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Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 
a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


verze 1.2 (2007)
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„Učitele kanonických knih snadno potkáš,
učitele života potkáš ztěží.“


Kronika C’-č’ tchung-ťien od S’-ma Kuana
(1017 – 1086). Lexikon čínského mudrosloví.


Praha 1999, s. 331. Překl. Hejzlarových.
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TEMATICKÝ OBSAH


1. filozofie vzdělávání


2. právní průprava


3. východiska a cíle vzdělávání v právu


4. studijní programy a struktura


5. právně didaktické metody


6. vady právního a právnického vzdělávání
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FILOZOFIE VZDĚLÁVÁNÍ


duchovní zrání prožitím dějů
osobnostní vlastnosti výchovou
rozumové znalosti výukou
profesní návyky tréninkem


filozofie vzdělávání
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„lidská důstojnost vyžaduje, aby se šířily 
kultura a vzdělání ke spravedlnosti, svobodě
a míru“ 


preambule Úmluvy, jíž se zřizuje Organisace Spojených 
národů pro výchovu, vědu a osvětu (1945)


(č. 196/47 Sb.)
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CO SE MÁ PRÁVNĚ UMĚT?


vzdělávací priorita:


vyřešit různé životní situace,


osobní nebo majetkové, z hlediska 


spravedlivého uspořádání poměrů (práva)
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KDO TO MÁ UMĚT?
1. právník
2. právní laik (i právník):
a. rozhodce (arbitr)
b. prostředník (mediátor)
c. insolvenční správce
d. likvidátor právnické osoby
e. správce dědictví
f. jiný člověk, např. úředník - neprávník
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VÝZNAM PRÁVNÍHO MYŠLENÍ


Právní filozofie


Právní věda


Právní a právnické vzdělávání
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PRÁVNÍ PRŮPRAVA


1. právní filozofie
cit spravedlnosti; životní hodnotový postoj 
a etika právnických povolání


2. právní věda
metodika, topika, systematika
argumentace: logika a rétorika


3. právní a právnické vzdělání
odbornost a profesní zdatnost (um)
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JAK VZDĚLÁVAT V PRÁVU?
1. důraz na právní metodologii 


a argumentační strukturu
pouze dogmatika abstraktních pojmů 
a pouze legální definice


2. soustředění na právo hmotné
srv. komunitární právo hmotné


právo procesní (formální)
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3. soustředění na právo srovnávací


uzavírání jen na právo vnitrostátní


obecně uznávané trvalé právní principy
světově ustálená právní metodologie


detaily pomíjivých legálních úprav
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VÝCHODISKA          


1. filozoficko-hodnotový (životní) základ


2. účeloslovně-hodnotová právní věda


3. obecná a právní metodologie
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VÝCHOVNĚ FILOZOFICKÝ CÍL


Světonázorové přesvědčení


1. životní vůbec
2. právní (o spravedlnosti),


založené na vědění o působení objektivních


přirozených zákonitostí a na jeho věcném  
zkoumání


pouhá slepá víra v něco nebo někoho 


Změna přesvědčení, srv. a. z.
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Životní zdatnost


právní zdatnost jako dílčí výchovně 
filozofický cíl


=  schopnost obstát při nalézání
spravedlnosti a jejím uplatňování
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VZDĚLÁVACÍ CÍL


1. rozvoj vlastního ducha věcným 
zkoumáním dějů a míry věcí;
prožíváním dobra spravedlnosti


poměr práva v lidském životě


spravedlnostní význam životní
situace konkrétního člověka
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2. světový profesní standard právní 
zdatnosti 
schopnosti a dovednosti (hlavní výsledek):
např. chápavost, argumentace, eristika,
metodika (technika), rétorika, přesvědčivost,
obhajitelnost, srozumitelnost, tvůrčí psaní,
vědecká rozprava (racionální diskurs)


právní paměťové vědomosti 
(vedlejší výsledek)
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3. ochrana před nadbytkem právních 
informací jejich vlastním výběrem
vyhledání a třídění právních informací 
(údajů)


ochrana před zahlcením informacemi, 
před „právně informačním smogem“


výběr profesně významných informací







21







22


OSOBNOSTNÍ PROFIL


Vlastnosti:
1. spravedlivost
2. přirozenost
3. smysluplnost
4. svědomitost, srv. nejlepší vědomí a svědomí
5. věcnost, srv. vystižení podstatného
6. rozhodnost 
7. nezávislost a nestrannost, srv. soudce
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Schopnosti:
1. vnímavost, srv. životní situaci
2. vcítěnost; srv. u osoby blízké
3. chápavost
4. schopnost metodického dosažení 


odůvodněného a přezkoumatelného názoru


Naučenosti:


1. dovednosti, např. právně tvůrčí psaní
2. znalosti, např. právně pojmové
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„Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können 
vermitteln, sonderch auch Herz und Charakter bilden.“


„Školy nemají zprostředkovat pouze vědění a znalosti, 
ale obzvlášť mají zušlechťovat srdce a charakter.“


čl. 131/1 Ústavy Svobodného státu Bavorsko (1946).
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TEORETICKÝ ZÁKLAD
1. světový a evropský výzkum práva


srv. evropský výzkumný prostor
2. vědecké poznatky světové právní vědy


3. formulace a obhájení vlastního názoru


mechanické učení se nazpaměť
bez pochopení podstaty a smyslu
práva
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OTEVŘENÝ PŘÍSTUP 
KE VZDĚLÁVACÍ SLUŽBĚ


Tradiční otevřenost vysokých škol
v českých zemích a Československu 
do ak. roku 1948/1949


Event. talentová přijímací zkouška
srv. Law School Admission Test (LSAT)
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PRÁVNICKÉ 
STUDIJNÍ PROGRAMY


Bakalářský studijní program
Právní základ nebo Právní specializace


Magisterský studijní program
Právo a právní věda; navazující


Doktorský studijní program
Teoretické právní vědy; navazující
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STRUKTURA 
PRÁVNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ


Prostupnost: 3 + 2 + 3


1. tříletý studijní program Bc. Právní základ
„tvrdé jádro“ platného práva


2. dvouletý studijní program Mgr. Právo a právní věda
doplnění a rozvinutí + mimoprávní aplikace 


3. tříletý studijní program Ph.D. Teoretické právní vědy


Samostatnost: 2 - 3
1. dvou až tříletý studijní program Bc. Právní specializace
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PROGRAMY CELOŽIVOTNÍHO 
VZDĚLÁVÁNÍ V PRÁVU


a. profesní (výkon povolání)
např. právo průmyslového vlastnictví


b. zájmové, např. U3V


i. v rámci akreditovaných studijních programů
ii. jiné


osvědčení o absolvování studia účastníka


diplom studenta vysoké školy
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„Insolvenční správce je povinen se soustavně 
vzdělávat a prohlubovat své odborné znalosti 
pro řádný výkon činnosti insolvenčního správce.“


§ 23 z. č. 312/06 Sb.
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METODY PRÁVNĚ DIDAKTICKÉ


1. metoda řešení modelových situací,
(řešení fiktivního případu), (moot)


2. metoda případových studií,
řešení skutečného případu (case study)


3. právně klinická metoda
4. metoda procesní simulace (právnické 


divadlo), (moot court)
5. metoda odborných stáží
6. metoda právně tvůrčího psaní
7. doktrinárně paměťová metoda
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KONTROLA A ODPOVĚDNOST


Kontrola
vypracování klausurních právně 
situačních řešení    zkouška paměti


Odpovědnost za vzdělávání
1. právní:
a. soukromoprávní, zejm. pracovní
b. veřejnoprávní, zejm. akademická
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2. morální za obecnou úroveň právní 
kultury a právnické, kupř. soudcovské,
vzdělanosti


3. politická, srv. školskou a vědní politiku
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VADY PRÁVNÍHO
A PRÁVNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ  


1. Chorobný (přepjatý) formalismus          


a. upřednostnění formy práva
před jeho účelem a obsahem
např. důraz na procesní formalismus, 
nežli na hmotněprávní argumentaci
o podstatě sporu a o jeho spravedlivém
vyřešení
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b. upřednostnění pouhého slovního znění
(literárního vyjádření, textového sdělení)
právní normy před všestranným 
výkladem její podstaty a smyslu          


=  záměna nosiče právní normy 


za normu samu 
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právní dogmatismus
=  uzavřená myšlenková soustava s předem 


danou „kanonizovanou“ (mocensky
chtěnou) jedinou odpovědí


právní pozitivismus


=  statické převyprávění politicko (mocensko)
volní právní normy bez ohledu na její
životní (přirozený) smysl pro lidi
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právní formalismus


=   např. posedlost formálně bezvadným


označením smluvních stran 
či účastníků řízení bez ohledu na možný
jiný způsob ztotožnění osob


srv. město městský úřad
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Vadná právní výchova k otrocké víře 
v nutnost poslušnosti státní moci za každou
cenu a v nutnost formální bezchybnosti 
bez ohledu na podstatu a smysl spravedlnosti 
(viz Malý).


Politická výchova studentů práva aj. oborů 
v Československu 1948 – 1989 
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2. Didaktické vady metodické                          


např. záměna forem výuky, 
nejasnost dosažení vzdělávacího cíle 


z hlediska použitých metod
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Účel  


 


      Účelem Testu poměrnosti cíle a prostředku1 je v konkrétní právní věci přezkoumatelně  


právně upřednostnit použití určitého práva, svobody nebo obecného dobra před jiným 


kolidujícím právem, svobodou  nebo obecným dobrem a rozptýlit možné pochyby nebo 


sporné otázky právní s tím spojené, které mají význam pro soudcovské nebo úřednické 


rozhodnutí, a tak vyloučit nebo omezit možnou hrozbu svévole. 


 
 


Prohlášení  shody  
 
 


 Test poměrnosti cíle a prostředku odpovídá právním požadavkům, které vyplývají pro 


řešení střetu práv, svobod nebo obecných dober zejména z: 


 


a) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, vyhl. pod č. 120/1976 Sb., 


Opčního protokolu, vyhl. pod č. 169/1991 Sb., a Druhého opčního protokolu týkajícího se 


zrušení trestu smrti, vyhl. pod č. 100/2004 Sb. m. s. 


b) Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, vyhl. pod č. 


120/1976 Sb. 


c) Úmluvy na ochranu lidských práv a základních svobod, ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, vyhl. 


pod č. 209/1992 Sb., dodatkového protokolu a protokolů č. 2, 4, 6 a 7, vyhl. pod č. 


209/1992 Sb., a protokolu č. 9, vyhl. pod č. 41/1996 Sb. 


d) Listiny základních práv a svobod, vyhlášené jako součást ústavního pořádku České 


republiky pod č. 2/1993 Sb. 


e) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 


f) § 16 odst. 3zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.  


 


                                                 
1 V původní, zkušební, podobě byl test zveřejněn Masarykovou univerzitou v Brně v roce 2006 na jejím 
Elportálu, přístupném v síti elektronických komunikací na adrese http://www.is.muni.cz/elportal/. 
Knižně vyšel test opatřen úvodní studií Váhy a meč aneb Test poměrnosti cíle a prostředku v pokonferenčním 
sborníku; in: Šínová, R. (ed.): Olomoucké právnické dny 2008. Olomouc: Iuridicum olomucense 2008, sv. 
I, s. 21 – 46. Časopisecky vyšel jako část přepracované širší studie stejného názvu  v Právníku, 148, 2009, 
č. 7, s. 673 – 704. 



http://www.is.muni.cz/elportal/
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Test poměrnosti cíle a prostředku  dále  zásadně  odpovídá  právní  argumentaci  obsažené 


v odůvodněních následujících právních rozhodnutí, a to v: 


 


a) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 12. 10. 1994, sp. zn. Pl. ÚS 4/94, zveř. pod č. 


nál. 46 Sb. n. a u., sv. 2, vyhl. pod č. 214/1994 Sb., ve věci návrhu na zrušení některých 


ustanovení trestního řádu 


b) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 9. 10. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96, zveř. pod č. 


nál. 99 Sb. n. a u., sv. 6, vyhl. pod č. 280/1996 Sb., ve věci návrhu na zrušení 


ustanovení zákona o vlastnictví bytů a ústavní stížnosti proti rozhodnutí Ministerstva obrany ve 


věci žádosti o souhlas s prodejem bytů ozbrojených složek 


c) nálezu Ústavního soudu  v  Brně ze dne 17. 2. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 16/98, zveř. pod č. 


nál. 25 Sb. n. a u., sv. 13, vyhl. pod č. 68/1999 Sb., ve věci návrhu na zrušení některých 


ustanovení zákona o střelných zbraních 


d) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 21. 3. 2002, sp. zn. III. ÚS 256/01, zveř. pod č. 


nál. 37 Sb. n. a u., sv. 25, ve věci ústavní stížnosti proti rozsudku Vrchního soudu v Praze 


v řízení o ochraně osobnosti 


e) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 41/02, zveř. pod č.  


nál. 10 Sb. n. a u., sv. 32, vyhl. pod č. 98/2004 Sb., ve věci návrhu na zrušení 


ustanovení zákona o ochraně utajovaných skutečností 


f) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 40/02, zveř. pod č. 


nál. 88 Sb. n. a u., sv. 30, vyhl. Pod č. 199/2003 Sb., ve věci návrhu na zrušení 


ustanovení zákona o kolektivním vyjednávání 


g) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04,  zveř. pod č. 


nál. 223 Sb. n. a u., sv. 39, zveř. v Soudních rozhledech, 2006, č. 2, s. 49 – 53, ve 


věci ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Ostravě v řízení o omezení způsobilosti 


k právním úkonům 


h) nálezu Ústavního soudu v Brně ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06, ve Sb. n. a u. 


dosud nezveřejněný, vyhl. pod č. 116/2008 Sb., ve věci návrhu na zrušení některých 


ustanovení zákoníku práce. 
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Položená  právní  o tázka  


 


 Pomocí testu má být zodpovězena následující právní otázka: 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 Tato otázka mi byla položena zadavatelem, jímž je: 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 


 
Předložené  podklady  


 
 
 Při posuzování zadané právní otázky jsem vycházel z následujících podkladů: 


_____________________________________________________________________ 


 Podklady mi byly předloženy _________________________________________ 


 Za svá jsem vzal skutková tvrzení, obsažená ve shora uvedených podkladech, o 


jejichž věrohodnosti jsem neměl pochyb, a bez nichž by nebylo lze učinit závěr o právní 


otázce.  


 


Hlediska  


 


 Východiskem dosažení právního závěru mi byly následující skutečnosti (hlediska): 


a) skutkové okolnosti a jejich vzetí za své 


b) právní posouzení. 


