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Horizontálních účinky lidských práv patří k dimenzím lidských práv, které jsou již řadu let 

uznávány v právní teorii i judikatuře soudů, včetně těch českých. Konkrétní podoba 

těchto působení lidských práv v soukromém právu je však stále předmětem diskusí 

právní vědy. Aktuálnost práce dále plyne z potřeby výkladu interpretačního ustanovení 

občanského zákoníku, který v § 2 odst. 1 potvrzuje dosavadní judikaturu Ústavního 

soudu o relevanci Listiny základních práv a svobod v soukromém právu. Jak však 

z diplomové práce vyplývá, konkrétní podobu horizontálního působení základních práv 

musí právní věda a následně judikatura vrcholných soudů ještě propracovat. 

 

Práce je logicky strukturována do dvou částí – teoretické a na ni navazující empirické 

části obsahující vlastní analýzu judikatury Ústavního soudu ČR. Prvé dvě kapitoly 

diplomové práce tvořící teoretickou část jsou zpracovány převážně analytickou metodou. 

V první kapitole se diplomantka zabývá teoretickými otázkami lidských práv, včetně 

problematiky vývoje lidskoprávní doktríny (přičemž zejména poválečný vývoj v SRN je 

podle mého názoru pro doktrínu horizontálního účinku klíčový). Druhá kapitola pak 

rozebírá současný akademický diskurz týkající se horizontálního působení lidských práv. 

Diplomantka neopomněla nastínit názory právní vědy české (zejm. Holländer, Ivičič, 

Wagnerová, Wintr) i zahraniční (Alexy, Barak, Clapham, Dworkin, a další).    

 

Třetí část práce obsahuje klíčovou analýzu judikatury Ústavního soudu ČR, jejímž cílem 

je dovodit obecnější závěry ohledně doktríny horizontálních účinků. Výběr judikatury je 

autorkou zdůvodněn a zahrnuje jak případy plenárních nálezů, tak rozhodnutí senátů 

Ústavního soudu, zejména ty, které dosáhly ohlasu v odborné literatuře anebo jsou 

samotným Ústavním soudem často citovány jako východiska v otázkách dotýkajících se 

horizontálních účinků lidských práv. Přirozeně by ke komplexnějšímu zpracování tématu 

bylo možné uvažovat i o analýze judikatury Nejvyššího soudu, případně klíčových 

rozhodnutí nižších soudů, ovšem na druhou stranu se zdá, že by to již tak rozsáhlou 
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práci neúměrně prodloužilo. Jedná se však o rozměr, s nímž by autorka mohla pracovat 

při případném rozšíření práce.  

 

Po formální stránce považuji práci za výborně zvládnutou, práce je přiměřeně rozsáhlá 

s ohledem na autorkou zvolený cíl, obsahuje velké množství analyzované literatury 

a judikatury, včetně zahraničních zdrojů a bohatý poznámkový aparát. Závěry práce se 

opírají o analýzu judikatury ve třetí části práce.  

 

Při ústní obhajobě by se diplomantka mohla věnovat otázce, zda v důsledku rekodifikace 

soukromého práva dojde podle jejího názoru k určitému proměnění judikatury v oblasti 

horizontálního působení základních práv. Mohlo by se například jednat o proměnu 

dosavadního přístupu upřednostňujícího nepřímé horizontální účinky lidských práv? 

Zvýší se podle názorů autorky četnost odkazů na Listinu základních práv a svobod 

v judikatuře obecných soudů v civilních věcech, a pokud ano, jaké to bude mít důsledky?   

 

Diplomová práce Jarmily Schreiberové podle mého názoru splňuje všechny předpoklady 

pro obhajobu. Diplomantka velkou část práce zpracovala během svého zahraničního 

studijního pobytu v rámci programu ERASMUS, během něhož studovala tuto 

problematiku ze zahraničních pramenů, které následně využila při psaní práce. Příkladně 

pracovala se všemi mými připomínkami k průběžné verzi práce a zejména si cením 

pečlivého nastudování doporučených pramenů k teoretické části práce.  

 

Z výše uvedených důvodů tuto práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a navrhuji ji 

ohodnotit v případě úspěšné ústní obhajoby známkou výborně. 

 
 
V Praze dne 20. srpna 2016  
                                                                          
     
          Pavel Ondřejek 


