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Diplomová práce Jarmily Schreiberové se zabývá velmi závažným 

teoretickým tématem prozařování základních práv do vztahů mezi soukromými 

osobami. Práce začíná od pojmu lidských práv (kap. 1) a rozboru modelů 

horizontálních účinků lidských práv (kap. 2), stěžejní část analyzuje jedenáct 

vybraných nálezů Ústavního soudu (kap. 3.2), z nichž je učiněn závěr ohledně 

horizontálního účinku lidských práv v judikatuře Ústavního soudu a ten 

zhodnocen (kap. 3.3 a Závěr); zajímavý je rovněž exkurs k působení základních 

práv v novém občanském zákoníku (kap. 3.4).  

Práce je promyšlená, vedle rozboru judikatury se opírá rovněž o rozsáhlou 

a dobře vybranou českou i zahraniční literaturu a přináší zajímavé poznatky jak 

o základních právech obecně, tak k tématu horizontálního účinku, ale obsahuje i 

podnětné úvahy ke vztahu soukromého a veřejného práva (str. 26–28).  

Obecné pojednání o lidských právech výstižně shrnuje učení 

Böckenfördeho, Dworkina a Alexyho a sympaticky se pokouší o definici 

lidskoprávní vztahu (str. 20). Modely horizontálních účinků lidských práv jsou 

výstižně rozebrány. V závěru se konstatuje vysoká míra konzistentnosti 

judikatury Ústavního soudu na toto téma, vycházející z modelu nepřímého 

účinku, který preferuje i diplomantka a svým výkladem přispívá k jeho 

pochopení. Kapitola 3.4 se poměrně důkladně věnuje dosud neprovedené 

analýze komentářů nového občanského zákoníku k interpretačním ustanovením 

v § 2 a 3; je pozoruhodné, jak málo jsou tyto komentáře navzájem v souladu.  

Práce obsahuje jen velmi malé množství chyb, snad jen na str. 8 

francouzská Deklarace práv člověka a občana není z 3. listopadu 1789, ale už 

z 26. srpna. Po formální stránce i rozsahem práce zcela vyhovuje požadavkům 

na ni kladeným.  

Při obhajobě by diplomantka mohla rozebrat aktuální nález Pl. ÚS 20/15 

k platům soudců, v němž vystupuje stát jako nositel základních práv.  

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím stupněm výborně.  

   

V Praze dne 4. září 2016.  
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