
Resumé 

Cílem této práce je pokusit se vypořádat s otázkou horizontálních účinků lidských 

práv, tedy zda a případně jak působí základní práva a svobody jednotlivce 

v soukromoprávních vztazích. S vývojem společnosti spojeným s rozšiřováním katalogu 

lidských práv a posilováním jejich ochrany jsme svědky pronikání lidských práv i do jiných 

právních oblastí, než ve kterých působila doposud. To vyvolává mnohé otázky o jejich 

působení, především o nositelích z těchto práv plynoucích povinností.   

 Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. V úvodní kapitole se autorka věnuje 

teoretickým východiskům lidských práv, jejich pojmu, vývoji a především jejich specifické 

povaze a funkci oproti klasickým právním normám, což je relevantní pro následné správné 

pochopení jejich fungování v rámci působení v horizontálních vztazích, jež je tématem druhé 

kapitoly práce.           

 Ve druhé kapitole se autorka zaměřuje již na samotný horizontální účinek lidských 

práv. Kapitola popisuje horizontální působení, poté se věnuje horizontálním právním vztahům 

a adresátům lidských práv, jakožto nositelů z těchto práv vyplývajících povinností. Hlavní 

náplní druhé kapitoly je analýza jednotlivých modelů horizontálního působení lidských práv. 

V této souvislosti se autorka zabývá čtyřmi základními modely, a to modelem přímého 

účinku, modelem nepřímého účinku, modelem, ve kterém lidská práva v horizontálních 

vztazích nepůsobí a modelem tzv. státní akce. Po představení daného modelu vždy následuje 

analýza jeho kladů a záporů a posléze uvedení konkrétních příkladů právních řádů zemí, ve 

kterých se daný model aplikuje.        

 Po dílčím shrnutí a zhodnocení těchto modelů se ve třetí kapitole autorka zabývá 

rozhodnutími ÚS s prvkem horizontálního působení. Na uvedených nálezech se snaží 

identifikovat způsob, jakým ÚS k tématu horizontálního působení přistupuje, zda tento účinek 

uznává a pokud ano, jakým způsobem se to projevuje. Cílem je z toho poté vyvodit obecnější 

závěry pro rozhodování v otázce horizontálního působení v českém právním prostředí.  

 Na závěr práce autorka zmiňuje nedávné přijetí nové kodifikace soukromého práva a 

její potenciální důsledky pro otázku horizontálního působení lidských práv. 

 Autorka dochází k závěru, že na otázku, zda lidská práva působí v soukromém právu 

nelze odpovědět jednoduše jen ano, či ne. Z uvedených modelů je zřejmé, že lidská práva 

mohou v horizontálních vztazích působit v mnoha formách či dokonce vůbec. Zároveň lze 

dojít k závěru, že žádný z modelů nepředstavuje ideální a komplexní řešení, jež by 

vystihovalo celou problematiku horizontálního účinku a dostatečně se s ní vypořádávalo. Co 



se českého právního prostředí týče, z rozboru judikatury ÚS k otázce horizontálních účinků 

dochází autorka k závěru, že lidská práva působí primárně ve vztazích vertikálních. Ve 

vztazích horizontálních tato práva působí také, ovšem pouze zprostředkovaně skrze 

interpretaci a aplikaci norem práva podústavního. Nepřímé horizontální působení lidských 

práv v českém právním řádu tak lze označit jako působení hodnot zakotvených v základních 

právech na soukromoprávní vztahy, a to zprostředkovaně skrze normy práva podústavního. 

Vzhledem k  poměrně velkému důrazu na lidská práva v novém občanském zákoníku je 

možné se domnívat, že oproti staré občanskoprávní úpravě poskytuje větší prostor pro 

nepřímé horizontální působení lidských práv, jež mají možnost se skrze explicitně stanovenou 

ústavně konformní interpretaci podloženou hodnotovými východisky nového občanského 

zákoníku výrazněji projevit i v soukromoprávních vztazích.  

 