 


Použi té  metody  


 


 K zodpovězení právní otázky jsem použil, krom obecně uznávaných nebo právně 


přikázaných metod výkladu mezinárodních smluv, právních předpisů, právních úkonů 


nebo právních rozhodnutí, následující metody, vedoucí k dosažení právního závěru, a to: 


a) metodu uznání skutkových tvrzení 


b) vědecké metody logické (obecné metody) 
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c) metodu ústavní, mezinárodní a komunitární konformity  


d) metodu poměrnosti (proporcionality), (metodu vážení) 


e) metodu vnímání újmy (objektivní způsobilosti újmy) 


f) metodu celkového hodnocení. 


 


 


1.  Část popisná   
 


1.1   Označení případu 
 


 


1.2   Skutkový popis zásahu do práva, svobody nebo všeobecného dobra 
 
1.3   Podřazení skutkového děje (zásahu) právní kvalifikaci 
 
1.4   Popis zamýšleného cíle, sledovaného zásahem 
 
1.5   Právní kvalifikace zasaženého práva, svobody nebo všeobecného dobra 
       (právního principu) vč. vymezení jeho podstaty a smyslu 
 
1.6   Právní kvalifikace vykonaného práva, svobody nebo uplatněného všeobecného 
       dobra (právního principu), jehož výkonem či uplatněním došlo nebo může  
       dojít k zásahu,  vč. vymezení jeho podstaty a smyslu 
 
1.7   Údaje o nositeli zasaženého práva či svobody nebo o poživatelích  
        všeobecného dobra 
 
1.8    Údaje o původci zásahu 
 
1.9    Popis zásahu z toho hlediska, zda se dotýká podstaty a smyslu zasaženého  
         práva, svobody nebo všeobecného dobra 
 


 
 
 


2.  Část rozborová  
 
 


2.1   Spravedlivost cíle zásahu (legitimita cíle); (opakem svévolné zásadní snížení 
       celkového standardu práv, svobod nebo všeobecných dober) 
 
2.2   Spravedlivost důvodu (nezbytnost) dosažení cíle zásahu (legitimita důvodu) 
 
2.3   Objektivní způsobilost zásahu dosáhnout zamýšleného cíle (dosažitelnost 
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        cíle) 
 
2.4   Popis event. jiných způsobů (variant prostředků), jimiž bylo nebo by bylo  
        možno objektivně dosáhnout stejného nebo srovnatelného cíle šetrněji2  
        (popis alternativních způsobů) 
 
2.5   Věcná nebo právní možnost použití event. šetrnějšího (alternativního)  
        způsobu 
 
2.6   Spravedlivost způsobu zásahu [šetrnost (vhodnost) použitého prostředku  
        zásahu, zvoleného z více event. možných prostředků při vyloučení  
        nebo omezení újmy či jiného záporného dopadu (minimalizace záporného 
        dopadu) včetně popisu záporného dopadu (legitimita, resp. optimalita  
        zvoleného způsobu)] 
 
2.7   Přiměřenost zásahu zamýšlenému cíli [přiměřenost (vážení) v užším smyslu]; 
        viz část 3. 
 


 
 
 


3.  Část důkazní 3  
 
 


3.1  Důkaz empirický (např. rozsah zásahu, následky aj. skutkové okolnosti  
       případu) 
 
3.2  Důkaz systémový (zhodnocení zařazení zasaženého práva, svobody nebo  
       všeobecného dobra v právním řádu) 
 
3.3  Důkaz kontextový (zvážení dalších záporných dopadů, k nimž by došlo 
       upřednostněním jednoho práva, svobody nebo všeobecného dobra před jiným) 
 
3.4  Důkaz hodnotový (zvážení podstaty, smyslu a významu střetnuvších se  
       hodnot v obecně uznávané hierarchii hodnot) 
 
3.5  Zhodnocení všech důkazů přiměřenosti zásahu k cíli,  které jsou jednotlivě  
       zhodnoceny výše, v jejich vzájemné souvislosti 
 


 
 


                                                 
2 Donucující právní příkaz aplikační šetrnosti vyplývá z čl. 4 odst. 4 věty prvé Listiny základních práv a svobod 


a zní takto: „Při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod musí být šetřeno jejich podstaty a 


smyslu.“. Na základě podobnosti tento příkaz platí též pro šetrné omezení kolidujících práv a svobod navzájem, 


a to nejen základních, nebo pro šetrné omezení kolidujících obecných dober.  
3 Důkazy přiměřenosti zásahu zamýšlenému cíli (důkazy přiměřenosti v užším smyslu); viz bod 2.7. Jedná se 


jednak o právní odůvodňování (právní otázku), jednak o dokazování skutkového děje (skutkovou otázku). 
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4.  Závěr  
 


     Na základě shora podaného metodického posouzení právní věci v jednotlivostech i 


v jejich souvislosti vyslovuji následující právní názor, jímž odpovídám na položenou 


právní otázku:  


 
Upřednostnění výkonu / ochrany ___________________________________ 


_____________________________________________________________________ 


před ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________ 


 


bylo/bude  /  nebylo/nebude  
 


ve výše popsaném případě právně možné. 
 
 


 
 


Doložka  


 
Prohlašuji na svou odbornou a stavovskou čest, že k výše uvedenému právnímu 


názoru jsem dospěl podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávislé na jiných 


osobách, pouze na základě výše uvedených podkladů, hledisek, metod a právních norem 


vyplývajících z citovaných pramenů. 


Shora podaný závěr vyjadřuje právní názor posuzovatele, který je argumentačně 


podložen, jak je výše uvedeno. 


Test poměrnosti cíle a prostředku,  obsahující právní názor z něho vyplývající, je 


předložen bez rozporů. 


Tento test obsahuje (…) číslovaných a v jednu listinu spojených stran bez příloh. 


                                                                        
 
                                                                              Posuzovatel: 
 
 
 
 
V ___________ dne ___________                      ______________________________ 








PRINCIPY PRÁVNÍHO PRINCIPY PRÁVNÍHO 


MYŠLENÍMYŠLENÍ


GLOBALIZACE GLOBALIZACE 


A EVROPEIZACE PRÁVAA EVROPEIZACE PRÁVA
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Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 


a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


verze 2.5 (2010)verze 2.5 (2010)


© Ivo Telec, 2005© Ivo Telec, 2005
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SROVNÁVACÍ VĚDA SROVNÁVACÍ VĚDA 


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Devíza Devíza 


Lex multiplex ius unumLex multiplex ius unum


 CílCíl


1.1. sjednocenísjednocení (unifikace) soukromého práva(unifikace) soukromého práva


2.2. sladění sladění (harmonizace)(harmonizace) soukromého právasoukromého práva


srv. téžsrv. též rezoluce EPrezoluce EP (1989 a násl.)(1989 a násl.)


3.3. přiblíţení přiblíţení (aproximace) soukromého práva(aproximace) soukromého práva
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SJEDNOCOVÁNÍ SJEDNOCOVÁNÍ 


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Sjednocování právních noremSjednocování právních norem


 Sjednocování judikaturySjednocování judikatury


 Sjednocování soukromoprávníchSjednocování soukromoprávních


doktríndoktrín
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 Společný základní světonázor Společný základní světonázor aa všelidské všelidské 


hodnotyhodnoty


 Pojem právaPojem práva a soukromého práva zvlášťa soukromého práva zvlášť


 Teorie pramenůTeorie pramenů právapráva


 Právní metodologiePrávní metodologie


a.a. tvorbytvorby právapráva


b.b. výkladuvýkladu právapráva


c.c. pouţívání pouţívání práva práva 


 Teorie argumentaceTeorie argumentace


 Teorie legitimaceTeorie legitimace práva (ospravedlnění)práva (ospravedlnění)
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GLOBALIZACE  GLOBALIZACE  
SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Světové sjednocováníSvětové sjednocování (unifikace):(unifikace):


1.1. práva občanskéhopráva občanského


 mezinárodní smlouvymezinárodní smlouvy


2.2. práva obchodníhopráva obchodního


 mezinárodní smlouvymezinárodní smlouvy


 lex mercatoria lex mercatoria aj.aj. soft law; např. zásadysoft law; např. zásady


mezinárodních obchodních smluv UNIDROITmezinárodních obchodních smluv UNIDROIT


(1994, 2004)(1994, 2004)


 Volba práva u závazků s cizím prvkemVolba práva u závazků s cizím prvkem
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SVĚTOVÉ NEBO EVROPSKÉ SVĚTOVÉ NEBO EVROPSKÉ 


MEZINÁRODNÍ ORGANIZACEMEZINÁRODNÍ ORGANIZACE


 Spojené národy Spojené národy (UN) v New Yorku(UN) v New Yorku


 Výbor pro práva dítěte Výbor pro práva dítěte 


 Komise OSN pro mezinárodní obchodní právoKomise OSN pro mezinárodní obchodní právo


(UNCITRAL)(UNCITRAL)


 Haagská konference mezinárodního práva Haagská konference mezinárodního práva 


soukroméhosoukromého v Haaguv Haagu


 Mezinárodní ústav pro sjednocení soukroméhoMezinárodní ústav pro sjednocení soukromého


právapráva (UNIDROIT) v Římě(UNIDROIT) v Římě


 Rada EvropyRada Evropy (CE) ve Štrasburku    (CE) ve Štrasburku    
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 Mezinárodní organizace práceMezinárodní organizace práce (ILO) v Ţenevě(ILO) v Ţenevě


 Světová obchodní organizaceSvětová obchodní organizace (WTO) v(WTO) v ŢenevěŢenevě


 Světová organizace duševního vlastnictvíSvětová organizace duševního vlastnictví


(WIPO/OMPI) v Ţenevě(WIPO/OMPI) v Ţenevě


 Evropská patentová organizaceEvropská patentová organizace (EPO) v Mnichově(EPO) v Mnichově


 Eurasijská patentová organizaceEurasijská patentová organizace (EAPO) v Moskvě    (EAPO) v Moskvě    
aj.aj.
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SVĚTOVÉ MEZINÁRODNÍ SVĚTOVÉ MEZINÁRODNÍ 


SMLOUVYSMLOUVY


 Spojené národySpojené národy


hard law:hard law:


1.1. Úmluva o právech dítěteÚmluva o právech dítěte (1989)(1989)


(č. 104/91 Sb.)(č. 104/91 Sb.)


2.2. Úmluva OSN o smlouvách Úmluva OSN o smlouvách 


o mezinárodní koupi zbožío mezinárodní koupi zboží (1981)(1981)


(č. 160/91 Sb.)(č. 160/91 Sb.)
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„PRÁVO NENÍ TEXT“„PRÁVO NENÍ TEXT“


 Sjednocování soukromého práva Sjednocování soukromého práva 


jednotným výklademjednotným výkladem:                                 :                                 


1.1. mezinárodních mezinárodních smluvsmluv


2.2. právních právních předpisůpředpisů


3.3. právních právních jednáníjednání (úkonů)(úkonů)


4.4. právních právních rozhodnutírozhodnutí; zejm. judikátů; zejm. judikátů


 Doktrinární význam světové právní vědyDoktrinární význam světové právní vědy


 právní hermeneutika  =  umění výkladu právaprávní hermeneutika  =  umění výkladu práva
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OTEVŘENÉ PRÁVNÍ POJMYOTEVŘENÉ PRÁVNÍ POJMY


 Sjednocování soukromého práva Sjednocování soukromého práva 


pouţíváním otevřených právních pojmůpouţíváním otevřených právních pojmů


 open concepts, open textures,open concepts, open textures, např. dobrá víranapř. dobrá víra


 generální klausule                           generální klausule                           např. např. §§ 11 o. z.11 o. z.


 překonávání odlišností soukromoprávníchpřekonávání odlišností soukromoprávních


soustav skrze soustav skrze společné právní jádrospolečné právní jádro


např. v EUnapř. v EU


 Doktrinární význam světové srovnávací Doktrinární význam světové srovnávací 


vědy soukromého práva vědy soukromého práva (komparatistiky)(komparatistiky)
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1.1. zákonodárství nemá definovatzákonodárství nemá definovat neurčité neurčité 
právní pojmy, ale ponechat jejich právní pojmy, ale ponechat jejich 
vymezení aţ na jejich vymezení aţ na jejich pouţití pouţití 


na konkrétní budoucí případ  na konkrétní budoucí případ  


2.2. judikatura nemá definovatjudikatura nemá definovat tyto pojmy, tyto pojmy, 


nýbrţ je pouţívat na konkrétní nastalý nýbrţ je pouţívat na konkrétní nastalý 


případpřípad


3.3. právní doktrína má definovatprávní doktrína má definovat tyto tyto 


pojmy vymezením jejich účelu a obsahupojmy vymezením jejich účelu a obsahu
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1.      DOBRÁ VÍRA 1.      DOBRÁ VÍRA bona fidesbona fides


 Objektivní právní Objektivní právní 


princip poctivostiprincip poctivosti


(dobra)(dobra)
a a důvěrydůvěry (víry)(víry)


 ctnost (hodnota) ctnost (hodnota) 


slušnosti slušnosti 


a spolehlivosti a spolehlivosti 


 rozumnostrozumnost


 oprávněná oprávněná očekávatelnostočekávatelnost


druhýmdruhým


(oprávněný zájem)(oprávněný zájem)


 přiměřenostpřiměřenost


 spravedlivostspravedlivost


 Subjektivní duševní Subjektivní duševní 


stavstav, , 


objektivně objektivně 
zdůvodnitelného, zdůvodnitelného, 
vlastního vlastního přesvědčenípřesvědčení, , 
ţe mi patří právo nebo ţe mi patří právo nebo 


ţe jednám po právu ţe jednám po právu 


 právní skutečnostprávní skutečnost


 právní omylprávní omyl


 stav omluvitelného omylustav omluvitelného omylu


 nenezaviněná nevědomostzaviněná nevědomost
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 Treu und GlaubenTreu und Glauben
good faith and fair dealinggood faith and fair dealing
fair use (USA)fair use (USA)


 poctivé (obchodní) poctivé (obchodní) 
zvyklosti zvyklosti (a. z., z. ochr. zn.)(a. z., z. ochr. zn.)


 zásady poctivého zásady poctivého 
obchodního styku obchodního styku (obch. (obch. z.)z.)


 dobrá víra u smluv dobrá víra u smluv 
spotřebitelských spotřebitelských (o. z.)(o. z.)


