zásadního významu, byl následně obdobný případ 

předložen velkému senátu trestního kolegia, který se ve svém rozsudku ze dne 14. 

září 2011, sp. zn. 15 Tz 43/2011, přiklonil na stranu posledně jmenovaného senátu a 

rozhodl, že odvolací soudy nemají možnost analogicky aplikovat ustanovení § 223a 

trestního řádu. 

Tento případ velmi dobře ilustruje skutečnost, kterou jsme uvedli už výše, a to 

že zákaz analogie v neprospěch nevyplývá pouze ze zásady nullum crimen sine lege, ale 

obecně z principů chránících postavení obžalovaného v trestním řízení. Z toho poté 
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vyplývá nutnost při rozhodování o možnosti použít analogii poměřovat mnohem širší 

škálu principů. Na co se tedy zákaz analogie v neprospěch uplatní a na co ne, lze tedy 

zobecnit pouze ve velmi hrubých obrysech. U základních otázek trestní odpovědnosti a 

sankcí je zákaz jasný, u ostatních otázek bude vždy nutné postupovat s ohledem na 

individuální případ a principy v něm se střetávající. 

4.2.1. OMEZENÍ ANALOGIE V TRESTNÍM PRÁVU SPRÁVNÍM 

V kapitole 4.1.2. jsme hovořili o koncepci celistvosti systému veřejnoprávních 

deliktů a z toho vyplývající používání některých trestněprávních zásad i na trestní právo 

správní. Ze stejných důvodů se na kategorii správních deliktů budou vztahovat 

přiměřeně i závěry předešlé kapitoly. I ve správním právu trestním tak bude možné 

použít analogii „jen omezeně, a to vždy jen ve prospěch delikventa.“
199

 Toto omezení 

analogie se pak týká zejména (1) vytváření nových skutkových podstat správních 

deliktů, (2) rozšiřování podmínek odpovědnosti za správní delikty a (3) otázky, jaké 

správní tresty a ochranná opatření, příp. jiné újmy lze za správní delikt uložit a za 

jakých podmínek.
200

 

Analogie je nicméně na rozdíl od trestního práva ve správním právu trestním 

široce užívána. Je tomu tak proto, že na rozdíl od trestního práva zde chybí 

kodifikovaná úprava pro celé odvětví správního práva trestního. Jediným obecnějším 

předpisem je zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, který tak hraje roli částečné 

kodifikace. Tato situace má za následek nejen roztříštěnost úpravy správního trestání, 

ale také jakýsi dvojstupňový systém analogie. Otázky a instituty neupravené pro jiné 

správní delikty než přestupky jsou často řešené analogicky dle přestupkového zákona a 

o stupeň výše otázky neřešené ani přestupkovým zákonem bývají v některých případech 

řešeny analogií k trestněprávním předpisům.
201

 Tak jsou například běžně analogicky 

dovozovány okolnosti vylučující protiprávnost, a to jednak použití těch, které jsou 

upraveny v přestupkovém zákoně, i pro jiné typy správních deliktů, jednak i použití 

těch, které upraveny v přestupkovém zákoně nejsou.
202
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 Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 29. prosince 1997, sp. zn. 6 A 226/95. 
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 PRÁŠKOVÁ, H.: Základy odpovědnosti za správní delikty, s. 38. 
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 Ibid., s. 40. 
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 Vrchní soud v Praze k tomu ve svém rozsudku ze dne 27. října 1998, sp. zn. 5 A 37/96 uvedl 

následující: „Právní normy buď výslovně označují okolnosti vylučující protiprávnost jako např. již 

zmíněná ustanovení o krajní nouzi, nutné obraně, o oprávněném použití zbraně, o dovoleném riziku, o 
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Roztříštěnost a mezerovitost úpravy správních deliktů ovšem neznamená, že je 

nutné přebírat všechny základní instituty trestního práva. Zákaz analogie v neprospěch 

není v žádném případě povinností užívat analogii ve prospěch. 

Jednou z obecných zásad trestání je v trestním právu zásada prohibitio reformationis 

in peius, která zakazuje odvolacímu soudu změnit napadený rozsudek v neprospěch 

obžalovaného,
203

 ledaže bylo podáno odvolání v neprospěch obžalovaného. Tato 

zásada je upravena taktéž v zákoně o přestupcích.
204

 Pro jiné správní delikty ovšem 

tato zásada upravena není a judikaturou bylo dovozeno, že není žádný důvod ji na ně 

analogicky vztahovat, protože tato zásada se pro správní právo obecně neuplatňuje, 

resp. se uplatňuje pouze částečně a na úpravu správních deliktů se nevztahuje.
205

 

Při přebírání institutů pomocí analogie je vždy nezbytné posuzovat, zdali je 

jejich použití ve prospěch či neprospěch pachatele. Tak například se analogicky použije 

pro jiné správní delikty fyzických osob zánik odpovědnosti z důvodu smrti upravený v 

přestupkovém zákoně.
206

 Naopak nelze analogicky použít úpravu možnosti přechodu 

odpovědnosti za správní delikt právnické osoby na jejího právního nástupce na 

odpovědnost podnikajících fyzických osob. Taková analogie by jednoznačně 

rozšiřovala podmínky odpovědnosti v neprospěch pachatele.
207

 

V kapitole 4.2. jsme si ukázali, že posuzování otázky, zdali se jedná o analogii 

ve prospěch či neprospěch pachatele, může být někdy obtížné. Tato skutečnost je ještě 

problematičtější u trestního práva správního, kde je analogie využívána mnohem častěji 

a pro mnohem širší škálu institutů než je tomu u trestního práva. Ilustrací této 

problematiky může být judikaturou správních soudů dovozené analogické využití 

                                                                                                                                               
jednání v rámci dovolené svépomoci; popřípadě je nutno dovodit je výkladem z příslušných ustanovení 

zvláštních zákonů. Jejich využití ale vyplývá i z obecných právních principů.“ 
203

 „Za změnu rozhodnutí v neprospěch obviněného podle citovaného ustanovení je nutno považovat 

každou změnu v kterémkoli výroku, pokud zhoršuje situaci obviněného a přímo se ho dotýká. Změna k 

horšímu se může projevit ve skutkových zjištěních, v právní kvalifikaci, v druhu a výměře trestu, v druhu 

a formě ochranného opatření, atp.“  Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. června 2006, sp. zn. 

