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„Teleologický výklad v soukromém právu“ 
 

Disertant si pro svoji práci zvolil interpretační problematiku práva, která je s ohledem 

na proměny sociální reality a na ně navazující změny práva nejen věcí právně filosofického 

diskurzu, ale i tématem právně teoretického uvažování. Tyto změny práva nabývají 

v posledních desetiletích kvalitativně nový charakter, což v návaznosti na přijetí dvou nových 

českých kodexů soukromého práva reflektuje disertant v zaměření své disertační práce na 

možné posuny interpretace práva. Položil si v tomto směru otázku, zda nové soukromoprávní 

kodexy přinesly do soukromého práva změnu pojetí teleologického výkladu a postavil proti 

sobě dva hypotetické soudy, které má disertační práce ověřit: zda interpretační ustanovení 

soukromoprávních kodexů přinesla určitý zlom v užití teleologického výkladu nebo nová 

interpretační ustanovení jen vyšla vstříc dosavadní interpretační praxi. 

Posuzovaná práce o celkem 176 stranách je rozdělena na úvod, šest kapitol a závěr. 

Práci uzavírá seznam zkratek, seznam použitých zdrojů, český a anglický abstrakt a klíčová 

slova. 

 

V úvodu práce autor shrnuje své záměry a cíle, které chce v práci sledovat. 

Programově se chce zamyslet nad tím, zda posílení teleologického výkladu, které přinesly 

soukromoprávní kodexy, může vést k lepším výsledkům interpretace, ale chce provést i 

určitou konfrontaci teleologického výkladu a dalších výkladových metod. 

 

Následující druhá kapitola vymezuje základní pojmy. Všímá si negativistického 

pohledu na právníky, které odpovídá známému rčení, že „čím více právníků, tím více sporů“. 

Autorem zmiňovaná obecnost práva je jeho pojmovým znakem, tak jako i ostatních sociálních 

norem. K dělení soukromého a veřejného práva disertant vhodně připomíná Kelsenovo a 

Weyrovo odmítání tohoto členění. Zde lze připomenout, že Weyr s tímto členěním práva 

spojoval „závažné ideologické pozadí“ a konstatoval, že odporuje statickému poznávání 

práva. U rekapitulace pojmů lze někde postrádat vedle názorů řady autorů i autorovo vlastní 

vymezení či chápaní těchto pojmů, např. pojmu interpretace (s. 18). Podrobně se autor věnuje 

členění výkladových metod, jež jsou přijímány domácími i zahraničními právními teoretiky. 

V této souvislosti disertant neopomíjí ani důležitý fakt, že s členěním výkladových metod 

úzce souvisí závaznost jednotlivých interpretačních metod. 

 

Třetí kapitola se věnuje teleologickému výkladu, jeho základním aspektům a vztahu 

k dalším výkladovým metodám. Disertant zde vychází z názorů hlavních představitelů teorie 

teleologického výkladu. Mezi nimi je připomínán i významný zastánce purposivní 

interpretace Aharon Barak či William N. Eskridge s jeho dynamickou teorií interpretace 

zákonů, jež by měly být v duchu teorie koherence interpretovány v konzistenci s právním 

prostředím a právními principy, které se vyvíjejí a jimiž se mění i interpretace zákonů. Autor 

reflektuje možné výkladové cíle s důrazem na objektivní výkladový cíl a všímá si cest ke 



zjištění účelu zákona a zdrojů poznání jeho účelu. Své úvahy vhodně prokládá stanovisky 

Ústavního soudu ČR vyjádřenými v jeho nálezech a textem vybraných zákonných ustanovení. 

Autor přikládá při teleologickém výkladu významnou roli předporozumění, které je určitým 

předpokladem, na jehož základě se teprve začíná proces rozumění (understanding). 

V předporozumění interpreta jde nejen o jeho znalosti právního jazyka, pramenů, postupů 

právní interpretace apod., ale i jeho zkušenosti, hodnotové postoje, psychické a sociální 

vlastnosti, významová očekávání aj. Výstižně autor zařazuje i tzv. hunch theory. 

 

Ve čtvrté kapitole disertant rozebírá vztah historického a teleologického výkladu. 

Ukazuje rozdílné možné přístupy k historickému výkladu. Úmysl zákonodárce lze posuzovat 

v historickém náhledu jednak z perspektivy doby vzniku právního předpisu (ex tunc), jednak 

z hlediska aktuálních souvislostí (ex nunc). Disertant v tomto ohledu shledává, že 

objektivizovaná vůle zákonodárce je stále více uznávána judikaturou a naukou (s. 71). 