 [[zásady socialistického zásady socialistického 
souţití, souţití, o. z. 1964o. z. 1964]]


 bezdůvodné obohacení bezdůvodné obohacení 
z nepoctivých zdrojůz nepoctivých zdrojů


 guter Glaubenguter Glauben


 dobrověrná drţba cizí dobrověrná drţba cizí 


věcivěci


 dobrověrná známková dobrověrná známková 


či doménová přihláška či doménová přihláška 


cizí nebo veřejné značky   cizí nebo veřejné značky   
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 NĚMECKONĚMECKO


 Treu und GlaubenTreu und Glauben


=  =  objektivní právní  objektivní právní  


princip dobré víryprincip dobré víry::


1.1. čestnost (poctivost), čestnost (poctivost), 
otevřenostotevřenost


2.2. věrnost, věrnost, např. zástupcenapř. zástupce


3.3. předvídatelnost druhýmpředvídatelnost druhým


4.4. zřetel na zájem druhého zřetel na zájem druhého 


(pozornost, zohlednění, (pozornost, zohlednění, 


očekávání)očekávání)


5.5. spoleh na druhou stranu spoleh na druhou stranu 


(reasonable reliance)(reasonable reliance)


 guter Glaubenguter Glauben


=  =  subjektivní dobrá subjektivní dobrá 


víravíra (právní stav)(právní stav)


např. víra držitele cizí např. víra držitele cizí 


věci v to, že mu patří  věci v to, že mu patří  
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SUBJEKTIVNÍ STAV SUBJEKTIVNÍ STAV 


DOBRÉ VÍRYDOBRÉ VÍRY
právní právní stav vlastního upřímného a pevného stav vlastního upřímného a pevného 


přesvědčenípřesvědčení o svém subjektivním právu,o svém subjektivním právu,


kupř. že mi určité označení či licence patří,kupř. že mi určité označení či licence patří,


nebo o svém jednání po právu, nebo o svém jednání po právu, 


pramenícího z objektivně ospravedlnitelnýchpramenícího z objektivně ospravedlnitelných


důvodů,důvodů,


kdy nevím či neměl jsem (nebyl jsem povinen) kdy nevím či neměl jsem (nebyl jsem povinen) 


vědět o opaku a nemohl jsem o tom ani vědět,vědět o opaku a nemohl jsem o tom ani vědět,


s nímţ právní řád spojuje právní následkys nímţ právní řád spojuje právní následky


 nedostateknedostatek absolutní (legální) či relativní absolutní (legální) či relativní 
(namítací) zápisnou překážkou známkovou(namítací) zápisnou překážkou známkovou
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 FilozofickyFilozoficky o vířeo víře


=   osobní vnitřní přesvědčení o něčem=   osobní vnitřní přesvědčení o něčem


(osobnostní „vrytí“)(osobnostní „vrytí“)


 pouze slepá vírapouze slepá víra
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 VÝMĚRVÝMĚR


„Dobrá víra je duševní postoj charakterizovaný poctivostí „Dobrá víra je duševní postoj charakterizovaný poctivostí 


a absencí vědomí, že zjevný stav není stavem pravdivým.“a absencí vědomí, že zjevný stav není stavem pravdivým.“


Návrh společného referenčního rámce Evropského zákoníku Návrh společného referenčního rámce Evropského zákoníku 


soukromého práva, DCFR, (znění k 1. 1. 2009)soukromého práva, DCFR, (znění k 1. 1. 2009)
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JUDIKATURA: ochrannáJUDIKATURA: ochranná


známka MARSTALLznámka MARSTALL


„V případech zmiňovaných zákonem o ochranných „V případech zmiňovaných zákonem o ochranných 


známkách je nutno vycházet z psychologického konceptuznámkách je nutno vycházet z psychologického konceptu


dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých 


okolnostech.okolnostech.


Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných 


známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje 


v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti.“v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti.“


 jiná zápisná překáţka jiná zápisná překáţka 


rozporu s dobrými mravyrozporu s dobrými mravy
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„Dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) „Dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) 


není  předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouzenení  předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze


z vnějších okolností.“z vnějších okolností.“


Rozs. NSS v Brně z 30. 4. 2008,Rozs. NSS v Brně z 30. 4. 2008,


čj.: 1 As 3/2008čj.: 1 As 3/2008--195195
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DŮKAZ OKOLNOSTÍ DŮKAZ OKOLNOSTÍ 


SUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRYSUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRY


 Okolnosti dobrověrnostiOkolnosti dobrověrnosti::


1.1. zákonem zákonem nenezakázané chování dobrověrnéhozakázané chování dobrověrného


2.2. dokázání tvrzeného vnitřního stavu dobré víry dokázání tvrzeného vnitřního stavu dobré víry 


objektivizací vnějších okolností, za nichţ lze objektivizací vnějších okolností, za nichţ lze 


usuzovat o dobrověrnosti                                     usuzovat o dobrověrnosti                                     


(ve známkovém právu stačí „zjevnost“ nepodání (ve známkovém právu stačí „zjevnost“ nepodání 


přihlášky ochranné známky v dobré víře)přihlášky ochranné známky v dobré víře)







29


 OBJEKTIVNÍ HLEDISKA  OBJEKTIVNÍ HLEDISKA  


SUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRYSUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRY


1.1. právní fikce rozumného člověkaprávní fikce rozumného člověka


srv. fikci průměrného spotřebitele, srv. fikci průměrného spotřebitele, 


fikci informovaného uživatele či fikci odborníkafikci informovaného uživatele či fikci odborníka


2.2. náleţitá opatrnost náleţitá opatrnost (dbalost, péče, starostlivost)(dbalost, péče, starostlivost)


např. nahlédnutí do veřejného rejstříkunapř. nahlédnutí do veřejného rejstříku


 věděl nebo vědět měl a mohl, věděl nebo vědět měl a mohl, 


kdo je, či není vlastníkem kdo je, či není vlastníkem 


srv. koupi zboží od nevlastníkasrv. koupi zboží od nevlastníka ((§§ 446 obch. z.)446 obch. z.)
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 Zvláštní ukazateleZvláštní ukazatele


objektivních okolnostíobjektivních okolností spekulativní spekulativní 


nebo zneuţívající registrace či uţívánínebo zneuţívající registrace či uţívání


doménového jména .eudoménového jména .eu


ve ve zlé vířezlé víře


Nř. 874/04Nř. 874/04
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 ®®
 Známková přihláška v subjektivní dobré vířeZnámková přihláška v subjektivní dobré víře::


i.i. přihlašovatel přihlašovatel nenevěděl, ţe věděl, ţe nenemá právo přihlásit si  má právo přihlásit si  


určité označení zboţí jen pro sebe (zmonopolizovat určité označení zboţí jen pro sebe (zmonopolizovat 


si je pro obchodní styk na určitém území)si je pro obchodní styk na určitém území)


nebo nebo neneměl (měl (nenebyl povinen) vědět, ţe toto právo byl povinen) vědět, ţe toto právo 


nenemá amá a


ii.ii. zároveň to objektivně ani zároveň to objektivně ani nenemohl vědětmohl vědět


((nenezaviněná zaviněná nenevědomost)vědomost)


 Známková přihláška v subjektivní zlé vířeZnámková přihláška v subjektivní zlé víře::


i.i. přihlašovatel věděl, ţe přihlašovatel věděl, ţe nenemá právo k zápisu určitého  má právo k zápisu určitého  


označení pro sebe (má je jiný či jde o veřejný statek),označení pro sebe (má je jiný či jde o veřejný statek),


nebo by to byl věděl, kdyby byl objektivně náleţitěnebo by to byl věděl, kdyby byl objektivně náleţitě


opatrný opatrný [[kdyby se kdyby se nenedopustil (hrubé) dopustil (hrubé) nenedbalostidbalosti]]
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 ®®
 Relativní námitka subjektivní zlé víry přihlašovateleRelativní námitka subjektivní zlé víry přihlašovatele


ochranné známky v době podání: ochranné známky v době podání: 


 namítatel dotčen na svých namítatel dotčen na svých právechprávech


např. proti nekalé soutěži, kupř. zabraňováním např. proti nekalé soutěži, kupř. zabraňováním 


označení svého zboží nebo parazitováním na pověsti své označení svého zboží nebo parazitováním na pověsti své 


osoby či zboží,osoby či zboží, cizí známkovou přihláškoucizí známkovou přihláškou mala fidemala fide


 Důvod nezapsání přihlášeného označení Důvod nezapsání přihlášeného označení 


 Důvod úředního prohlášení jiţ zapsané známky Důvod úředního prohlášení jiţ zapsané známky 


za neza neplatnou (i platnou (i ex offo)ex offo)
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 Dobrá víraDobrá víra


bona fides, good faithbona fides, good faith


 Zlá víra Zlá víra 


mala fides, bad faithmala fides, bad faith


srv. např. právo srv. např. právo 
doménových jmendoménových jmen


 spekulativní obsazení spekulativní obsazení 
doménového jménadoménového jména


ne k vlastnímu ne k vlastnímu 


pouţívání, alepouţívání, ale


k zabránění jinémuk zabránění jinému


aţ k vydírání jinéhoaţ k vydírání jiného
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DOBRÁ VÍRA DOBRÁ VÍRA v.v. ZLÁ VÍRA ZLÁ VÍRA 


 Nezaviněná Nezaviněná 


nevědomostnevědomost


 Zaviněná nedbalostZaviněná nedbalost


 Zlý úmyslZlý úmysl
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 OPRÁVNĚNÉ OČEKÁVÁNÍOPRÁVNĚNÉ OČEKÁVÁNÍ


 Subjektivní duševní stav důvěry v něco, Subjektivní duševní stav důvěry v něco, 


co má být, nabytý chováním druhého,co má být, nabytý chováním druhého,


např. očekávání chování podle druhou stranou např. očekávání chování podle druhou stranou 


navozené vlastnosti, schopnosti či způsobilosti navozené vlastnosti, schopnosti či způsobilosti 


této strany, srv. patentového zástupce klienta, této strany, srv. patentového zástupce klienta, 


očekávání navozené vlastnosti zboží pomocí očekávání navozené vlastnosti zboží pomocí 


reklamy, očekávání poctivosti (slušnosti) druhé reklamy, očekávání poctivosti (slušnosti) druhé 


strany licenční smlouvy aj.strany licenční smlouvy aj.


srv. srv. §§ 4 z. č. 59/98 Sb., o odpov. za škodu způsobenou vadou výrob.4 z. č. 59/98 Sb., o odpov. za škodu způsobenou vadou výrob.
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2.         DOBRÉ MRAVY2.         DOBRÉ MRAVY


 Boni moresBoni mores


způsoby chování bez újmy jinému člověku,způsoby chování bez újmy jinému člověku,


zvířeti nebo přírodě, obecně uznávané zvířeti nebo přírodě, obecně uznávané 


rozhodnou částí společnosti,rozhodnou částí společnosti,


s nimiţ právní řád spojuje právní následky s nimiţ právní řád spojuje právní následky 


např. negativně zápisná překážkanapř. negativně zápisná překážka


známková, překážka platnosti licenčníznámková, překážka platnosti licenční


smlouvy nebo výkonu licenčního práva smlouvy nebo výkonu licenčního práva 







37





 Označení protiOznačení proti dobrým mravům:dobrým mravům:


např. pomlouvačné nebo hanobící jinou osobu např. pomlouvačné nebo hanobící jinou osobu 


nebo její zboží či zlehčující poměry jiného aj.nebo její zboží či zlehčující poměry jiného aj.


srv. veřejnou morálku                                    srv. veřejnou morálku                                    
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3.      VEŘEJNÁ MORÁLKA3.      VEŘEJNÁ MORÁLKA


 Public morality               Public morality                obecný zájemobecný zájem


obsahobsah veřejného mínění o tom, co jeveřejného mínění o tom, co je


veřejně pohoršlivé, veřejně pohoršlivé, 


např. nepoctivé, nevkusné (nechutné), např. nepoctivé, nevkusné (nechutné), 


korupční, navozující násilí nebo národní, korupční, navozující násilí nebo národní, 


rasovou či politickou nesnášenlivost aj.,rasovou či politickou nesnášenlivost aj.,


s nímţ právní řád spojuje právní následkys nímţ právní řád spojuje právní následky


např. negativně zápisná překážka užitně vzorovánapř. negativně zápisná překážka užitně vzorová


srv. veřejnou morálku vědeckou a etické kodexysrv. veřejnou morálku vědeckou a etické kodexy
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4.      VEŘEJNÝ POŘÁDEK   4.      VEŘEJNÝ POŘÁDEK   


 Ordre publicOrdre public


stav věcí, stav věcí, 


vylučující či omezující nebezpečí veřejnévylučující či omezující nebezpečí veřejné


poruchyporuchy


(způsobilé ohrozit kohokoli),(způsobilé ohrozit kohokoli),


s nímţ právní řád spojuje právní následkys nímţ právní řád spojuje právní následky


např. negativně zápisná překážka známkovánapř. negativně zápisná překážka známková


či průmyslově vzorováči průmyslově vzorová


výhrada v soukromém právu mezinárodnímvýhrada v soukromém právu mezinárodním
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 ZÁPISNÁ PŘEKÁŢKA ZÁPISNÁ PŘEKÁŢKA 


ZNÁMKOVÁZNÁMKOVÁ


 Označení v rozporuOznačení v rozporu s s veřejným pořádkemveřejným pořádkem: : 


např. jméno nebo obraz člověka zasloužilého např. jméno nebo obraz člověka zasloužilého 


o národ či o stát, žijícího či historického,  o národ či o stát, žijícího či historického,  


(MASARYK, HUS, KAREL IV.), (MASARYK, HUS, KAREL IV.), 


název či zkratka orgánu veřejné moci (NKÚ) název či zkratka orgánu veřejné moci (NKÚ) 


nebo právnické osoby veřejného práva (ČTK, nebo právnické osoby veřejného práva (ČTK, 


ČT, ČRo)ČT, ČRo)
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 PŘÍPADPŘÍPAD


LADY DIANALADY DIANA


Označení obsahující jména osob, které se určitým Označení obsahující jména osob, které se určitým 


způsobem zasadily o dění v současném světě, způsobem zasadily o dění v současném světě, 


jsou vyloučena ze zápisu, neboť jejich použití v ochrannéjsou vyloučena ze zápisu, neboť jejich použití v ochranné


známce by se příčilo veřejnému pořádku.známce by se příčilo veřejnému pořádku.