3 Tdo 687/2006. 
204

 § 82 zákona o přestupcích. 
205

 Srov. např. rozsudek NSS ze dne 18. června 2008, č. j. 1 As 26/2008-69, nebo usnesení ÚS ze dne 28. 

ledna 2009, sp. zn. III. ÚS 880/08. Ke kritice tohoto postupu a argumentaci pro aplikaci zásady zákazu 

reformace in peius srov. MATES, P. a kol.: Základy správního práva trestního, s. 35 an. 
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 Smrt pachatele sice není uvedena jako důvod pro zánik odpovědnosti v ustanovení § 20 zákona o 

přestupcích, ale dovozuje se z ustanovení § 66 odst. 1 písm. c) a § 76 odst. 1 písm. i) téhož zákona. 
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 PRÁŠKOVÁ, H.: Základy odpovědnosti za správní delikty, s. 41. 
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institutu pokračujícího trestného činu i na úpravu přestupků.
208

 Otázkou je, jaké 

důsledky má pokračující přestupek pro pachatele. Zdá se, že použití institutu 

pokračujícího přestupku je pro pachatele spíš nevýhodné. V jeho důsledku totiž dochází 

například k tomu, že promlčecí lhůty neběží od ukončení dílčích útoků, ale teprve od 

dokonání posledního z nich. Stejně tak má užití pokračujícího přestupku za následek, že 

se celý přestupek posuzuje dle zákona účinného v době, kdy byl ukončen poslední dílčí 

útok, a to i v případě, že je tento pozdější zákon přísnější.
209

 Mohlo by se zdát, že 

pozitivním důsledkem užití institutu pokračujícího přestupku je pro pachatele 

skutečnost, že za pokračující delikt je nutné uložit společný trest a sankce za jednotlivé 

dílčí útoky se tak nekumulují. Pokud by však jednání pachatele nebylo posouzeno jako 

pokračující delikt, ale jako vícečinný souběh, nedocházelo by ani v tomto případě ke 

kumulaci trestu, ale byl by ukládán trest úhrnný (za předpokladu, že se vedlo společné 

řízení), ve kterém se zohledňuje absorpční zásada.
210

  

Jak je tedy možné, že je tento institut bez větších problémů standardně 

používán? Možnou odpověď nabízí Helena Prášková, která nepovažuje pokračující 

přestupek za projev analogie, ale za pouhou aplikaci obecné trestněprávní kategorie: 

„Od aplikace základních principů trestání nebo principů trestního práva je třeba odlišit 

případy, kdy správní orgán a správní soudy užívají při rozhodování ve věcech správních 

deliktů obecné trestní kategorie a pojmy a kdy aplikují trestněprávní a trestněprocesní 

teorie. Tyto pojmy, kategorie, teorie nejsou výslovně upraveny zákonem, ale příslušný 

orgán (soud nebo správní orgán) je využívá při zjišťování, zda byla naplněna skutková 

podstata, zda existují další podmínky odpovědnosti a jak vyměřit trest. Trestní správní 

právo je ve srovnání s trestním právem mnohem mladším právním oborem a je logické, 

že užívá pojmy a teorie, které nauka trestního práva formulovala na základě dlouholeté 

zkušenosti a podrobně je rozebrala a zdůvodnila, též na základě poznatků souvisejících 

vědních oborů (zejména kriminologie a penologie). Užití těchto pojmů a teorií není 

                                                 
208

 Srov. např. rozsudek NSS ze dne 24. června 2009, č. j. 1 As 35/2009-69, rozsudek NSS ze dne 1. 

března 2012, č. j. 8 As 66/2011-74, a rozsudek NSS z 15. srpna 2012, č. j. 1 As 49/2012-33. 
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 Podmínkou zde je, že jednání bylo protiprávní i za účinnost dřívějšího zákona. Srov. bod 15 an. 

rozsudku NSS ze dne 24. června 2009, č. j. 1 As 35/2009-69. 
210

 BURSÍKOVÁ, L., VENCÍČEK, J.: Otázky související s pokračujícími správními delikty. In: Správní 

právo 5/2014, s. 286. 
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výkladem pomocí analogie, není proto třeba uvažovat, zda jsou ve prospěch pachatele či 

nikoli.“
211

  

Jakkoliv lze bezezbytku souhlasit s přesvědčením, že je logické, aby trestní 

právo správní užívalo kategorie trestního práva, je dle mého názoru důležitou otázkou, 

zdali tomu tak v konkrétním případě je z důvodů spíše právněteoretických nebo ryze 

pragmatických vyplývajících z mezerovitosti úpravy. Výše bylo ukázáno, že trestní 

právo správní nepřebírá všechny instituty trestního práva a takový stav by ani nebyl 

žádoucí. Je tedy pokračující delikt institutem, který je tak zásadní, že je nutné jej 

převzít, protože bez něj by trestní právo správní nefungovalo, resp. by fungovalo 

nežádoucím způsobem? Jsem přesvědčen, že tomu tak není. Ačkoliv dává kategorie 

pokračujících deliktů dobrý smysl a jsou důvody pro její existenci, je stejně tak 

představitelná situace, ve které by byly pokračující přestupky posuzovány jako 

stejnorodý vícečinný souběh. Tyto dvě kategorie samozřejmě nejsou zaměnitelné. 

