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Disertační práce Viléma Anzenbachera navazuje na rozsáhlou recentní českou 

literaturu o interpretaci práva z pera Z. Kühna, F. Melzera, T. Sobka, A. Gerlocha, L. 

Hloucha, J. Wintra a dalších. Z klasických interpretačních metod zvolil doktorand za 

předmět svého zájmu teleologický výklad, tedy metodu, na kterou klade důraz nový 

občanský zákoník ve svých interpretačních klauzulích v § 2:  

(1) Každé ustanovení soukromého práva lze vykládat jenom ve shodě s Listinou 

základních práv a svobod a ústavním pořádkem vůbec, se zásadami, na nichž spočívá 

tento zákon, jakož i s trvalým zřetelem k hodnotám, které se tím chrání. Rozejde-li se 

výklad jednotlivého ustanovení pouze podle jeho slov s tímto příkazem, musí mu 

ustoupit. 
(2) Zákonnému ustanovení nelze přikládat jiný význam, než jaký plyne z vlastního 

smyslu slov v jejich vzájemné souvislosti a z jasného úmyslu zákonodárce; nikdo se však 

nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu. 

(3) Výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy 

a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění. 

Teleologický výklad vyvolává tolik zajímavých otázek, že o něm bude moci být 

napsáno ještě mnoho kvalifikačních prací. 

Specifický přínos doktoranda k poznání tohoto tématu spočívá a) v zohlednění 

dosud v české právní vědě nezpracovaných titulů anglosaské a německé literatury, b) 

v rozpracování stupňů abstrakce v rámci teleologického výkladu v návaznosti na díla 

Aharona Baraka, c) v pečlivém zkoumání vztahu teleologického výkladu k ostatním 

interpretačním metodám, zvláště k výkladu jazykovému, systematickému a 

historickému, a d) v aplikaci poznatků o teleologickém výkladu na aktuální problémy 

interpretace nového občanského zákoníku. 

Doktorand neopomíjí ani důležité teoretické otázky předporozumění a hunch 

theory. Svoji praxi v Poslanecké sněmovně využil k empiricky podložené kritice 

historického výkladu postaveného na úmyslu zákonodárce. Zaujímá rovněž vlastní 

stanovisko k závažnému problému hledání pravidel přednosti v případě rozporných 

interpretačních závěrů po použití jednotlivých interpretačních metod. Jeho stanovisko 

je pluralistické, připouštějící různé pořadí interpretačních metod v závislosti na právním 

odvětví, a skeptické k možnosti dospět k jednoznačné sadě pravidel přednosti: „Výklad 

práva se tak jeví jako dopředu nenaprogramovatelná kontextuální činnost bez 

hierarchického uspořádání jednotlivých metod – pouze s výjimkou prvotního vnímání 

skrze jazykovou výkladovou metodu.“ (str. 156) 

V rámci obhajoby by mohl doktorand zodpovědět otázku, zda lze pravidla 

přednosti i s ohledem na § 2 občanského zákoníku formulovat alespoň pro české 

občanské právo. Důležitou hypotézou, kterou však práce s ohledem na malé množství 

judikatury k novému občanskému zákoníku nemůže zcela ověřit, je posun v interpretaci 



českého občanského práva směrem k teleologickému výkladu právě v důsledku jeho 

explicitního zakotvení do § 2 občanského zákoníku. 

Anzenbacherův závěr k tomuto tématu přináší zajímavé poznatky: „Nový 

občanský zákoník tak – alespoň do dnešních dní – nevyvolal o mnoho častější a 

intenzivnější využívání teleologického výkladu, ale spíše poskytl sadu určitých 

interpretačních pravidel. Tato pravidla nejsou v rozporu s předchozím přístupem 

vyšších soudů k interpretaci práva, spíše poskytují nový zákonný interpretační podklad. 

Z těchto nových interpretačních pravidel vnesených do našeho právního řádu 

rekodifikací je dle mého názoru nejproblematičtější požadavek zohlednění jasného 

úmyslu zákonodárce, …který je… ukázkou potřeby zapojení teleologického výkladu i při 

argumentaci ostatními výkladovými metodami. Při zkoumání vztahu jazykového a 

teleologického výkladu je zajímavá tendence vyšších soudů se přiklánět k teleologii 

častěji ve sporech povahy veřejnoprávní než soukromoprávní.“ (str. 158) 

Mám za to, že předložená disertační práce je důležitým příspěvkem jak k poznání 

teleologického výkladu, tak ke zkoumání základů, na nichž spočívá nově kodifikované 

české občanské právo; splňuje po obsahové stránce požadavky kladené na disertační 

práci – původnost a vědecký přínos.  

Práce je přehledně členěná od obecných pojmů, přes základní teoretické problémy, 

vymezení a rozpracování teleologického výkladu, jeho vztah k dalším výkladovým 

metodám až k analýze jeho používání v současné české judikatuře.   

Práce je dostatečně a korektně ozdrojovaná, stylisticky zdařilá a obsahuje 

minimum formálních chyb. Doporučuji ji k obhajobě.          
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