Rozh. ÚPV ORozh. ÚPV O--131254 z 9. 8. 01.131254 z 9. 8. 01.
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 PŘÍPADPŘÍPAD


MONA LISA               MONA LISA               


Slovní označení shodné s názvem všeobecně známého Slovní označení shodné s názvem všeobecně známého 


obrazu neodporuje veřejnému pořádku ani dobrým obrazu neodporuje veřejnému pořádku ani dobrým 


mravům, mravům, 


neboť není v rozporu se žádnými společenskými ani neboť není v rozporu se žádnými společenskými ani 


ústavními zásadami České republiky.ústavními zásadami České republiky.


z. č. 174/88 Sbz. č. 174/88 Sb.                                               Jakl 416..                                               Jakl 416.
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ODSTRAŇOVÁNÍ TVRDOSTIODSTRAŇOVÁNÍ TVRDOSTI


 Tvrdost Tvrdost (hardship)(hardship) práva soukroméhopráva soukromého





1.1. kontextualismuskontextualismus podle okolností případupodle okolností případu


2.2. pouţívání otevřených právních pojmů (generální pouţívání otevřených právních pojmů (generální 


klausule)klausule)


3.3. ústavně konformní výkladústavně konformní výklad


4.4. rebus sic stantibusrebus sic stantibus
smlouvasmlouva uzavřenauzavřena za konkrétního stavu s následnou                                                  za konkrétního stavu s následnou                                                  
změnou okolností změnou okolností 


 zánik závazku                   zánik závazku                   §§ 50a/3 o. z., 292/5 obch. z.50a/3 o. z., 292/5 obch. z.


 změna závazku soudem                            změna závazku soudem                            §§ 99 z. r.99 z. r.
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 Tvrdost zákona práva veřejnéhoTvrdost zákona práva veřejného





rozhodnutí na základě správního uváţenírozhodnutí na základě správního uváţení


v jednotlivé věciv jednotlivé věci


např. v individuální věci práva sociálního např. v individuální věci práva sociálního 


zabezpečenízabezpečení


z. č. 187/06 Sb., o nemocen. pojištění, aj.z. č. 187/06 Sb., o nemocen. pojištění, aj.
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NOTORIETYNOTORIETY


 Skutečnosti Skutečnosti obecně známéobecně známé, , 


které netřeba dokazovat            které netřeba dokazovat            ((§§ 122 o. s. ř.)122 o. s. ř.)


a.a. přírodní, přírodní, např. sled ročních obdobínapř. sled ročních období


b.b. společenské, společenské, např. sled dnů v týdnunapř. sled dnů v týdnu


 Zásadní nepatřičnostZásadní nepatřičnost v právu trestnímv právu trestním


 in dubio pro reoin dubio pro reo







49


SJEDNOCOVÁNÍ JUDIKATRUY  SJEDNOCOVÁNÍ JUDIKATRUY  


 Evropský soud pro lidská práva Evropský soud pro lidská práva 


ve Štrasburkuve Štrasburku


 Nejvyšší soudNejvyšší soud v Brněv Brně


 stanoviska ke sjednocování rozhodovánístanoviska ke sjednocování rozhodování


soudů v civilních věcech    soudů v civilních věcech    


 Sb. soud. rozh. a stan.Sb. soud. rozh. a stan.
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 Soudní rozhodnutí zásadního Soudní rozhodnutí zásadního 


významu po právní stráncevýznamu po právní stránce


1.1. právní otázka zásadního významu právní otázka zásadního významu 


(pro věc (pro věc určujícíurčující))


2.2. odpověď na ni má odpověď na ni má obecný dopadobecný dopad


na všechny případy na všechny případy obdobnéobdobné povahypovahy
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EVROPEIZACE EVROPEIZACE 


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Rada EvropyRada Evropy


 mezinárodní smlouvy, mezinárodní smlouvy, např. Evropská úmluva např. Evropská úmluva 


o právním postavení dětí narozených mimo manželstvío právním postavení dětí narozených mimo manželství


(1975), (1975), (č. 47/01 Sb. m. s.)(č. 47/01 Sb. m. s.)


 doporučenídoporučení


 Evropská unieEvropská unie


 prvotní prvotní zdroj: mezinárodní smlouvy zdroj: mezinárodní smlouvy 


 druhotný druhotný (odvozený)(odvozený) zdroj:zdroj:


nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučenínařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení
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PRÁVOPRÁVO


EVROPSKÉ UNIEEVROPSKÉ UNIE


1.1. bezprostřední pouţitelnostbezprostřední pouţitelnost práva EUpráva EU


2.2. aplikační přednostaplikační přednost práva EU práva EU 


před státním zákonem; srv. čl. 10 Úpřed státním zákonem; srv. čl. 10 Ú


3.3. soukromoprávní odpovědnost státusoukromoprávní odpovědnost státu


za škodu jedinci porušením práva EUza škodu jedinci porušením práva EU


4.4. bezprostřední účinekbezprostřední účinek práva EU práva EU 


v v soukromýchsoukromých i veřejných poměrech i veřejných poměrech 
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 Sjednocování soukromých práv v EUSjednocování soukromých práv v EU, , např.např.


 právo korporačníprávo korporační


1.1. evropské hospodářské zájmové sdruţení (EHZS)evropské hospodářské zájmové sdruţení (EHZS)


(nař. 1985)(nař. 1985)


2.2. evropská společnost (SE) a holdingová evropskáevropská společnost (SE) a holdingová evropská


společnost společnost (nař. 2001)(nař. 2001)


3.3. evropská druţstevní společnost evropská druţstevní společnost (nař. 2003)(nař. 2003)


 soukromé právo mezinárodnísoukromé právo mezinárodní


1.1. Úmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkovéÚmluva o právu rozhodném pro smluvní závazkové


vztahyvztahy (1980), (1980), (č. 64/06, 21/07 Sb. m. s.)(č. 64/06, 21/07 Sb. m. s.)


2.2. nařízení EP a Rady (ES) o právu rozhodném nařízení EP a Rady (ES) o právu rozhodném 


pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II), pro mimosmluvní závazkové vztahy (Řím II), 20072007
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 Slaďování soukromých práv v EUSlaďování soukromých práv v EU


 právní síla a forma cílové právní síla a forma cílové směrnicesměrnice


 jednotný trhjednotný trh €€


vč. vč. soukromoprávní ochrany spotřebitelesoukromoprávní ochrany spotřebitele


 vše, co je mimo jednotný trh,vše, co je mimo jednotný trh,


zůstává stranou EUzůstává stranou EU
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IUS COMMUNE EUROPAEMIUS COMMUNE EUROPAEM


 Evropské soukromé právoEvropské soukromé právo


 společný referenční rámecspolečný referenční rámec


 evropský zákoník smluvního práva (ECC)evropský zákoník smluvního práva (ECC)


 principy evropského smluvního práva (PECL)principy evropského smluvního práva (PECL)


 principy evropského deliktního práva (PETL)principy evropského deliktního práva (PETL)


 principy evropského práva nepřikázanéhoprincipy evropského práva nepřikázaného


jednatelství (PEL Ben. Int.)jednatelství (PEL Ben. Int.)


 principy evropského práva obchodníhoprincipy evropského práva obchodního


zastoupení, frančízy a distribučních smluv (PELzastoupení, frančízy a distribučních smluv (PEL


CAFDC)CAFDC)
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 principy evropského práva smluv o sluţbách principy evropského práva smluv o sluţbách 


(PEL SC)(PEL SC)


 principy evropského práva koupě (PELS) principy evropského práva koupě (PELS) 


 principy evropského práva zajištění (PEL Pers.principy evropského práva zajištění (PEL Pers.


Sec.)Sec.)


 společné jádro soukromého práva v Evropěspolečné jádro soukromého práva v Evropě


 evropský občanský zákoníkevropský občanský zákoník


 evropské rodinné právo  evropské rodinné právo  


== mimostátní mimostátní (odbornické)(odbornické) právo právo 


(soft law)(soft law)
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Např.:Např.:


http://www.copecl.org/http://www.copecl.org/


http://www.sgecc.net/http://www.sgecc.net/
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PRINCIPY PRÁVNÍHO PRINCIPY PRÁVNÍHO 


MYŠLENÍMYŠLENÍ


PRÁVNÍ PRINCIPYPRÁVNÍ PRINCIPY


AA


ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA 
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Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 


a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


verze 1.8 (2011)verze 1.8 (2011)


© Ivo Telec, 2005© Ivo Telec, 2005
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Ius est ars boni et aequiIus est ars boni et aequi


Publius Iuventilus Celsus,Publius Iuventilus Celsus, D. 1, 1, 1 pr.D. 1, 1, 1 pr.


kol. 70 kol. 70 –– kol. 140 po Kr.kol. 140 po Kr.
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TEMATICKÝ PŘEHLED


1.1. účel a soustavaúčel a soustava


2.2. právní normy: právní principy a právní pravidlaprávní normy: právní principy a právní pravidla


2.2. životní princip a postojživotní princip a postoj


3.3. obecné právní principyobecné právní principy


4.4. zásady soukromého právazásady soukromého práva


5.5. zvláštní zásady soukromého právazvláštní zásady soukromého práva


6.6. zásady soukromoprávních institucízásady soukromoprávních institucí
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1. ČÁST1. ČÁST


PRÁVNÍ PRINCIPY PRÁVNÍ PRINCIPY 


AA


PRÁVNÍ PRAVIDLAPRÁVNÍ PRAVIDLA
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??


právní jistota (jistota nabytého práva)právní jistota (jistota nabytého práva)


poctivost a důvěrapoctivost a důvěra


Každé právní dobro lze vyjádřit právním Každé právní dobro lze vyjádřit právním 


principemprincipem







11


VÝMĚR PRÁVNÍCH PRINCIPŮVÝMĚR PRÁVNÍCH PRINCIPŮ


 Normativní právní větyNormativní právní věty v literární v literární 


podobě vyjadřující:podobě vyjadřující:


1.1. abstraktní příkazyabstraktní příkazy (= právní normy)(= právní normy)


k optimalizaci chování k optimalizaci chování (Optimierungsgebote)(Optimierungsgebote)


bez konkrétní skutkové podstatybez konkrétní skutkové podstaty


2.2. hodnotové hodnotové aa funkční základyfunkční základy právně právně 


normativní soustavy (právního řádu), normativní soustavy (právního řádu), 


způsobilé poměřování (vážení)způsobilé poměřování (vážení)







12





=   mětí dobrého, má býti právní dobro=   mětí dobrého, má býti právní dobro


(hodnota),(hodnota),


např. má být jistota nabytého např. má být jistota nabytého 


vlastnického práva (dobro) vlastnického práva (dobro) 


či dobrá víra (nezaviněná nevědomost) či dobrá víra (nezaviněná nevědomost) 


má být chráněna (dobro)má být chráněna (dobro)







13





 ÚčeloslovněÚčeloslovně--hodnotová argumentacehodnotová argumentace


právními principy při:právními principy při:


1.1. tvorbě právatvorbě práva


2.2. výkladu právavýkladu práva


3.3. dotváření práva podobností (analogií) dotváření práva podobností (analogií) 


či teleologickou redukcíči teleologickou redukcí
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ZDROJEZDROJE


1.1. idea právaidea práva


2.2. právní řádprávní řád (pozitivní právo), volní projev (pozitivní právo), volní projev 


zákonodárce, následek politického zákonodárce, následek politického 


rozhodnutírozhodnutí


např. princip právně rovného zacházení např. princip právně rovného zacházení 


v antidiskriminač. zák. č. 189/09 Sb.v antidiskriminač. zák. č. 189/09 Sb.
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 DruhyDruhy::


1.1. psanépsané §§§§§§


např. rovné zacházení, dobrá správanapř. rovné zacházení, dobrá správa


2.2. nepsanénepsané, vyvozené (indukované) z:, vyvozené (indukované) z:


a.a. právních pravidel (ze součásti právního právních pravidel (ze součásti právního 


řádu) řádu) 


b.b. ideje práva mimo právní řád, ideje práva mimo právní řád, 


zákonodárnou politiku a politickou vůli zákonodárnou politiku a politickou vůli 


zákonodárcezákonodárce
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ÚČEL PRÁVNÍCH PRINCIPŮÚČEL PRÁVNÍCH PRINCIPŮ


1.1. bezprostředně normativníbezprostředně normativní s cílem s cílem 


přímo právně upravit lidské chování přímo právně upravit lidské chování 


2.2. aplikačníaplikační vč. právní argumentacevč. právní argumentace


3.3. zákonodárně zákonodárně politický a technickýpolitický a technický


4.4. výkladovývýkladový
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Mezi obecně uznávané právní principy patří v oblasti Mezi obecně uznávané právní principy patří v oblasti 


práva ústavního pravidla počítání času, jak jsou práva ústavního pravidla počítání času, jak jsou 


v evropském právním myšlení srozumitelně a smysluplněv evropském právním myšlení srozumitelně a smysluplně


vymezena od dob římských.vymezena od dob římských.


Nál. ÚS, Pl. ÚS 33/97 z 17. 12. 97 ve věci zrušení Nál. ÚS, Pl. ÚS 33/97 z 17. 12. 97 ve věci zrušení 


ustanovení zák. na ochranu zvířat proti týrání.ustanovení zák. na ochranu zvířat proti týrání.
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SOUSTAVA SOUSTAVA 


PRÁVNÍCH PRINCIPŮPRÁVNÍCH PRINCIPŮ


1.1. obecné právní principyobecné právní principy


přirozené přirozené (obecné)(obecné) zásady právnízásady právní


2.2. obecné zásady práva obecné zásady práva soukroméhosoukromého


3.3. obecné zásady práva obecné zásady práva veřejnéhoveřejného


4.4. zvláštní (zvláštní (odvětvovéodvětvové) zásady práva ) zásady práva 


soukroméhosoukromého


5.5. zvláštní (zvláštní (odvětvovéodvětvové) zásady práva veřejného) zásady práva veřejného


6.6. zásady právních zásady právních institucíinstitucí
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CO JIM PŘEDCHÁZÍ?CO JIM PŘEDCHÁZÍ?


??
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ŢIVOTNÍ PRINCIPŢIVOTNÍ PRINCIP


 Princip vzájemného podporováníPrincip vzájemného podporování


(Prinzip der St(Prinzip der Stüützender Hilfe)tzender Hilfe)


 Přirozenost láskyPřirozenost lásky =  kladné nastavení =  kladné nastavení 


světasvěta


 rušení zneužitím svobodné vůlerušení zneužitím svobodné vůle







21


ŢIVOTNÍ POSTOJŢIVOTNÍ POSTOJ


 Přirozený postoj ke spravedlnostiPřirozený postoj ke spravedlnosti


 každodenní zkušenost, zejm. prožitímkaždodenní zkušenost, zejm. prožitím


 samozřejmé, bezděčné, vnímání významusamozřejmé, bezděčné, vnímání významu


věcí a přesvědčení o něm; věcí a přesvědčení o něm; 


„dětsky nevinný“ postoj„dětsky nevinný“ postoj


 Právně teoretický postojPrávně teoretický postoj


 cílem cílem poporozumět, rozumět, čím věci jsou (zatřídit je)čím věci jsou (zatřídit je)


 zproblematizovánízproblematizování přirozeně známého světapřirozeně známého světa


 vyvolání právního problémuvyvolání právního problému


 rozumové zpochybněnírozumové zpochybnění přirozeného postojepřirozeného postoje
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SPOLEČENSKÉ ŘÁDYSPOLEČENSKÉ ŘÁDY


 NáboţenskýNáboţenský; např. náboženské symboly ; např. náboženské symboly 


 MorálníMorální; srv. morální závazky a morální nároky,; srv. morální závazky a morální nároky,


veřejnou morálku právnických povoláníveřejnou morálku právnických povolání


 PrávníPrávní; srv. právní principy a právní pravidla; srv. právní principy a právní pravidla


 HospodářskýHospodářský; viz zásady hospodářské ; viz zásady hospodářské 


soutěžesoutěže


 VědeckýVědecký; srv. vědecké zvyklosti; srv. vědecké zvyklosti


 PolitickýPolitický; např. politické symboly ; např. politické symboly 


nebo politická odpovědnost za politický deliktnebo politická odpovědnost za politický delikt
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PŘÍKAZY PRÁVAPŘÍKAZY PRÁVA


Praecepta iuris sunt haec:Praecepta iuris sunt haec:


Honeste vivere, Honeste vivere, 


alterum non laedere,alterum non laedere,


suum cuique tribuere.suum cuique tribuere.