Institut pokračování v deliktu vychází především z objektivní i subjektivní souvislosti 

mezi jednotlivými dílčími útoky, „která je natolik úzká a sjednocující, že je třeba na ně 

pohlížet jako na jediný trestní delikt […] a jediný skutek.“
212

 Institut pokračujícího 

správního deliktu umožňuje postihnout útoky, které izolovaně nejsou deliktem, ale 

v souhrnu již ano. Je nicméně otázkou, zdali je absence takové možnosti ve správním 

právu trestním neplánovanou mezerou, kterou je nutno zaplnit nebo výrazem trestní 

politiky zákonodárce.
213

  

Helena Prášková bohužel nijak nevysvětluje, proč se při použití institutu 

pokračujícího deliktu nejedná o výklad pomocí analogie. V případě, že bychom jako 

výchozí ustanovení používali ustanovení v trestním zákoníku a trestním řádu obsahující 

úpravu pokračování v trestném činu, jednalo by se nade vši pochybnost o klasickou 

analogii legis. Skutečnost, že tento postup za analogii neoznačíme, ale místo toho 

budeme hovořit o aplikaci trestněprávních kategorií, na tom nemůže nic změnit. Zásadu 
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zákazu analogie v neprospěch je nutné vykládat materiálně, nikoliv formálně dle 

pojmenování daného postupu. 

Situace je ale u pokračujících deliktů o něco složitější. Definice pokračování 

v trestném činu se do trestního zákona dostala zákonem č. 290/1993 Sb. Právní teorie a 

praxe ho již v té době ale dávno používaly a zákon tak pouze převzal již využívaný 

institut a definici. To vyplývá i z důvodové zprávy k tomuto zákonu, kde je uvedeno, že 

„trestní zákon jej (pojem pokračování v trestném činu – MZ) dosud nijak neupravoval, 

ačkoliv teorie i praxe s ním řadu let pracuje a jeho definice má značný význam zejména 

při vymezení pojmu skutku, recidivy a při rozhodování o trestu.“
214

 Tato skutečnost 

byla následně potvrzena i Nejvyšším soudem, který se zabýval otázkou, zdali je možné 

ustanovení trestního zákona o pokračování v trestném činu aplikovat i na trestné činy 

spáchané před účinností novely a uvedl, že „(v) této souvislosti je třeba poznamenat, že 

změna trestního zákona provedená zákonem č. 290/1993 Sb. vymezila definici pojmu 

pokračování v trestném činu. […] Tato změna trestního zákona sice nabyla účinnosti až 

1. 1. 1994, tedy až po spáchání posuzovaných jednání obviněného L. K., ale ve 

skutečnosti prakticky pouze převzala výklad tohoto pojmu zastávaný do té doby 

judikaturou i trestněprávní teorií (srov. např. č. 29/1977 nebo č. 30/1987 Sb. rozh. tr.). 

Na obsahu tohoto výkladu se tedy v podstatě nic nezměnilo, takže citovanou zákonnou 

definici lze v zásadě vztáhnout i na jednání spáchané před účinností této novely.“
215

  

Mění tato skutečnost něco na vztahu k analogii a nutnosti zjišťovat, zdali je její 

užití ve prospěch nebo neprospěch? Mám za to, že ne. Pokud bychom totiž odmítli 

označit postup aplikace institutu pokračujícího deliktu za analogii legis, protože se 

jedná o kategorii nezávislou na její ukotvení v zákoně,
216

 museli bychom nutně označit 

daný postup za analogii iuris. Aplikace institutu neupraveného v zákoně můžeme 

v právním státě vycházet pouze z relevantních principů a zásad právního řádu Tyto 

nepozitivní kategorie mohou být klidně vytvořeny právní naukou a judikaturou, 
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nicméně nemohou stát mimo právní řád jako celek. Pokud tomu tak je, jedná se o 

učebnicový příklad analogie iuris a u té je nutné zjišťovat, je-li ve prospěch či ne.  

Ještě jinou odpověď na otázku, proč je institut pokračujícího deliktu možné 

použít i ve správním právu trestním bez toho, aby šlo o porušení zákazu analogie 

v neprospěch, nabízí judikatura Nejvyššího správního soudu ve věcech trvajícího 

přestupku. I v tomto případě totiž bylo dovozeno užívání tohoto institutu z trestněprávní 

nauky a i v tomto případě má tato kategorie vliv na běh promlčecí doby. Ta se zde 

počítá teprve od ukončení protiprávního stavu, který pachatel vyvolal. Když se otázkou 

nedovolenosti použití institutu trvajícího deliktu s ohledem na zákaz analogie 

v neprospěch zabýval Nejvyšší správní soud, uvedl, že „je třeba uvést, že se v dané věci 

nejedná o analogii vůbec, tím méně o ‚analogii legis‘. Analogií (tedy výkladem per 

analogiam) totiž rozumíme použití právní normy na určitou skutkovou situaci, ačkoli na 

ni dispozice této normy přímo nedopadá. Pokud je pak tato norma součástí téhož 

právního předpisu, hovoříme o analogii legis (tedy analogii zákona). […] Pokud však 

právní norma není obsažena v témže právním předpise, ale je třeba užít předpisu jiného, 

ať už ze stejného právního odvětví nebo z odvětví příbuzného, či odlišného, jedná se o 

analogii iuris. srov. Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha. C.H. Beck, 1995, s.172, 

Harvánek, J. a kol.: Právní teorie, IURIDICA BRUNENSIA, 1995, s. 202 a násl.). 

Obecně řečeno o analogii půjde vždy tam, kdy se na určitou situaci přímo právním 

předpisem neupravenou, užije ustanovení určitého právního předpisu, které na ni přímo 

nedopadá, ale které je svým obsahem nejbližší. Podmínkou tedy bude určitá mezera v 

zákoně, kterou je třeba vyplnit. V daném případě se však o analogii vůbec nejednalo, 

neboť kategorie trvajícího trestného činu není v trestním zákoně pozitivně právně 

zakotvena a neexistuje tak v tom smyslu žádná mezera v zákoně stavebním, kterou by 

bylo třeba vyplnit. Naopak pojem trvajícího deliktu je vytvořen právní naukou; je sice 

nejčastěji používán v trestním právu, ale obecně jej lze použít i v případě správního 

trestání. Zmíněná „trvalost“ je totiž znakem jednotlivých skutkových podstat 

obsažených jak v trestním zákoně, tak v zákonech jiných (např. v zákoně o přestupcích i 

zákoně stavebním).“
217

 