Objektivizovaný úmysl zákonodárce ovlivněný myšlenkovou konstrukcí interpreta se ale 

nutně více či méně přibližuje k teleologickému výkladu. Význam historického výkladu je 

nutně třeba vnímat i v kontextu teorie dělby moci. 

 

Pátá kapitola se zaměřuje na vztah jazykového a teleologického výkladu. Jazykový 

výklad představuje základní výkladovou metodu vzhledem k tomu, že právní normy jsou 

vyjádřeny ve formě právního jazyka a i zde hraje svou roli teorie dělby moci. Zřejmě 

v důsledku překlepu disertant uvádí jazykový výklad mezi nadstandardní výkladové metody 

(s. 105 - citace Gerlocha). Autor se věnuje jazykovému výkladu z hlediska jeho postupu a 

zásad a uzavírá situací, kdy pravidla jazykového výkladu vyústí ve víceznačnost textu a kdy 

zde nastupuje úloha teleologického výkladu. Z hlediska teleologického výkladu jako 

ústředního tématu práce lze v práci nicméně postrádat i pohled z obráceného gardu, tedy kdy 

teleologický výklad přichází s interpretací, která se střetá se závěry jazykového výkladu, příp. 

až do polohy contra legem. Jen malá zmínka o této situaci je na s. 130. 

 

Šestá kapitola je věnována vztahu systematického a teleologického výkladu. Autor 

zde rozebírá základní pravidla a postupy systematického výkladu, jenž může přispět při řešení 

rozporu dvou teleologických výkladů. I zde, stejně jako v předchozí kapitole, mohl autor 

zmínit možné přístupy k situaci, kdy se teleologický výklad dostává do střetu se závěry 

systematického výkladu. 

 

U sedmé kapitoly je třeba ocenit disertantovu snahu ukázat uplatnění teleologické 

výkladové metody v aplikační praxi. Obecně zde autor konstatuje, že k užití teleologického 

výkladu se častěji přiklánějí vyšší soudy než soudy nižší, častěji Nejvyšší správní soud než 

Nejvyšší soud. 

 

V závěru disertant shrnuje, že teleologický výklad je relativně široce teoreticky 

popsanou a zmapovanou metodou v České republice i v zahraničí. Ze dvou hypotetických 

soudů uvedených v úvodu práce autor dospívá k závěru, že lze spíše soudit, že nová 

interpretační ustanovení vyšla vstříc dosavadní praxi (s. 157). 

 



K celkovému hodnocení disertační práce lze konstatovat, že se disertant s problémově 

neobyčejně bohatým právně teoretickým tématem teleologického výkladu úspěšně vypořádal. 

Zpracované téma zahrnuje nejen teoretickou rovinu, ale i významný přesah do právně 

interpretační praxe. Práce je zpracována pečlivě a s dobrou znalostí dané problematiky. Je 

psána čtivým a srozumitelným jazykem. Disertant přistoupil k tématu systematicky a 

cílevědomě, text má logicky vystavěnou strukturu a je stylisticky vhodně formulován. Metody 

zpracování práce byly zvoleny vhodně. V úvodu stanovený cíl se autoru podařilo v plném 

rozsahu naplnit. 

 

Práce vychází z širokého bibliografického zázemí, včetně zahraniční provenience. 

Autorovi se podařilo vhodně provázat právně teoretické úvahy s judiciální rozhodovací praxí 

a právotvorbou. U některých výkladových metod jen lze postrádat názor autora na řešení, kdy 

teleologický výkladový postup vede k závěru, který je v rozporu se závěry některé z dalších 

výkladových metod. Drobné poznámky k práci nesnižují celkové ucelené a promyšlené 

zpracování tématu práce. 

 

Po formální stránce je práce na dobré úrovni, je přehledná, s minimálním počtem 

překlepů a pečlivě zpracovanými citacemi odpovídajícími citační normě ČSN ISO 690. 

Disertace je doplněna bohatým poznámkovým aparátem (399 odkazů).  

 

Autor svou disertační prací prokázal dobrou schopnost samostatné tvůrčí vědecké 

práce, v práci přináší nové vědecké poznatky. Celkově práce naplňuje požadavky kladené na 

tento typ prací, a proto práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu 

disertační práce. 

 

 

V Brně 29. 3. 2018        

 

            prof.  JUDr.  PhDr.  Miloš Večeřa, CSc. 

 