Domitius Ulpianus, Domitius Ulpianus, D 1, 1, 10, 1D 1, 1, 10, 1


(170 (170 –– 228 po Kr.)228 po Kr.)
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PŘEDPOROZUMĚNÍPŘEDPOROZUMĚNÍ


… každý dobře ví, že smlouvy se mají plnit, … každý dobře ví, že smlouvy se mají plnit, 


dluhy platit, nikoho neuvádět v omyl, dluhy platit, nikoho neuvádět v omyl, 


nepomlouvat ani neokrádat …nepomlouvat ani neokrádat …


 Právní řád jen formalizuje všeobecně známé Právní řád jen formalizuje všeobecně známé 


radyrady, jak žít bez újmy vlastní nebo bližnímu , jak žít bez újmy vlastní nebo bližnímu 


 státně pozitivistická státně pozitivistická závislost na předpisuzávislost na předpisu


na všechnona všechno ((naduţívánínaduţívání rozumu)   rozumu)   


nebo na pouhém textu předpisu (nebo na pouhém textu předpisu (nepouţívánínepouţívání


rozumu)    rozumu)    
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OBECNÉ PRÁVNÍ PRINCIPYOBECNÉ PRÁVNÍ PRINCIPY


 Osvědčené principy právního státuOsvědčené principy právního státu


=   právní principy=   právní principy


preamb. Úpreamb. Ú


 Argumentační důsledky logické nebo Argumentační důsledky logické nebo 


právně rétoricképrávně rétorické pro celý právní řádpro celý právní řád
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HLEDÁNÍ VÝCHODISKAHLEDÁNÍ VÝCHODISKA


strictum ius            strictum ius             aequitasaequitas





summum ius, summa iniuriasummum ius, summa iniuria







27


VÝCHODISKAVÝCHODISKA


1.1. Povaha věci a míra všech věcíPovaha věci a míra všech věcí


(Natur der Sache)(Natur der Sache)


2.2. Přirozený smysl práva, Přirozený smysl práva, 


podstata a smysl lidských právpodstata a smysl lidských práv


(naturalis ratio)(naturalis ratio)


3.3. SpravedlnostSpravedlnost


(aequitas)(aequitas)


4.4. Logika věciLogika věci







28


UZNÁNÍUZNÁNÍ


 obecné zásady práva, uznané civilizovanými národy obecné zásady práva, uznané civilizovanými národy 


čl. 38/1 Statutu Mezinárodního soudního dvora v Haagu, 1945 čl. 38/1 Statutu Mezinárodního soudního dvora v Haagu, 1945 


(č. 30/47 Sb.)(č. 30/47 Sb.)


 obecné zásady mezinárodního právaobecné zásady mezinárodního práva


čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv 


a základních svobod, 1950                                       (č. 209/92 Sb.)a základních svobod, 1950                                       (č. 209/92 Sb.)


 zásady spravedlnosti (ekvita)zásady spravedlnosti (ekvita)


§§ 25/3 z. č. 216/94 Sb., o rozhod. říz. a o výkonu rozhod. nálezů25/3 z. č. 216/94 Sb., o rozhod. říz. a o výkonu rozhod. nálezů
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POVAHA A CÍLPOVAHA A CÍL


PRÁVNÍCH PRINCIPŮPRÁVNÍCH PRINCIPŮ


 Axiomatická povaha Axiomatická povaha 


apriorní dobraapriorní dobra, všeobecně osvědčené a uznávané,, všeobecně osvědčené a uznávané,


které které netřeba dokazovat netřeba dokazovat ((axiomyaxiomy),),


jimiž se právní řád právního státu nechává ovládat  jimiž se právní řád právního státu nechává ovládat  


((vláda právavláda práva); úhelné kameny práva); úhelné kameny práva


 CílCíl


trvalé udržování trvalé udržování obecného právního dobraobecného právního dobra (míru)(míru)


mezi lidmi a vůči přírodě mezi lidmi a vůči přírodě 


 Vnitřní jednota, soudrţnost Vnitřní jednota, soudrţnost aa účelnost práva účelnost práva 
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PRÁVNÍ PRINCIP A POLITIKAPRÁVNÍ PRINCIP A POLITIKA


 Právní principPrávní princip


„nikdo nesmí mít prospěch ze svého„nikdo nesmí mít prospěch ze svého


protiprávního jednání“ protiprávního jednání“ 


 Politika v právních pravidlechPolitika v právních pravidlech


„přímé daně se mají snížit, nepřímé„přímé daně se mají snížit, nepřímé


zvýšit“    zvýšit“     zákonný příkaz (právní pravidlo)zákonný příkaz (právní pravidlo)
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POLITIKA A PRÁVOPOLITIKA A PRÁVO


 Vláda lidu Vláda lidu 


 Svrchovanost liduSvrchovanost lidu


relativní skupinovérelativní skupinové,,


např. stranické, např. stranické, 


zájmy, předsudkyzájmy, předsudky


soutěž o veřejnou soutěž o veřejnou mocmoc


 Vláda práva Vláda práva 


 Právní státPrávní stát


a.a. demokratickýdemokratický


b.b. jinýjiný


objektivní zájemobjektivní zájem


spravedlnostispravedlnosti


služba spravedlnostislužba spravedlnosti
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PŘEHLED PRÁVNÍCH PRINCIPŮPŘEHLED PRÁVNÍCH PRINCIPŮ


 Právní ctnosti Právní ctnosti ((právní hodnotyprávní hodnoty))


1.1. spravedlnostspravedlnost


2.2. úcta a uznání zdroje přirozených práv (Vyšší moci)úcta a uznání zdroje přirozených práv (Vyšší moci)


3.3. nezadatelnost přirozených právnezadatelnost přirozených práv


4.4. svoboda vůlesvoboda vůle


5.5. osobní odpovědnostosobní odpovědnost


6.6. nedotknutelnost lidské bytostinedotknutelnost lidské bytosti


7.7. rozumnost a rozumné (legitimní, oprávněné)  rozumnost a rozumné (legitimní, oprávněné)  


očekáváníočekávání


8.8. poměrnostpoměrnost


9.9. přiměřenostpřiměřenost
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10.10. poctivost a důvěrapoctivost a důvěra


11.11. úcta k právům a svobodám jedince úcta k právům a svobodám jedince 


12.12. rovnost v právech (právní rovnost)rovnost v právech (právní rovnost)


12.12. právní bezpečí právní bezpečí 


13.13. obecné právní dobroobecné právní dobro


14.14. dobrá vůledobrá vůle


15.15. dobrá víra dobrá víra (bona fides)(bona fides)


14.14. dobré mravy dobré mravy (bonos mores)(bonos mores)
15.15. dobrá pověstdobrá pověst


16.16. dobrá správa dobrá správa 
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19.19. veřejná morálkaveřejná morálka


20.20. veřejný pořádek; veřejný pořádek; srv. právo známkovésrv. právo známkové


21.21. zákon nepůsobí zpětně zákon nepůsobí zpětně (lex retro non agit)(lex retro non agit)


22.22. z bezpráví právo nevznikne z bezpráví právo nevznikne 


(ius ex iniuria non oritur)(ius ex iniuria non oritur)


23.23. bezpráví neospravedlňuje bezpráví   bezpráví neospravedlňuje bezpráví   


(iniuria non excusat iniuriam)(iniuria non excusat iniuriam)
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25.25. není trestu bez zákona, není trestného není trestu bez zákona, není trestného 


činu bez zákona, činu bez zákona, aj.aj.


 In favorem vitaeIn favorem vitae


 In favorem libertatisIn favorem libertatis


 In favorem auctorisIn favorem auctoris
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METODIKA POMĚŘOVÁNÍ METODIKA POMĚŘOVÁNÍ 


PRÁVNÍCH PRINCIPŮPRÁVNÍCH PRINCIPŮ


1.1. abstraktní abstraktní porovnáníporovnání právních principů právních principů 


((bezbez ohledu na konkrétní věc)ohledu na konkrétní věc)


2.2. posouzení posouzení hierarchiehierarchie právních principůprávních principů


z hlediska právní síly (ústavní, či podústavní)z hlediska právní síly (ústavní, či podústavní)


3.3. posouzení, v jaké míře jsou principy posouzení, v jaké míře jsou principy dotčeny dotčeny 


vv konkrétní konkrétní věcivěci


4.4. vlastní poměřování (vlastní poměřování (optimalizaceoptimalizace použití použití 


dotčených principů; co nejvíce použít pokud dotčených principů; co nejvíce použít pokud 


možno všechny)možno všechny)
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 Intenzita dotčení právních principůIntenzita dotčení právních principů::





a.a. plné zabránění použití určitého principuplné zabránění použití určitého principu


b.b. částečné zabráněníčástečné zabránění
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2. ČÁST2. ČÁST


PRÁVNÍ PRINCIPY A PRÁVNÍ PRAVIDLA PRÁVNÍ PRINCIPY A PRÁVNÍ PRAVIDLA 


JAKO PRÁVNÍ NORMYJAKO PRÁVNÍ NORMY
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STRUKTURA PRÁVNÍ NORMYSTRUKTURA PRÁVNÍ NORMY


 Dvojčlenná strukturaDvojčlenná struktura


1.1. skutková podstata skutková podstata (hypotéza, antecedent)(hypotéza, antecedent)


podmiňující část,podmiňující část, např. poškození zdravínapř. poškození zdraví


2.2. právní důsledekprávní důsledek naplnění skutkové podstaty naplnění skutkové podstaty 


(sankce, účinek, konsekvent)(sankce, účinek, konsekvent)


podmíněná část, podmíněná část, např. závazek nahradit škodunapř. závazek nahradit škodu


na zdravína zdraví


 implicitní zásada (princip) implicitní zásada (princip) neminem laedereneminem laedere
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 ppodřazení nastavšího odřazení nastavšího konkrétníhokonkrétního


skutku (děje), skutku (děje), 


např. poškození zdraví,např. poškození zdraví,


abstraktníabstraktní skutkové podstatě, skutkové podstatě, 


viz delikt škody,viz delikt škody,


s přivozením s přivozením konkrétníhokonkrétního právníhoprávního


následku,následku,


tj. deliktního závazku reparačníhotj. deliktního závazku reparačního
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PRÁVNÍ SOUSTAVA PRÁVNÍ SOUSTAVA 


PRÁVNÍCH NOREMPRÁVNÍCH NOREM


1.1. Právní principyPrávní principy


(Prinzipienmodelle)(Prinzipienmodelle)


= příkazy k optimalizaci,= příkazy k optimalizaci,


používané v co nejvyšší používané v co nejvyšší 


míře vzhledem k možnostimíře vzhledem k možnosti::


i.i. skutkovéskutkové (děj)(děj)


ii.ii. právníprávní::


a.a. poměřované kolidující poměřované kolidující 


jiné principyjiné principy


b.b. právní pravidlaprávní pravidla


2.2. Právní pravidlaPrávní pravidla


(Regelmodelle)(Regelmodelle)


=    =    definitivní:definitivní:


a.a. příkazypříkazy


napnapřř.. splnit dluhsplnit dluh


b.b. zákazyzákazy, , např. zákaznapř. zákaz


znehodnocujícího užití znehodnocujícího užití 
uměleckého díla  uměleckého díla  


c.c. dovolenídovolení


viz zákonné licenceviz zákonné licence


d.d. [[zmocněnízmocnění]]
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 Právní principyPrávní principy


 platí platí souběţně souběţně 


22 nebo i vícenebo i více


 liší se mírou liší se mírou 


intenzity platnostiintenzity platnosti


(významností)(významností)


 kříží se a vyvažují kříží se a vyvažují 


se vzájemně            se vzájemně            


 Právní pravidlaPrávní pravidla


 platí platí výlučně 1výlučně 1


příkaz, zákaz, příkaz, zákaz, 


nebo dovolenínebo dovolení


 jedno ruší druhéjedno ruší druhé
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 Použití Použití poměřenímpoměřením


principů (hodnot)principů (hodnot)


(např. poměřením dobré (např. poměřením dobré 


víry a právního víry a právního 


bezpečí) bezpečí) 


 metoda poměrnostimetoda poměrnosti


(proporcionality)(proporcionality)


 přibližování sepřibližování se


Dworkin, 1984, Alexy, 1985Dworkin, 1984, Alexy, 1985


 Použití Použití podřazenímpodřazením


skutku pod právní skutku pod právní 


pravidlo pravidlo 


(např. pod zákaz)(např. pod zákaz)


 metoda podřazenímetoda podřazení


(subsumpce)(subsumpce)


ideji spravedlnostiideji spravedlnosti


Sieckman, 1990Sieckman, 1990
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 Původ právního principuPůvod právního principu


 všeobecné povědomí o přiměřenostivšeobecné povědomí o přiměřenosti


a závaznosti; trvá udržováním povědomía závaznosti; trvá udržováním povědomí


 Původ právního pravidlaPůvod právního pravidla


 politické rozhodnutí, politická dohoda aj.politické rozhodnutí, politická dohoda aj.


politické dorozumění straníků či jiných politické dorozumění straníků či jiných 


politiků; vliv nahodilosti; trvá do zrušenípolitiků; vliv nahodilosti; trvá do zrušení
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PRÁVNÍ PRINCIPYPRÁVNÍ PRINCIPY


A PRÁVNÍ PRAVIDLAA PRÁVNÍ PRAVIDLA


 2 normativní prvky práva 2 normativní prvky práva (právního řádu):(právního řádu):


1.1. princip  (hodnotový význam princip  (hodnotový význam prima facie)prima facie)


2.2. pravidlopravidlo


 Shodnost účeluShodnost účelu  dobro a spravedlnostdobro a spravedlnost


 JednotnýJednotný účeloslovný význam právního účeloslovný význam právního 


řáduřádu a obou jeho prvkůa obou jeho prvků


 principy principy ii pravidla mají být prodchnuty stejnýmpravidla mají být prodchnuty stejným


„kmitočtem“, laděny na stejnou strunu„kmitočtem“, laděny na stejnou strunu
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 Právní principyPrávní principy