Nejvyšší správní soud tedy uvedl v zásadě tři důvody, pro které nepovažuje 

danou situaci za použití analogie. Prvním důvodem je prostá skutečnost, že tento postup 
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se nevejde do definice argumentu per analogiam. Jak jsme si ovšem uvedli výše, na 

definici argumentu per analogiam nepanuje v české právní vědě shoda. I přes to je ale 

myslím zřejmé, že definice použitá Nejvyšším správním soudem v daném případě je 

příliš úzká
218

 a použití kategorií vytvořených právní naukou je nutné považovat za 

analogii iuris. Druhým důvodem, pro který se dle Nejvyššího správního soudu nejedná 

o analogii, je absence mezery, kterou by bylo třeba vyplnit. Existence mezery ve 

stavebním zákoně není nikterak závislá na tom, jestli je kategorie trvajícího deliktu 

v trestněprávních předpisech zakotvena či ne. Pokud měl Nejvyšší správní soud dojem, 

že zde neexistuje mezera v zákoně, je otázkou, proč se rozhodl dotvářet právo použitím 

institutu trvajícího deliktu. Mám za to, že odpověď souvisí s třetím důvodem, který 

Nejvyšší správní soud použil, a sice že trvalost není institutem uměle vytvořeným 

právní naukou, ale naopak něčím nutně vycházejícím z jazykového vyjádření 

jednotlivých skutkových podstat a účelu, který mají s ohledem na jednání, které 

postihují.
219

 Tak tomu bylo i ve výše zmíněném případě, kde byl pachatel sankcionován 

za užívání stavby bez kolaudačního rozhodnutí.
220

 Pojem „užívání“ jednoznačně 

znamená dlouhodobější trvání protiprávního stavu. V takové situaci jsou představitelné 

dvě možnosti řešení otázky počátku běhu lhůty k uložení sankce. První přijal Nejvyšší 

správní soud, když za počátek běhu lhůty určil ukončení protiprávního stavu. Druhou 

možností je vázat počátek běhu lhůty k počátku deliktu (jako je tomu u běžných 

„netrvajících“ deliktů). Taková možnost by ale vedla k absurdním závěrům, neboť by 

mohla nastat situace, ve které by správní orgán nemohl pachatele sankcionovat, protože 

by uplynula lhůta pro uložení pokuty, ačkoliv by protiprávní stav nadále trval a pachatel 

by správní delikt nadále páchal.
221

 Z výše uvedeného plyne, že kategorie trvajícího 

deliktu vychází z jazykového vyjádření a účelu daných skutkových podstat a je 
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nezbytně spojena s následky, které Nejvyšší správní soud dovodil i pro správní právo 

trestní. Z toho pohledu tak existuje mezera jak v úpravě správního práva trestního, tak 

trestního práva, která je zaplňována logickým a racionálním způsobem odpovídajícím 

požadavkům právního státu. Takový postup můžeme označit za analogii iuris stejně 

jako tomu bylo v případě institutu pokračujícího deliktu. 

Přestože oba výše zmíněné instituty mají negativní důsledky pro pachatele, mám 

za to, že výše zmíněná nutnost existence kategorie trvajícího deliktu je zde zásadním 

rozdílem, který ospravedlňuje použití institutu trvajícího deliktu, ale nikoliv deliktu 

pokračujícího. Neexistence kategorie trvajícího deliktu by vedla k nesmyslným 

důsledkům nesouladným s principem právního státu. Neexistence kategorie 

pokračujícího deliktu žádné takové následky nemá. U trvajícího deliktu tedy existují 

zájmy, které jeho užití ospravedlňují navzdory tomu, že působí v neprospěch pachatele. 

U pokračujícího deliktu žádné takové zájmy nevidím a mám tedy za to, že ani tato 

druhá odpověď není uspokojivá. 

4.3. OMEZENÍ ANALOGIE V PRÁVU DAŇOVÉM 

V kapitole o uzavřenosti práva daňového jsme uvedli, že ústavní zásada 

zakotvená v článku 11 odstavci 5 Listiny uzavírá v určitém rozsahu systém daňového 

práva a omezuje tak možnost použití analogie. Tato zásada zákonnosti v daňovém právu 

se zpravidla vykládá tak, že právní norma ve formě zákona musí dostatečně podrobně 

upravovat základní prvky právní konstrukce daní a poplatků a podzákonné právní 

předpisy mohou upravovat toliko vedlejší prvky jejich právní konstrukce.
222

 Důsledky 

zásady zákonnosti jsou zde tedy velmi podobné těm, které má zásada zákonnosti pro 

trestní právo. Tedy, že zakazuje dotváření práva analogií pro základní aspekty daného 

odvětví, ale pro ty méně závažné nebude především analogie intra legem nijak 

problematická. Základní aspekty právní konstrukce daní a poplatků jsou subjekty daně, 

daňový objekt, daňový základ, daňová sazba a pravděpodobně i splatnost daně.
223

 

Stejně jako zásada zákonnosti u trestního práva i v právu daňovém není omezení 

analogie striktním legálním zákazem, ale spíše výkladovou direktivou, resp. jednou ze 

zásad, které se mohou střetávat při výkladu a aplikaci norem daňového práva. Analogie 
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se tedy bude v praxi objevovat, ale je nutné, aby její používání šetřilo základní práva 

adresátů daňových norem. Především by tak nemělo použití analogie vést „ke 

konstrukci normativního modu příkazu nebo zákazu tam, kde to přesahuje uznávaný a 

akceptovaný významový rámec interpretovaných právních předpisů.“
224

 

Tak bude naprosto zakázáno rozšiřovat analogií např. rozsah poplatkové povinnosti. 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, stanoví právo obce ukládat taxativně 

stanovené poplatky. Jedním z těchto poplatků je poplatek za psa. Pokud by obec 

analogicky dovodila, že může stanovit poplatky i na jiná relevantně podobná zvířata, 

např. kočky nebo Göttingenská zakrslá prasata, bylo by nutné takový postup 

odmítnout jako nepřípustný zásah do práv adresátů norem.
225

 

Výše uvedený příklad je sice jednoduchý a jednoznačný, ale ukazuje důležitou 

věc. Vzhledem k tomu, že účelem poplatku za psy je regulovat jejich počet a také získat 

příspěvek na odstraňování negativních důsledků s chovem psa spojených (uklízení 

veřejných prostranství apod.),
226

dokážeme si představit rozumné teologické argumenty 

odůvodňující rozšíření normy vztahující se na psy i na zakrslá prasata. Jakékoliv 

podobné argumenty ale přebíjí zásada zákonnosti. Zatímco by tedy pravděpodobně 

nebyl problém dovodit ze zákazu vstupu se psy do restaurace i zákaz vstupu se 

zakrslými prasaty, v oboru daňového práva taková úvaha není přípustná. Skutečnost, že 

i jednoznačné a přesvědčivé teleologické argumenty mohou být vyvráceny silou zásady 

zákonnosti, se projevuje i v mnohem složitějších kauzách než je výše zmíněný 

hypotetický příklad. 

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu posuzoval, zdali podle dnes již 

zrušeného zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění dle 

novelizačního zákon č. 322/2003 Sb., měl plátce daně nárok na její odpočet i 

v případě zboží z dovozu, resp. zdali se i pro zboží z dovozu užijí podmínky pro 

uplatnění odpočtu dle § 19a  zákona o DPH.
227

 Ustanovení § 43 odst. 3 zákona o 

DPH stanovilo, že plátce má nárok na odpočet daně u zboží z dovozu za podmínek 

hlavy VI části druhé upravující odpočet daně u přijatých zdanitelných plnění. Před 
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účinností novelizačního zákona tak bylo bez problémů dovozováno, že se na zboží 

z dovozu použijí všechna ustanovení dané hlavy, tedy i ustanovení § 19a. Zákon č. 

322/2003 Sb. ale tuto situaci znepřehlednil, když do § 19 odst. 1 zákona o DPH 

přidal k pojmu „plátcem přijatých zdanitelných plnění“ též pojem „zboží z dovozu“, 

ovšem do dalších ustanovení hlavy VI tento pojem vložen nebyl. Tak vznikla 

nejistota ohledně toho, jaká všechna ustanovení se pro zboží z dovozu použijí. 

Nejvyšší správní soud došel k závěru, že teleologie celého zákona o DPH směřuje 

k závěru, že i po novele by se na zboží z dovozu měly vztáhnout všechna ustanovení 

upravující odpočet daně. Takový závěr by ale jednak byl v konfliktu s představou 

racionálního zákonodárce,
228

 ale především by se jednalo o porušení zákazu analogie 

v neprospěch daňového subjektu. Nejvyšší správní soud zde odkázal na svůj 

rozsudek ze dne 14. července 2005, č. j. 2 Afs 45/2005-44, kde uvedl, že v oboru 

daňového práva je nutno dbát určitých základních principů, kterými jsou zejména 

„princip právní jistoty a princip předvídatelnosti právní regulace, z nichž plyne 

zákaz analogie v neprospěch daňového subjektu a zásada, že v případě, že daňový 

zákon z důvodu své nejasnosti, nesrozumitelnosti či nepřesnosti nebo „mezery v 

zákoně“ umožňuje vícero rovnocenně přesvědčivých výkladů, je nutno použít 

takový z nich, který je vůči daňovému subjektu mírnější (neboť je věcí státu, aby 

formuloval své daňové zákony natolik jednoznačně, srozumitelně, přesně a úplně, 

aby minimalizoval výkladové nejasnosti; v opačném případě by se jednalo o 

nepřípustnou libovůli zákonodárce).“ Nejvyšší správní soud tak došel k názoru, že 

ochrana daňových subjektů musí v dané věci převážit jak nad strukturálními 

principy fungování daně z přidané hodnoty, tak nad teologickými argumenty. 

Tento příklad dobře ilustruje výše zmíněný poznatek ohledně povahy zásad 

omezujících analogii, které nemají povahu absolutních zákazů použití metody analogie, 

ale jsou jen jedním z principů, které je při aplikaci právních norem nutno brát v potaz. 

Zajímavé je také srovnání tohoto případu s problematikou pokračujících správních 

deliktů. Nejvyšší správní soud zde totiž podle mého názoru správně zdůrazňuje, že 

teoretické koncepce jsou sice důležitou hodnotou a součástí právního řádu, ale snaha o 

                                                 
228

 „Pokud jej (pojem ‚zboží z dovozu‘ – MZ) tedy zákonodárce do § 19 odst. 1 zákona o DPH novelou č. 

322/2003 Sb. vložil, stěží lze připustit, že by jeho záměrem bylo, aby uvedený pojem neměl právní 

význam a aby byl považován za superfluum, které oproti stavu před novelou nemění obsah a význam 

souboru norem obsažených v § 19 až 22 zákona o DPH. Takovou míru iracionality zákonodárce lze mít 

stěží za možnou – pokud zákonodárce je v určitém ohledu legislativně činný, nutno mít za to, že provádí 

změnu právní úpravy oproti předchozímu stavu, leda by bylo zjevné, že předchozí úpravu zachovává a 

pouze formulačně vyjasňuje bez změny jejího obsahu a významu.“ Rozsudek NSS ze dne 16. října 2008, 

č. j. 7 Afs 54/2006-155, bod 54 
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jejich zachování prostřednictvím dotváření práva musí v určitých případech ustoupit 

ochraně ústavně zaručených práv. 