1.1. secundum et intra legemsecundum et intra legem


=  mohou být i právními pravidly=  mohou být i právními pravidly


2.2. praeter legempraeter legem


=  právně politické podněty=  právně politické podněty


3.3. extra (contra) legemextra (contra) legem


=  =  iusius non scriptanon scripta
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 Způsob řešení střetu 2 prvků právaZpůsob řešení střetu 2 prvků práva::


StanovíStanoví--li právní princip jinak nežli právníli právní princip jinak nežli právní


princip, nebo naopak, princip, nebo naopak, 


pouţijepouţije se ten normativní prvek právase ten normativní prvek práva


(právního řádu), (právního řádu), 


který je který je přirozenějšípřirozenější a v konkrétní nastalé věci a v konkrétní nastalé věci 


spravedlivějšíspravedlivější


 míra přirozenostimíra přirozenosti


 míra spravedlivého uspořádání věcimíra spravedlivého uspořádání věci
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 PoměrPoměr právního principu a právního právního principu a právního 


pravidla:pravidla:


neplatíneplatí


zásada zásada lex specialis derogat legi generalilex specialis derogat legi generali
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3. ČÁST3. ČÁST


PŘIROZENÉ ZÁSADY PRÁVNÍPŘIROZENÉ ZÁSADY PRÁVNÍ
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PRÁVNÍ ZÁSADYPRÁVNÍ ZÁSADY


 Právní zásadyPrávní zásady, na nichž je vybudován zákon; , na nichž je vybudován zákon; 


souladné s právními principy; vyjádřeny:souladné s právními principy; vyjádřeny:


 zákonem zákonem ((secundum et intra legem)secundum et intra legem)


 mimozákonně mimozákonně (praeter legem, extra legem)(praeter legem, extra legem)


1.1. obecnéobecné


2.2. zvláštní zvláštní ((odvětvovéodvětvové), ), např. práva obchodníhonapř. práva obchodního


3.3. jednotlivých právních institucíjednotlivých právních institucí


např. právní ochrany osobnosti nebo rodinynapř. právní ochrany osobnosti nebo rodiny
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PŘIROZENÝ SMYSL ZÁKONAPŘIROZENÝ SMYSL ZÁKONA


 §§ 7 ABGB (1811), 7 ABGB (1811), natnatüürliches Sinn eines Gesetzesrliches Sinn eines Gesetzes
causa finaliscausa finalis


=   =   objektivní uspořádáníobjektivní uspořádání poměrů poměrů 


mezi lidmi nebo vůči přírodě,mezi lidmi nebo vůči přírodě,


které vychází z přirozených které vychází z přirozených zákonitostízákonitostí světa,světa,


z přirozených lidských z přirozených lidských právpráv z nichz nich


vyplývajících, jakož i z vyplývajících, jakož i z cílecíle lidského životalidského života
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PŘIROZENÉ ZÁSADY PRÁVNÍPŘIROZENÉ ZÁSADY PRÁVNÍ


 §§ 7 ABGB (1811) a vládní návrh o. z. (2009)7 ABGB (1811) a vládní návrh o. z. (2009)


natnatüürliche Rechtsgrundsrliche Rechtsgrundsäätzentzen


=  =  nezadatelnénezadatelné ţivotní zásady právníhoţivotní zásady právního


významuvýznamu, státy uznávané a používané,, státy uznávané a používané,


nikoli však státy stanovenénikoli však státy stanovené


=  zásady spravedlnosti (ekvita)             =  zásady spravedlnosti (ekvita)             
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ZÁSADY SPRAVEDLNOSTIZÁSADY SPRAVEDLNOSTI


 Přirozená spravedlnostPřirozená spravedlnost (natural justice)(natural justice)


=  =  nepsané hmotné právonepsané hmotné právo (ius non scripta);(ius non scripta);


používáno mj. v používáno mj. v rozhodčím řízenírozhodčím řízení z z vůlevůle


účastníků majetkového sporuúčastníků majetkového sporu


(ekvita, (ekvita, ex aequo et bono)ex aequo et bono)


např. zásada např. zásada neminem laedereneminem laedere


 Co je spravedlivé?Co je spravedlivé?


To, co je přirozeně (objektivně) prospěšné. To, co je přirozeně (objektivně) prospěšné. 
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 KTERÉ TO JSOU?KTERÉ TO JSOU?


1.1. ochrana života a zdraví, cti, důstojnostiochrana života a zdraví, cti, důstojnosti


a soukromí (a soukromí (osobnostiosobnosti))


2.2. ochrana ochrana rodinyrodiny


3.3. ochrana ochrana vlastnictvívlastnictví


4.4. ochrana ochrana slabšího slabšího před bezdůvodnou újmoupřed bezdůvodnou újmou


pro pro nedostatek věkunedostatek věku (ochrana nezletilce) (ochrana nezletilce) 


nebo pro nebo pro závislost závislost svého postavení (ochranasvého postavení (ochrana


slabší strany)slabší strany)


5.5. nikdo nesmí bezdůvodně nikdo nesmí bezdůvodně těţit z vlastnítěţit z vlastní
neschopnostineschopnosti k újmě jiného                          k újmě jiného                          
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6.6. slib slib zavazujezavazuje; smlouvy mají být plněny; smlouvy mají být plněny (pacta (pacta 
sunt servanda)sunt servanda)


7.7. nikomu nelze odepřít, co mu po právu náležínikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží


8.8. předpoklad předpoklad dobré vírydobré víry právního jednání nebo právního jednání nebo 


jiného chování (jiného chování (vyvratitelná domněnkavyvratitelná domněnka))


9.9. zákaz zneužití práva k újmě jinéhozákaz zneužití práva k újmě jiného


10.10. nikdo nemůže zasáhnout do integrity jinéhonikdo nemůže zasáhnout do integrity jiného


11.11. nikdo nemůže na jiného převést více práv nežli nikdo nemůže na jiného převést více práv nežli 


má sámmá sám
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12.12. nikdo nesmí být nucen setrvávat nikdo nesmí být nucen setrvávat 


ve společenstvíve společenství


13.13. nikdo nesmí být nucen vzdát se budoucích nikdo nesmí být nucen vzdát se budoucích 


(neznámých) práv; (neznámých) práv; viz a. z.viz a. z.


14.14. nikdo nemůže mít prospěch z vlastníhonikdo nemůže mít prospěch z vlastního


protiprávního jednání nebo z toho, že jednal protiprávního jednání nebo z toho, že jednal 


ve zlé víře či proti dobrým mravůmve zlé víře či proti dobrým mravům


15.15. nikomu neškoditnikomu neškodit
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16.16. nikomu nelze odepřít, co mu po právu náležínikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží


17.17. nikdo se nemůže bezdůvodně obohatit na úkor nikdo se nemůže bezdůvodně obohatit na úkor 


jinéhojiného


18.18. spravedlivý důvodspravedlivý důvod


19.19. práva bdělým práva bdělým (vigilantibus iura scripta sunt)(vigilantibus iura scripta sunt)


aj.aj.
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4. ČÁST4. ČÁST


ZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVAZÁSADY SOUKROMÉHO PRÁVA


(ODVĚTVOVÉ ZÁSADY)(ODVĚTVOVÉ ZÁSADY)
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VÝZNAMVÝZNAM


1.1. hierarchicky hodnotový účelhierarchicky hodnotový účel právapráva


2.2. ústavní přizpůsobeníústavní přizpůsobení (konformita) (konformita) podústavníhopodústavního


právapráva


3.3. jednotajednota,, soudrţnostsoudrţnost a a účel účel právapráva


4.4. všeobecná znalostvšeobecná znalost právapráva


5.5. smysluplnost smysluplnost (ospravedlnění)(ospravedlnění) právapráva


6.6. zákonodárnézákonodárné vodítko pro budoucí právovodítko pro budoucí právo


7.7. argumentační argumentační a a interpretačníinterpretační vodítko platnéhovodítko platného


právapráva


 Různá teoretická třídění zásad v písemnictvíRůzná teoretická třídění zásad v písemnictví
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1.    PRIVÁTNÍ AUTONOMIE1.    PRIVÁTNÍ AUTONOMIE


 Vše dovoleno, co není zakázánoVše dovoleno, co není zakázáno


čl. 2/3 LZPS, čl. 2/4 Ú, čl. 2/3 LZPS, čl. 2/4 Ú, §§ 2/3 o. z., 2/3 o. z., §§ 263 obch. z.263 obch. z.


1.1. svoboda volby právně jednat,svoboda volby právně jednat,


nebo nejednatnebo nejednat


výjimkou smluvní přímus                      výjimkou smluvní přímus                      


2.2. svoboda volby smluvníkasvoboda volby smluvníka


např. i veřejnou nabídkou komukolinapř. i veřejnou nabídkou komukoli
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3.3. svoboda volby účelu, obsahu, způsobu svoboda volby účelu, obsahu, způsobu 


a formy právního jednánía formy právního jednání


smlouvy typové nebo atypové, smíšené;smlouvy typové nebo atypové, smíšené;


 způsob volního projevu: způsob volního projevu: 


výslovnývýslovný  nevýslovnýnevýslovný,, per facta concludentiaper facta concludentia


 forma:   forma:   písemná prostápísemná prostá


písemná kvalifikovanápísemná kvalifikovaná


např. volní projevy stran na téže listiněnapř. volní projevy stran na téže listině


nebo veřejnou listinou (notářským nebo veřejnou listinou (notářským 


či exekutorským zápisem)či exekutorským zápisem)
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MÍRA MÍRA 


SVOBODY SPOLEČNOSTISVOBODY SPOLEČNOSTI


 Míra svobodyMíra svobody lidské společnostilidské společnosti


je je přímo úměrnápřímo úměrná


míře možného míře možného uplatnění svobodné vůleuplatnění svobodné vůle


jedincejedince v v soukromýchsoukromých poměrechpoměrech


 např. o. z. v původním znění z 1964 např. o. z. v původním znění z 1964 
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OMEZENÍ OMEZENÍ 


PRIVÁTNÍ AUTONOMIEPRIVÁTNÍ AUTONOMIE


 Zásada minimálního omezení lidské svobody Zásada minimálního omezení lidské svobody 


v soukromých poměrechv soukromých poměrech;;


jen co je jen co je nutnénutné k:k:


1.1. výkonu svobody jinýchvýkonu svobody jiných


2.2. ochraně všeobecně sdílených doberochraně všeobecně sdílených dober


jakožto jakožto nerozloţitelnýchnerozloţitelných hodnot patřících všem; hodnot patřících všem; 


např. dobrých mravů, veřejné morálky,  např. dobrých mravů, veřejné morálky,  


veřejného pořádku, veřejného zdraví, veřejnéhoveřejného pořádku, veřejného zdraví, veřejného


bezpečí apod.bezpečí apod.
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 SMLUVNÍ PŘÍMUSSMLUVNÍ PŘÍMUS


 Smluvní přímusSmluvní přímus ex legeex lege nebo nebo ex contractuex contractu


Příklad:Příklad:


Zákonná Zákonná kontraktační povinnostkontraktační povinnost uzavřít uzavřít i proti své i proti své 


vůli vůli např.např. pojistnou smlouvupojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti o pojištění odpovědnosti 


za škodu způsobenou:za škodu způsobenou:


 při výkonu povolání, při výkonu povolání, např. advokátanapř. advokáta


 provozem silničního motorového vozidla  provozem silničního motorového vozidla  


=  přímus právně =  přímus právně jednat jednat i proti své vůli v zájmu ochrany i proti své vůli v zájmu ochrany 


slabšíhoslabšího (klienta) nebo ochrany (klienta) nebo ochrany všeobecného dobravšeobecného dobra


s s volbou s kým jednatvolbou s kým jednat (volba pojistitele).(volba pojistitele).







68


2.        NEFORMÁLNOST2.        NEFORMÁLNOST


 Svoboda vůle zvolit si formu právního jednáníSvoboda vůle zvolit si formu právního jednání


1.1. neformálníneformální


2.2. formálníformální


 VýjimečněVýjimečně státem přikázaná státem přikázaná právní formaprávní forma


1.1. výslovnávýslovná


2.2. přede svědkypřede svědky


3.3. písemná soukromou nebo veřejnou listinou,písemná soukromou nebo veřejnou listinou,


jeje--li k tomu sdostatek li k tomu sdostatek rozumný důvodrozumný důvod ospravedlňujícíospravedlňující


státní zásah do svobodné vůlestátní zásah do svobodné vůle
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3.               OCHRANA3.               OCHRANA


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA


 Ochrana právaOchrana práva


((§§ 4 o. z., 4 o. z., §§ 3/věta druhá o. s. ř.)3/věta druhá o. s. ř.) před:před:


1.1. ohroţením ohroţením reálnou hrozboureálnou hrozbou


 jen hypotetická hrozbajen hypotetická hrozba


2.2. porušenímporušením


 Deliktní Deliktní (právně bezdůvodný) (právně bezdůvodný) zásahzásah::


1.1. ohrožovací, ohrožovací, např. příprava nebo pokus skutkunapř. příprava nebo pokus skutku


2.2. dokonanýdokonaný


 Zákaz odepření výkonu spravedlnostiZákaz odepření výkonu spravedlnosti


(denegationis iustitiae), (denegationis iustitiae), procesníprocesní zásada civilnízásada civilní
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4.4. OCHRANA POKOJNÉHO  OCHRANA POKOJNÉHO  


STAVUSTAVU


 Quieta non movere                                         Quieta non movere                                         §§ 5 o. z.5 o. z.


účelem účelem obnovaobnova narušeného pokojného stavunarušeného pokojného stavu


odstraněním zřejmého odstraněním zřejmého zásahu (obnovenímzásahu (obnovením


statu quo ante)statu quo ante) pomocí obecního úřadu obcepomocí obecního úřadu obce


s rozšířenou působnostís rozšířenou působností


 Trestní právo správníTrestní právo správní


přestupek proti veřejnému pořádkupřestupek proti veřejnému pořádku


nebo občanskému soužití          nebo občanskému soužití          §§ 47 nebo 49 přest. z.47 nebo 49 přest. z.
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5.       NIKOMU NEŠKODIT5.       NIKOMU NEŠKODIT


 Neminem laedereNeminem laedere


§§ 415 a 420 an. o. z.415 a 420 an. o. z.


nikomu neškodí, kdo vykonává své právonikomu neškodí, kdo vykonává své právo


např. kdo čerpá vodu z cizí studny z titulunapř. kdo čerpá vodu z cizí studny z titulu


svého práva z věcného břemene svého práva z věcného břemene 


zatěžujícího cizí pozemek se studnouzatěžujícího cizí pozemek se studnou
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6.   OCHRANA SLABŠÍ STRANY6.   OCHRANA SLABŠÍ STRANY


 Slabší člověk je soukromým právem chráněnSlabší člověk je soukromým právem chráněn


1.1. nezletilec, nezletilec, srv. práva dítětesrv. práva dítěte
2.2. nesvéprávný nesvéprávný 


3.3. zaměstnanec, zaměstnanec, srv. též odborysrv. též odbory


4.4. pacient nebo klientpacient nebo klient


5.5. spotřebitelspotřebitel


6.6. nájemce bytunájemce bytu


7.7. člen spolkučlen spolku


8.8. původce výtvorů, původce výtvorů, např. autornapř. autor či vynálezceči vynálezce 
9.9. [[menšinový akcionářmenšinový akcionář]] aj.aj.
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 PŘÍKLAD:PŘÍKLAD:


Smluvní licence  Smluvní licence  


 Autorský zákonAutorský zákon


NevyplýváNevyplývá--li z licenční smlouvy, např. mezi li z licenční smlouvy, např. mezi 


autorem a televizním vysílatelem, jinak, autorem a televizním vysílatelem, jinak, 


má se za to, že jde o má se za to, že jde o nenevýhradní licenci výhradní licenci 


k televiznímu vysílání autorova díla. k televiznímu vysílání autorova díla. 


Nikoli o licenci výhradní. Nikoli o licenci výhradní. 


Tzn. Tzn. in favorem auctoris.in favorem auctoris.


§§ 47/1 47/1 in finein fine a. z.a. z.
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 ZÁKAZ ZNEUŢITÍZÁKAZ ZNEUŢITÍ


MONOPOLUMONOPOLU
 MonopolMonopol


1.1. přirozenýpřirozený


2.2. právní (výhradní koncese)právní (výhradní koncese)


 Smlouva připojovacíSmlouva připojovací (adhézní)(adhézní)


obchodník s elektřinou je obchodník s elektřinou je povinen uzavřítpovinen uzavřít smlouvusmlouvu


o dodávce elektřiny s o dodávce elektřiny s kaţdýmkaţdým, , 


kdo splňuje předpoklady (kdo splňuje předpoklady (legální smluvnílegální smluvní přímuspřímus) ) 


a zákazník podepisuje a zákazník podepisuje smluvní formulářsmluvní formulář předloženýpředložený


monopolistou, jehož obsah monopolistou, jehož obsah nemůţenemůţe měnit;měnit;


srv. např. energet. z. č. 458/00 Sb.srv. např. energet. z. č. 458/00 Sb.
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7.      DOBRÁ VÍRA 7.      DOBRÁ VÍRA bona fidesbona fides


 Objektivní právní Objektivní právní 


princip poctivostiprincip poctivosti


(dobra)(dobra)
a a důvěrydůvěry (víry)(víry)


 ctnost (hodnota) ctnost (hodnota) 


slušnosti slušnosti 


a spolehlivosti a spolehlivosti 


 rozumnostrozumnost


 oprávněná oprávněná očekávatelnostočekávatelnost


druhýmdruhým


(oprávněný zájem)(oprávněný zájem)


 přiměřenostpřiměřenost


 spravedlivostspravedlivost


 Subjektivní duševní Subjektivní duševní 


stavstav, , 


objektivně objektivně 
zdůvodnitelného, zdůvodnitelného, 
vlastního vlastního přesvědčenípřesvědčení, , 
že mi patří právo nebo že mi patří právo nebo 


že jednám po právu že jednám po právu 


 právní skutečnostprávní skutečnost


 právní omylprávní omyl


 stav omluvitelného omylustav omluvitelného omylu


 nenezaviněná nevědomostzaviněná nevědomost
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 Treu und GlaubenTreu und Glauben
good faith and fair dealinggood faith and fair dealing
fair use (USA)fair use (USA)


 poctivé (obchodní) poctivé (obchodní) 
zvyklosti zvyklosti (a. z., z. ochr. zn.)(a. z., z. ochr. zn.)


 zásady poctivého zásady poctivého 
obchodního styku obchodního styku (obch. (obch. z.)z.)


 dobrá víra u smluv dobrá víra u smluv 
spotřebitelských spotřebitelských (o. z.)(o. z.)


 [[zásady socialistického zásady socialistického 
soužití, soužití, o. z. 1964o. z. 1964]]


 bezdůvodné obohacení bezdůvodné obohacení 
z nepoctivých zdrojůz nepoctivých zdrojů


 guter Glaubenguter Glauben


 dobrověrná držba cizí dobrověrná držba cizí 


věcivěci


 dobrověrná známková dobrověrná známková 


či doménová přihláška či doménová přihláška 


cizí nebo veřejné značky   cizí nebo veřejné značky   
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 NĚMECKONĚMECKO


 Treu und GlaubenTreu und Glauben


=  =  objektivní právní  objektivní právní  


princip dobré víryprincip dobré víry::


1.1. čestnost (poctivost), čestnost (poctivost), 
otevřenostotevřenost


2.2. věrnost, věrnost, např. zástupcenapř. zástupce


3.3. předvídatelnost druhýmpředvídatelnost druhým


4.4. zřetel na zájem druhého zřetel na zájem druhého 


(pozornost, zohlednění, (pozornost, zohlednění, 


očekávání)očekávání)


5.5. spoleh na druhou stranu spoleh na druhou stranu 


(reasonable reliance)(reasonable reliance)


 guter Glaubenguter Glauben


=  =  subjektivní dobrá subjektivní dobrá 


víravíra (právní stav)(právní stav)


např. víra držitele cizí např. víra držitele cizí 


věci v to, že mu patří  věci v to, že mu patří  
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SUBJEKTIVNÍ STAV SUBJEKTIVNÍ STAV 


DOBRÉ VÍRYDOBRÉ VÍRY
právní právní stav vlastního upřímného a pevného stav vlastního upřímného a pevného 


přesvědčenípřesvědčení o svém subjektivním právu,o svém subjektivním právu,


kupř. že mi určité označení či licence patří,kupř. že mi určité označení či licence patří,


nebo o svém jednání po právu, nebo o svém jednání po právu, 


pramenícího z objektivně ospravedlnitelnýchpramenícího z objektivně ospravedlnitelných


důvodů,důvodů,


kdy nevím či neměl jsem (nebyl jsem povinen) kdy nevím či neměl jsem (nebyl jsem povinen) 


vědět o opaku a nemohl jsem o tom ani vědět,vědět o opaku a nemohl jsem o tom ani vědět,


s nímž právní řád spojuje právní následkys nímž právní řád spojuje právní následky


 nedostateknedostatek absolutní (legální) či relativní absolutní (legální) či relativní 
(namítací) zápisnou překážkou známkovou(namítací) zápisnou překážkou známkovou
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 FilozofickyFilozoficky o vířeo víře


=   osobní vnitřní přesvědčení o něčem=   osobní vnitřní přesvědčení o něčem


(osobnostní „vrytí“)(osobnostní „vrytí“)


 pouze slepá vírapouze slepá víra
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 VÝMĚRVÝMĚR


„Dobrá víra je duševní postoj charakterizovaný poctivostí „Dobrá víra je duševní postoj charakterizovaný poctivostí 


a absencí vědomí, že zjevný stav není stavem pravdivým.“a absencí vědomí, že zjevný stav není stavem pravdivým.“


Návrh společného referenčního rámce Evropského zákoníku Návrh společného referenčního rámce Evropského zákoníku 


soukromého práva, DCFR, (znění k 1. 1. 2009)soukromého práva, DCFR, (znění k 1. 1. 2009)
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JUDIKATURA: ochrannáJUDIKATURA: ochranná


známka MARSTALLznámka MARSTALL


„V případech zmiňovaných zákonem o ochranných „V případech zmiňovaných zákonem o ochranných 


známkách je nutno vycházet z psychologického konceptuznámkách je nutno vycházet z psychologického konceptu


dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých dobré víry, tj. z nevědomosti přihlašovatele o určitých 


okolnostech.okolnostech.


Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných Tento závěr lze dovodit i z toho, že zákon o ochranných 


známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje známkách ochranu dobré víry v mravním smyslu obsahuje 


v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti.“v jiných ustanoveních zápisné nezpůsobilosti.“


 jiná zápisná překážka jiná zápisná překážka 


rozporu s dobrými mravyrozporu s dobrými mravy
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„Dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) „Dobrá víra jako vnitřní psychický stav (přesvědčení) 


není  předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouzenení  předmětem dokazování a usuzuje se na ni pouze


z vnějších okolností.“z vnějších okolností.“


Rozs. NSS v Brně z 30. 4. 2008,Rozs. NSS v Brně z 30. 4. 2008,


čj.: 1 As 3/2008čj.: 1 As 3/2008--195195
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DŮKAZ OKOLNOSTÍ DŮKAZ OKOLNOSTÍ 


SUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRYSUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRY


 Okolnosti dobrověrnostiOkolnosti dobrověrnosti::


1.1. zákonem zákonem nenezakázané chování dobrověrnéhozakázané chování dobrověrného


2.2. dokázání tvrzeného vnitřního stavu dobré víry dokázání tvrzeného vnitřního stavu dobré víry 


objektivizací vnějších okolností, za nichž lze objektivizací vnějších okolností, za nichž lze 


usuzovat o dobrověrnosti                                     usuzovat o dobrověrnosti                                     


(ve známkovém právu stačí „zjevnost“ nepodání (ve známkovém právu stačí „zjevnost“ nepodání 


přihlášky ochranné známky v dobré víře)přihlášky ochranné známky v dobré víře)
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 OBJEKTIVNÍ HLEDISKA  OBJEKTIVNÍ HLEDISKA  


SUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRYSUBJEKTIVNÍ DOBRÉ VÍRY


1.1. právní fikce rozumného člověkaprávní fikce rozumného člověka


srv. fikci průměrného spotřebitele, srv. fikci průměrného spotřebitele, 


fikci informovaného uživatele či fikci odborníkafikci informovaného uživatele či fikci odborníka


2.2. náleţitá opatrnost náleţitá opatrnost (dbalost, péče, starostlivost)(dbalost, péče, starostlivost)


např. nahlédnutí do veřejného rejstříkunapř. nahlédnutí do veřejného rejstříku


 věděl nebo vědět měl a mohl, věděl nebo vědět měl a mohl, 


kdo je, či není vlastníkem kdo je, či není vlastníkem 


srv. koupi zboží od nevlastníkasrv. koupi zboží od nevlastníka ((§§ 446 obch. z.)446 obch. z.)
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 Zvláštní ukazateleZvláštní ukazatele


objektivních okolnostíobjektivních okolností spekulativní spekulativní 


nebo zneužívající registrace či užívánínebo zneužívající registrace či užívání


doménového jména .eudoménového jména .eu


ve ve zlé vířezlé víře


Nř. 874/04Nř. 874/04
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 ®®
 Známková přihláška v subjektivní dobré vířeZnámková přihláška v subjektivní dobré víře::


i.i. přihlašovatel přihlašovatel nenevěděl, že věděl, že nenemá právo přihlásit si  má právo přihlásit si  


určité označení zboží jen pro sebe (zmonopolizovat určité označení zboží jen pro sebe (zmonopolizovat 


si je pro obchodní styk na určitém území)si je pro obchodní styk na určitém území)


nebo nebo neneměl (měl (nenebyl povinen) vědět, že toto právo byl povinen) vědět, že toto právo 


nenemá amá a


ii.ii. zároveň to objektivně ani zároveň to objektivně ani nenemohl vědětmohl vědět


((nenezaviněná zaviněná nenevědomost)vědomost)


 Známková přihláška v subjektivní zlé vířeZnámková přihláška v subjektivní zlé víře::


i.i. přihlašovatel věděl, že přihlašovatel věděl, že nenemá právo k zápisu určitého  má právo k zápisu určitého  


označení pro sebe (má je jiný či jde o veřejný statek),označení pro sebe (má je jiný či jde o veřejný statek),


nebo by to byl věděl, kdyby byl objektivně náležitěnebo by to byl věděl, kdyby byl objektivně náležitě


opatrný opatrný [[kdyby se kdyby se nenedopustil (hrubé) dopustil (hrubé) nenedbalostidbalosti]]
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 ®®
 Relativní námitka subjektivní zlé víry přihlašovateleRelativní námitka subjektivní zlé víry přihlašovatele


ochranné známky v době podání: ochranné známky v době podání: 


 namítatel dotčen na svých namítatel dotčen na svých právechprávech


např. proti nekalé soutěži, kupř. zabraňováním např. proti nekalé soutěži, kupř. zabraňováním 


označení svého zboží nebo parazitováním na pověsti své označení svého zboží nebo parazitováním na pověsti své 


osoby či zboží,osoby či zboží, cizí známkovou přihláškoucizí známkovou přihláškou mala fidemala fide


 Důvod nezapsání přihlášeného označení Důvod nezapsání přihlášeného označení 


 Důvod úředního prohlášení jiţ zapsané známky Důvod úředního prohlášení jiţ zapsané známky 


za neza neplatnou (i platnou (i ex offo)ex offo)
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 Dobrá víraDobrá víra


bona fides, good faithbona fides, good faith


 Zlá víra Zlá víra 


mala fides, bad faithmala fides, bad faith


srv. např. právo srv. např. právo 
doménových jmendoménových jmen


 spekulativní obsazení spekulativní obsazení 
doménového jménadoménového jména


ne k vlastnímu ne k vlastnímu 


používání, alepoužívání, ale


k zabránění jinémuk zabránění jinému


až k vydírání jinéhoaž k vydírání jiného
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DOBRÁ VÍRA DOBRÁ VÍRA v.v. ZLÁ VÍRA ZLÁ VÍRA 


 Nezaviněná Nezaviněná 


nevědomostnevědomost


 Zaviněná nedbalostZaviněná nedbalost


 Zlý úmyslZlý úmysl
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8.  ROZUMNÉ OČEKÁVÁNÍ8.  ROZUMNÉ OČEKÁVÁNÍ


 Rozumnost vlastností právního řádu Rozumnost vlastností právního řádu 


ratio scriptaratio scripta; ; srv. právní fikci rozumného zákonodárcesrv. právní fikci rozumného zákonodárce


rozumné uspořádání osobních a majetkových poměrůrozumné uspořádání osobních a majetkových poměrů


 Reasonable expectationReasonable expectation
rozumně lze očekávat určité chovánírozumně lze očekávat určité chování


 Zvláštní zásada obezřetnosti při podnikáníZvláštní zásada obezřetnosti při podnikání


na kapitálovém trhuna kapitálovém trhu
z. č. 256/04 Sb.z. č. 256/04 Sb.
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9.           DOBRÉ MRAVY9.           DOBRÉ MRAVY


 Souběh a prolínání mravnosti a právnostiSouběh a prolínání mravnosti a právnosti


 Zlatá pravidla Zlatá pravidla (aureae regulae)(aureae regulae) soukromého právasoukromého práva::


1.1. neplatnostneplatnost soukromoprávních jednání příčících se soukromoprávních jednání příčících se 


dobrým mravům                                                 dobrým mravům                                                 §§ 39 o. z.39 o. z.