4.4. ANALOGIE V ÚSTAVNÍM PRÁVU 

Ústavní právo je sice odvětvím veřejného práva, ale odvětvím velmi 

specifickým. Ústava totiž tvoří základnu veřejného práva a zároveň je východiskem pro 

odvětví soukromého práva.
229

 Zvláštnosti ústavního práva se projevují i při jeho 

interpretaci, a to především tím, že je zde více než u jiných odvětví nutno konkretizovat 

význam jednotlivých ustanovení,
230

 a to z právě z toho důvodu, že ústavní právo je 

vrcholem právního řádu a upravuje základy vztahů. To má často za následek výraznou 

obecnost použitých ustanovení. Ústava České republiky je navíc příkladem stručné 

ústavy, která tak dává poměrně veliký prostor pro dotváření jejího obsahu nejen 

výkladem, ale i praxí dotčených orgánů.
231

 Tato konkretizace obecných ustanovení a 

vyplňování mezer v úpravě bude zpravidla prováděna pomocí argumentů 

teleologických, a to i v případě, že tak bude činěno praxí orgánů. I ty totiž ve své praxi 

budou vycházet ze svých představ o účelu daných ustanovení, ale i své vlastní funkce a 

postavení v rámci státních mocí. 

Hovoříme-li o dotváření práva v ústavním právu, bude vhodné rozlišit dvě 

situace, ve kterých k dotváření dochází. V první z nich jde o výklad pojmů, které jsou 

formulovány obecně a jsou tedy relativně neurčité. V takových případech dochází 

pomocí analogie intra legem k vyjasňování významu pojmů. Naprosto typická je tato 

situace pro interpretaci ustanovení Listiny Ústavním soudem. Práva a svobody jsou 

v Listině totiž formulovány obecně a je tedy především na Ústavním soudu, aby pomocí 

komplexní argumentace vyložil obsah jednotlivých ustanovení a jejich hranice. Obecná 

ustanovení se samozřejmě dají najít i v Ústavě a i v těch případech je to typicky Ústavní 

soud, kdo v posledku vyloží význam daného pojmu.  

Tak například Ústavní soud řešil význam pojmu „volební zákon“ v čl. 40 Ústavy, 

který lze vykládat buď pouze jako zákon upravující volby do Parlamentu České 

republiky, nebo i jako další zákony, upravující volby do obecních zastupitelstev, 

zastupitelstev vyšších územních samosprávných celků a dalších zastupitelských 
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 KLÍMA, K.: Ústavní právo. 4., roz. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, s. 29-30. 
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 Karel Klíma dokonce vymezuje výklad prostřednictvím konkretizace ústavních ustanovení jako 

zvláštní metodu interpretace ústavního práva. Viz KLÍMA, K.: Ústavní právo, s. 75. 
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 KYSELA, J.: Dotváření Ústavy ze senátní perspektivy, s. 150. 
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sborů. Ústavní soud se ve svém nálezu vyhlášeném pod č. 283/2005 Sb. přiklonil na 

stranu druhé z možností a pojem „volební zákon“ pojal šířeji.
232

 

Druhou situací, ve které dochází k dotváření ústavního práva, jsou ty případy, ve 

kterých je použita analogie legis nebo analogie iuris. Nedochází již tedy pouze 

k vyjasňování pojmů, ale i k vytváření dalších pravidel z důvodu mezerovitosti úpravy 

způsobené stručností Ústavy. V takových případech může k dotváření docházet 

nejenom skrze Ústavní soud, ale i skrze aplikaci Ústavy příslušnými orgány. 

Zdeněk Kühn takové případy řadí pod kategorii mezer v zákoně sui generis a 

jako příklad uvádí problematiku přijímání ústavního zákona. 
233

 Ústava striktně 

nerozlišuje zákony běžné od zákonů ústavních. Tato nejednoznačnost vyvolává problém 

právě v zákonodárném procesu týkajícím se ústavních zákonů, u kterého je jednoznačná 

pouze nutnost souhlasu kvalifikované většiny obou komor Parlamentu, tak jak to 

stanoví čl. 39 odst. 4 Ústavy. Vše ostatní je věcí výkladu.
234

 Jednou z nejzásadnějších 

otázek týkající se této problematiky je (ne)možnost Senátu vracet návrh ústavního 

zákona s připomínkami. Při řešení této otázky přicházejí v úvahu tři možné interpretace. 

První je nejvíce restriktivní a k dotváření práva pomocí analogie legis či iuris u ní 

nedochází. Podle této interpretace není možné při absenci úpravy týkající se dosažení 

shody jinak než napoprvé dojít k jinému závěru, než že se Senát musí návrh ústavního 

zákona postoupený Sněmovnou buďto schválit nebo neschválit. Neschválením 
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 Důvody pro tento postup se opíraly především o postavení Senátu v ústavním systému České 

republiky a roli územních samosprávných celků v demokratickém zřízení: „Má-li Senát plnit svoji 

stabilizační funkci, neexistuje žádný rozumný důvod, proč by při tvorbě volebních pravidel měl tuto 

funkci vykonávat pouze ve vztahu k volbám parlamentním, a nikoliv při tvorbě zákonů upravujících 

volby do těch orgánů, jimiž jsou samostatně spravovány obce a kraje. Pro stabilitu demokracie není totiž 

důležité jen to, jak jsou voleny komory Parlamentu, ale i jak volí občané své zástupce na úrovni územní 

samosprávy; nelze dovodit na úrovni ústavní, že by pro udržení rozvoje a demokracie byly parlamentní 

volby důležitější než volby do samosprávných zastupitelstev obcí a krajů. Demokracie, má-li být 

skutečnou vládou suverénního lidu, lidem a pro lid, nemůže být, byť nepřímo, distribuována z Parlamentu 

směrem dolů, ale naopak musí vyrůstat jako produkt občanské společnosti zdola až k nejvyšším orgánům 

státní moci, moc zákonodárnou a ústavodárnou v ně přirozeně počítaje. Je-li žádoucí, aby volební 

pravidla pro volby parlamentní nepodléhala neustálým změnám a byla i prostřednictvím ztížené 

procedury pro jejich přijetí pokud možno stabilizovaná, je stejně tak žádoucí, aby takovéto stabilizaci 

byla podrobena pomocí přísnějšího legislativního režimu i pravidla voleb do zastupitelstev krajů a obcí. 

Tento požadavek je o to výraznější, že volební systém u těchto voleb ústavně reglementován není.” Pro 

kritiku této interpretace a argumentů pro restriktivní výklad pojmu „volební zákon“ srov. SLÁDEČEK, 

V., MIKULE, V., SYLLOVÁ, J.: Ústava České republiky: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007, s. 

296 an. 
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 KÜHN, Z.: Aplikace práva ve složitých případech, s. 202-203. 
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 KYSELA, J.: Dotváření Ústavy ze senátní perspektivy, s. 151. 
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ústavodárný proces neúspěšně končí.
235

 Při druhé interpretaci se uplatní analogie 

k úpravě přijímání běžných zákonů s výjimkou těch ustanovení, u nichž je to z povahy 

věci vyloučeno.  Neaplikuje se tak například ustanovení o třicetidenní lhůtě a následné 

fikci přijetí (čl. 46 odst. 3 Ústavy) ani možnost přehlasování Senátu při zamítnutí 

návrhu zákona (čl. 47 odst. 1 Ústavy). Tato interpretace ale umožňuje analogické 

použití čl. 47 odst. 2 Ústavy. Senát tak může vrátit návrh ústavního zákona do 

Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy (tím, že schválí pozměněný text 

ústavního zákona kvalifikovanou většinou přítomných senátorů). O tomto novém 

návrhu pak hlasuje Poslanecká sněmovna, která jej buď schválí nebo neschválí, což 

vede k nepřijetí ústavního zákona. Tento výklad má oporu v jednacím řádu Senátu, 

který v § 113 stanoví, že „pro jednání o návrzích ústavních zákonů […] platí obdobně 

ustanovení o jednání o návrzích zákonů s tím, že nelze podat návrh, aby Senát vyjádřil 

vůli se návrhem zákona nezabývat“.
 236

 Zároveň je tento druhý výklad podpořen i praxí 

Parlamentu.
237

 Z pohledu analogie je v současné době tento převažující výklad 

předmětného ustanovení poměrně těžké jednoznačně zařadit. Současná praxe odpovídá 

situaci, ve které by zákonodárce nařídil použití úpravy přijímání běžných zákonů 

přiměřeně i pro ústavní zákony, tedy aplikaci dané úpravy s ohledem na účel přijímání 

ústavních zákonů. Při absenci daného příkazu zákonodárce ale nemůžeme, dle mého 

názoru, hovořit ani o čisté analogii legis ani čisté analogii iuris a pohybujeme se někde 

mezi nimi. Na celou věc by ale šlo nahlížet i optikou jednotlivých ustanovení a 

v takovém případě by snad šlo říct, že se jedná o analogii legis. V takové situaci 

bychom brali každé jednotlivé ustanovení upravující zákonodárný proces zvlášť a kladli 

si otázku, zdali teleologické pozadí daného ustanovení a znění čl. 39 odst. 4 Ústavy 

ospravedlňuje jeho rozšíření i na přijímání ústavních zákonů. U některých ustanovení 

by odpověď na danou otázku byla kladná a pak bychom je pomocí analogie legis 

aplikovali i na proces přijímání ústavních zákonů, u některých bychom na otázku 

odpověděli záporně a neaplikovali bychom je. Přesné pojmenování  této situace je ale 

nejenom obtížné, ale především zbytečné. Výše bylo při vymezování rozdílu mezi 
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 Ibid., s. 152. 
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 SLÁDEČEK, V., MIKULE, V., SYLLOVÁ, J.: Ústava České republiky, s. 292. 
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analogií legis a analogií iuris řečeno, že hranice mezi nimi není jednoznačná. Tento 

příklad tak může sloužit jako potvrzení daného tvrzení.
238

 

O čistou analogii iuris by se jednalo v případě třetí možné interpretace, u které se 

pro přijetí ústavního zákona použije institutu „člunku“. To znamená, že návrh ústavního 

zákona pendluje mezi oběma komorami do té doby, dokud nedojde ke vzájemné shodě 

na znění daného ústavního zákona.
239

 

V ústavním právu tedy k používání metody analogie také dochází, ale je tomu 

tak pouze ve velmi omezené míře co do oblastí, ve kterých je to umožněno. 

Hmotněprávně dochází k použití analogie pouze tam, kde to vyžaduje obecnost a 

neurčitost úpravy. V takových situacích se vždy použije pouze analogie intra legem, 

protože zásadnější dotváření práva pomocí analogie legis nebo iuris by se 

pravděpodobně vždy dostalo do výrazného konfliktu s principem právního státu a 

zásadou enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí. Větší možnost použití analogie je 

v otázkách procesních. Tam je z důvodu efektivního fungování institutů v Ústavě 

zakotvených nedostatečným
240

 nebo příliš stručným způsobem umožněno právo 

dotvářet i pomocí analogie legis a iuris.
241

 Takovýto rozsah a omezení tak v zásadě 

odpovídá i ostatním odvětvím veřejného práva. 

ZÁVĚR 

Primárním cílem této práce byla snaha o definici argumentu per analogiam skrze 

metodu, které se při něm využívá, a následná aplikace této definice na podmínky a 
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 Pro ještě věcí znepřehlednění situace se nabízí další pohled, který Tomáš Sobek na blogu Jiné právo 

hezky shrnul názvem svého článku „Lední medvěd není medvěd, ústavní zákon není zákon“ [dostupné 

online na <http://jinepravo.blogspot.cz/2009/09/tomas-sobek-ledni-medved-neni-medved.html> (cit. dne 

20-08-2012)]. U tohoto postupu nebudeme vycházet od čl. 39 odst. 4 Ústavy směrem k článkům 

upravujícím přijímání zákonů, ale cestou opačnou. V takovém případě vezmeme jednotlivá ustanovení 

upravující zákonodárný proces a budeme se tázat, zdali v daném případě znamená použití pojmu „zákon“ 

pouze zákon obyčejný nebo i zákon ústavní. Tak například vezmeme ustanovení čl. 47 odst. 1 Ústavy a 

interpretujeme, zdali v daném případě znamená zákon i zákon ústavní. Z důvodu toho, že čl. 39 odst. 4 

Ústavy vyžaduje souhlas obou komor, dojdeme k závěru, že v čl. 47 odst. 1 Ústavy mluví ústavodárce 

pouze o obyčejných zákonech. Takto budeme postupně interpretovat všechna jednotlivá ustanovení a 

pomocí argumentů, které nebudou vždy teleologické, dojdeme k tomu, jakým způsobem mají být 

přijímány ústavní zákony. Na tomto postupu je zajímavé to, že se nejedná ani o analogii legis ani analogii 

iuris, ale typickou analogii intra legem. 
239

 KYSELA, J.: Dotváření Ústavy ze senátní perspektivy, s. 152. 
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možnost dotvoření jednotlivých institutů. 
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 Srov. např. KYSELA, J.: Dotváření Ústavy ze senátní perspektivy, s. 149 an. a příklady tam uvedené. 
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omezení užití analogie ve veřejném právu. Mám za to, že bylo přesvědčivě ukázáno, že 

pod argument per analogiam je nutné vedle klasické analogie legis a analogie iuris 

zařadit i kategorii analogie intra legem a zároveň zahrnout pod analogii legis i argument 

a fortiori. Analogie intra legem totiž s analogií legis a analogií iuris sdílí totožnou 

metodu a je jim tedy v zásadní míře podobná. Argument a fortiori je pak v zásadě 

shodný s analogií legis. 

Ve druhé kapitole pak bylo argumentováno pro zařazení argumentu per 

analogiam pod teleologickou metodu výkladu. Trvání na označování daných postupů 

jako „zvláštních argumentů právní logiky“, a to i pouze z důvodu tradice, může vézt 

k absenci podrobnějšího odůvodnění použití či nepoužití daných argumentů. Toto 

podrobnější odůvodnění je však pro argumentaci analogií nezbytné. Bez něj jde totiž 

pouze o automatizované používání určitých veskrze formálních kategorií, v horším 

případě pak o řečnické ornamenty. Takový přístup je u argumentů vycházejících 

z teleologie interpretovaných norem nepřípustný, protože vede k nesrozumitelnosti 

použité argumentace.  

Výše uvedené závěry pak vedly k nutnosti zkoumat, jakým způsobem je 

analogie jako metoda interpretace a aplikace práva omezena v právu veřejném. Zde 

jsme došli k závěru, že je nutné rozlišovat mezi analogií jako metodou a analogií 

s normativními účinky, která je její podmnožinou. Spojování těchto dvou kategorií 

neumožňuje ani správně popsat analogii jako postup používaný pro interpretaci a 

aplikaci práva, ani dostatečně konkretizovat ty situace, ve kterých je použití analogie 

omezeno, nebo v určitém rozsahu zakázáno. 

Omezení analogie se totiž nevztahuje na analogickou metodu jako celek. 

Problematická zde není metoda sama o sobě, ale především její užití k dotváření práva 

mimo jazykový rozsah daných právních norem. Vhodnost nebo nevhodnost použití 

analogie je zároveň nutné posuzovat s ohledem na instituty, pro které má být využívána. 

Omezení, resp. zákaz použití analogie se totiž nevztahuje na všechny případy řešené 

v rámci daných odvětví práva. Můžeme tedy rozlišit určité jádro otázek, u kterých bude 

rozšiřování pomocí analogie absolutně nepřípustné. V tomto jádru budou především 

obsaženy případy lehce subsumovatelné pod zásady zakazující analogii v neprospěch. 

Tato množina případu ale rozhodně neobsáhne celou problematiku omezení analogie, 

ani všechny případy, ve kterých je analogie nepřípustná. Hlavním důvodem je, že 
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omezení a zákaz analogie v neprospěch není pouze otázkou individuálních zásad, ale je 

vždy výslednicí střetu více principů relevantních pro danou individuální kauzu. 

Při úvaze o tom, zdali je pro daný případ použitelná analogie, tak musíme brát 

v potaz tři kritéria. Prvním je kritérium metody, tedy otázka, zdali se v daném případě 

jedná o analogii nebo ne. K tomu pak přistupuje druhé kriterium týkající se kategorií 

interpretace a dotváření práva. Třetím kritériem jsou pak okolnosti daného případu, tedy 

jakou otázku řešíme a jaké principy zde musíme poměřovat. 
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 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. 
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ABSTRACT 

The Possibilities of Using Analogy in Public Law 

 

 Argument by analogy plays an important role in the law. It enables to complete 

legal system so that it presents system that is uniform and as to its values internally 

coherent. One of the basic knowledge of law faculty student is that statutory 

interpretation and application of law by analogy counts among logical methods of 

interpretation. However, this finding is being ever more frequently questioned in the 

recent literature. Rather than logical structure of an argument by analogy it is its logical 

nature that is being emphasized. 

The main aim of this thesis is to describe the structure of analogy as a general 

method of reasoning. So defined, analogy will be subsequently applied to the options of 

using analogy in public law as it is not possible to use analogy to the same extent in all 

fields of law. Generally speaking, the use of analogy in public law is more restricted 

than it is in private law and in particular fields of public law the restriction of the use of 

analogy are even stricter. Throughout the thesis I also attempt to support my theoretical 

conclusions with the relevant case law. 

The text is divided into four main chapters. In the introductory chapter I define 

analogy as a general method and further address its use in law into three basic 

categories – analogy intra legem, analogia legis, and analogia iuris. I conclude the 

chapter with situations to some extent similar to analogy and with limitations 

of analogy. 

The second chapter is dealing with above mentioned problematic of including 

analogy in general methodology of legal interpretation. 

In the third chapter I will address the issue of gaps in the law. Topic closely 

related to analogy for it is one of necessary conditions for its legit use. In this chapter 

I will shortly describe two most widely accepted concepts of the gaps in the law. 

In the final chapter I will try to apply my conclusions about what the analogy in 

law is onto the restrictions of the public law regarding the use of analogy. I will focus in 

particular on those fields of public law in which the possibilities of using analogy are 

restricted the most, i.e. the criminal law, the administrative delict law, the tax law, and 

the constitutional law. 
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