2.2. zákaz výkonuzákaz výkonu soukromých práv v rozporu soukromých práv v rozporu 


s dobrými mravy                                         s dobrými mravy                                         §§ 3 odst. 1 o. z.3 odst. 1 o. z.


3.3. soukromoprávní odpovědnostsoukromoprávní odpovědnost za škodu za škodu 


úmyslným jednáním proti dobrým mravům       úmyslným jednáním proti dobrým mravům       §§ 424 o. z.424 o. z.
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 C. c.:    C. c.:    bonne foibonne foi (ve významu dobrých mravů,(ve významu dobrých mravů,


jako mravní kategorie)jako mravní kategorie)


 ABGB:    ABGB:    gutte Sittengutte Sitten


 BGB:      BGB:      Treu und GlaubenTreu und Glauben


 o. z.:     o. z.:     zásady socialistického soužitízásady socialistického soužití


(původní znění z 1964)(původní znění z 1964)
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10.   ZÁKAZ ZNEUŢITÍ PRÁVA10.   ZÁKAZ ZNEUŢITÍ PRÁVA


 Zákaz výkonu práva na úkor bliţního Zákaz výkonu práva na úkor bliţního 


nebo všeobecného dobra nebo všeobecného dobra (statku, blaha)(statku, blaha)


např. zákaz výkonu práva vlastnického na úkornapř. zákaz výkonu práva vlastnického na úkor


vlastníka sousedícího pozemku vlastníka sousedícího pozemku 


nebo na úkor pokojného stavu soužití v obcinebo na úkor pokojného stavu soužití v obci


 Vlastnictví zavazujeVlastnictví zavazuje (čl. 11/3 LZPS)(čl. 11/3 LZPS)


K čemu?K čemu? Ke zdržení se jeho výkonu na úkorKe zdržení se jeho výkonu na úkor
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11. PRÁVA NÁLEŢEJÍ BDĚLÝM11. PRÁVA NÁLEŢEJÍ BDĚLÝM


 Vigilantibus iura scripta sunt:Vigilantibus iura scripta sunt:


rozhodnost a odvaha brát se o své právorozhodnost a odvaha brát se o své právo


právo v rukou schopných;právo v rukou schopných;


 spíspí--li se na právechli se na právech


 zánikzánik (prekluze) práva (prekluze) práva ex legeex lege uplynutímuplynutím


doby a nečinností doby a nečinností 


 oslabeníoslabení práva dlužníkovou námitkoupráva dlužníkovou námitkou


promlčenípromlčení po uplynutí dobypo uplynutí doby


naturální právo bez nároku naturální právo bez nároku 
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12.      PRÁVNÍ BEZPEČÍ12.      PRÁVNÍ BEZPEČÍ


 BezpečíBezpečí::


1.1. stejnéhostejného rozhodnutí o rozhodnutí o stejném stejném právuprávu


2.2. rozhodnutí toho, kdo je rozhodnutí toho, kdo je příslušenpříslušen


3.3. stejného rozhodnutí stejného rozhodnutí kaţdéhokaţdého, kdo bude   , kdo bude   


rozhodovat o právurozhodovat o právu


 Důkazní jistota nabytí právaDůkazní jistota nabytí práva


např. pomocí svědků, veřejnou např. pomocí svědků, veřejnou 


nebo soukromou listinou aj.nebo soukromou listinou aj.
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13.         ODBORNOST13.         ODBORNOST


 Zásada profesionalityZásada profesionality


např. podnikatelenapř. podnikatele


Kdo se hlásí jako příslušník určitého Kdo se hlásí jako příslušník určitého stavu stavu 


nebo nebo povolánípovolání k k odbornému výkonuodbornému výkonu


nebo jinak vystupuje jako nebo jinak vystupuje jako odborníkodborník, , 


je zavázán nahradit škodu způsobenouje zavázán nahradit škodu způsobenou


za určitých okolnostíza určitých okolností


např. odbornost advokáta vůči klientovi, např. odbornost advokáta vůči klientovi, 


lékaře v soukromé praxi vůči pacientovi apodlékaře v soukromé praxi vůči pacientovi apod..
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14.   LEX RETRO NON AGIT14.   LEX RETRO NON AGIT


 Výslovný ústavní zákaz zpětné účinnosti Výslovný ústavní zákaz zpětné účinnosti 
norem trestního právanorem trestního práva


ve smluvním právu platí ve smluvním právu platí dohodnutádohodnutá účinnost účinnost 


smlouvy:smlouvy:


a.a. uzavřením, kdy je shodná s platnostíuzavřením, kdy je shodná s platností


b.b. pozdější účinnostpozdější účinnost


c.c. dřívější účinnost, dřívější účinnost, např. již od 1. 1. tohoto rokunapř. již od 1. 1. tohoto roku


 Iura quesitaIura quesita


práva práva nabytánabytá před účinností právní normy, před účinností právní normy, 


zůstávají zůstávají nedotčenanedotčena
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15.      PRÁVA TŘETÍCH15.      PRÁVA TŘETÍCH


 Zákaz výkonu smluvní svobodyZákaz výkonu smluvní svobody


ke ke zhoršení zhoršení postavení třetího postavení třetího 


(na jeho úkor)(na jeho úkor)


např. zákaz dohody dědiců na úkor např. zákaz dohody dědiců na úkor 


věřitele zůstavitelevěřitele zůstavitele
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16.  SMLUVNÍ SPRAVEDLNOST16.  SMLUVNÍ SPRAVEDLNOST


 Parita smluvních plněníParita smluvních plnění


=  zásadní =  zásadní vyrovnanost vzájemných plněnívyrovnanost vzájemných plnění


s ohledem na s ohledem na účel účel smlouvysmlouvy


např. zásadně vyrovnaný poměr užitnénapř. zásadně vyrovnaný poměr užitné


hodnoty pronajaté obchodní místnostihodnoty pronajaté obchodní místnosti


a nájemnéhoa nájemného


 Přirozený zákon rovnováhyPřirozený zákon rovnováhy (vyrovnání braní(vyrovnání braní


a dávání), a dávání), Gleichgewichtsgesetz, Law of  EquilibriumGleichgewichtsgesetz, Law of  Equilibrium
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17.       ZDRAVÝ ROZUM17.       ZDRAVÝ ROZUM


 Common senseCommon sense
=  rozumovému poznání nadřazený=  rozumovému poznání nadřazený


praktický soud a hodnocení životní situacepraktický soud a hodnocení životní situace


dle dle proţité zkušenosti proţité zkušenosti (empirie)(empirie)


bez vlivu právně teoretických znalostíbez vlivu právně teoretických znalostí


=  =  intuitivníintuitivní zdroj základních právních pravdzdroj základních právních pravd


 Rozumné očekáváníRozumné očekávání, , reasonable expectationreasonable expectation
 Rozumné uspořádání poměrůRozumné uspořádání poměrů
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18.      IN DUBIO MITIUS18.      IN DUBIO MITIUS


 Důkazní zásada soukromého práva Důkazní zásada soukromého práva 


aa práva správního                          práva správního                          


V pochybnostech o skutku mírnějiV pochybnostech o skutku mírněji


 Výkladové pravidlo pro výklad smluvVýkladové pravidlo pro výklad smluv


 smlouvy jsou spíše platné, nežli neplatnésmlouvy jsou spíše platné, nežli neplatné


srv. svobodně projevenou vůli stransrv. svobodně projevenou vůli stran


 In dubio pro reoIn dubio pro reo
důkaznídůkazní zásada práva trestníhozásada práva trestního 
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19.       PŘEDCHÁZENÍ 19.       PŘEDCHÁZENÍ 


 Předcházení ohroţení nebo porušeníPředcházení ohroţení nebo porušení
soukromého práva nebo všeobecného dobrasoukromého práva nebo všeobecného dobra


srv. též právní princip srv. též právní princip obezřetnostiobezřetnosti; ; 


a to a to prevenceprevence::


1.1. sporůsporů


2.2. soukromých deliktůsoukromých deliktů::


a.a. újem majetkovýchújem majetkových


b.b. újem nemajetkovýchújem nemajetkových


c.c. jiných deliktů                                                jiných deliktů                                                
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 Generální příkaz prevence vůbecGenerální příkaz prevence vůbec


Legální Legální generální příkazy generální příkazy §§ 3/2 o. z.3/2 o. z.


1.1. vyvarovatvyvarovat se ohrožení nebo porušení právase ohrožení nebo porušení práva


2.2. upřednostnit dohoduupřednostnit dohodu o odstranění rozporu strano odstranění rozporu stran


vč. možného přispění vč. možného přispění prostředníka prostředníka 


(„zprostředkovatele,“ mediátora) nebo („zprostředkovatele,“ mediátora) nebo smírcesmírce


srv. např. mediaci v kolektivním právusrv. např. mediaci v kolektivním právu


pracovním nebo v právu autorském a souvisejících pracovním nebo v právu autorském a souvisejících 


právech; srv. též např. smírčí řízení soudníprávech; srv. též např. smírčí řízení soudní
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 Generální smluvní prevenceGenerální smluvní prevence §§ 43 o. z.43 o. z.


Legální Legální příkaz smluvníkům odstranitpříkaz smluvníkům odstranit


vše, co může vést ke sporůmvše, co může vést ke sporům


např. nepoužívat vícevýznamové pojmynapř. nepoužívat vícevýznamové pojmy


bez vysvětlení jejich určitého významubez vysvětlení jejich určitého významu
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 Generální škodní prevenceGenerální škodní prevence §§ 415 o. z.415 o. z.


Legální příkaz svým Legální příkaz svým chováním neškoditchováním neškodit


(neminem laedere)(neminem laedere) na zdraví, majetku, přírodě  na zdraví, majetku, přírodě  


nebo životním prostředí, nebo životním prostředí, 


tzn. neškodit na právech nebo obecných dobrechtzn. neškodit na právech nebo obecných dobrech


=   též =   též generální klausulegenerální klausule skutkové podstatyskutkové podstaty


zakázeného škodního chovánízakázeného škodního chování; ; 


k tomu dále viz k tomu dále viz zvláštní zvláštní skutkové podstatyskutkové podstaty


deliktního právadeliktního práva škodního                  škodního                  §§ 421 421 –– 437 o. z.437 o. z.
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20.20. NEZNALOST ZÁKONA  NEZNALOST ZÁKONA  


NEOMLOUVÁNEOMLOUVÁ


 Předpokladem Předpokladem jeje objektivní poznatelnost zákonaobjektivní poznatelnost zákona


bez dokazování jeho skutečné znalosti konkrétnímbez dokazování jeho skutečné znalosti konkrétním


člověkemčlověkem


=   =   neomlouvá zejm. neznalost právních principů neomlouvá zejm. neznalost právních principů 


a obecných zásad práva soukromého a obecných zásad práva soukromého 


nebo veřejnéhonebo veřejného


=   nezjišťuje se subjektivní stav vědomí lidí o právu=   nezjišťuje se subjektivní stav vědomí lidí o právu


 právníprávní význam význam zjištěnízjištění osobních poměrů osobních poměrů člověkačlověka
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4. ČÁST4. ČÁST


ODVĚTVOVÉ ZÁSADY ZVLÁŠTNÍODVĚTVOVÉ ZÁSADY ZVLÁŠTNÍ


A A 


ZÁSADY PRÁVNÍCH INSTITUCÍZÁSADY PRÁVNÍCH INSTITUCÍ
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ODVĚTVOVÉ ZÁSADY ZVLÁŠTNÍODVĚTVOVÉ ZÁSADY ZVLÁŠTNÍ


 Právo rodinnéPrávo rodinné


 zásada rodinné solidarity zásada rodinné solidarity 


 Právo autorské a právo výkonných umělcůPrávo autorské a právo výkonných umělců


 zásada zásada pravdivostipravdivosti autorství autorství 


či pravdivosti původcovství uměleckého výkonuči pravdivosti původcovství uměleckého výkonu


 zásada nepřevoditelnosti majetkových práv autorských zásada nepřevoditelnosti majetkových práv autorských 


či výkonných umělců mezi živými    či výkonných umělců mezi živými    


 Právo pracovníPrávo pracovní
 zásada závislé prácezásada závislé práce
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ZÁSADY PRÁVNÍCH INSTITUCÍZÁSADY PRÁVNÍCH INSTITUCÍ


Např.:Např.:


 Zásady vypořádání zaniklého společného  Zásady vypořádání zaniklého společného  


jmění manţelůjmění manţelů §§ 149/2 149/2 -- 4 o. z.4 o. z.


 ZásadaZásada superficies solo ceditsuperficies solo cedit (( o. z.)o. z.)


 Zásada účelovosti sponzorstvíZásada účelovosti sponzorství


aj.aj.
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PRINCIPY PRPRINCIPY PRÁÁVNVNÍÍHO HO 
MYMYŠŠLENLENÍÍ


VVĚĚC PC PŘŘIROZENOPRIROZENOPRÁÁVNVNÍÍ







2


SnSníímky sloumky sloužžíí
 


k orientaci posluchak orientaci posluchačůčů
 


ppřřednednášášek ek 
a k a k ččininěěnníí


 
si poznsi poznáámek.mek.


NenahrazujNenahrazujíí
 


ppřřednednášášky, uky, uččebnice ani cviebnice ani cviččebnice.ebnice.


verze 1.3 (2008)verze 1.3 (2008)


©©
 


Ivo Telec, 2007Ivo Telec, 2007
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„„NezNezááleležžíí
 


tak na prtak na práávu samvu saméém, ale na duchu,m, ale na duchu,
kterým ho nechkterým ho nechááme proniknouti.me proniknouti.““


BohuBohušš
 


Tomsa,Tomsa,
 


O filosofickO filosofickéé
 


výchovvýchověě
 


prpráávnvnííka.ka.
ččsp. Bratislava, sp. Bratislava, 1,1,


 
1927,1927,


 
s. 399.s. 399.
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TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH


1.1.
 


VyVyššíšší
 


moc a moc a ččlovlověěk v prostk v prostřřededíí
2.2.


 
PPřřirozenirozenéé


 
zzááklady soukromklady soukroméého prho práávava


3.3.
 


PPřřirozenirozenéé
 


prpráávovo
4.4.


 
PPřřííklady mezinklady mezináárodnrodníí


 
a a judikaturnjudikaturníí


5.5.
 


UspoUspořřááddáánníí
 


a pozna poznáánníí
 


subjektivnsubjektivníích ch 
ppřřirozených prirozených práávv
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??


DDůůvody volby tvody volby téématumatu


1.1.
 


ppřřirozenirozenéé


2.2.
 


mezinmezináárodnrodníí
 


(mezin(mezináárodnrodněěprpráávnvníí, politick, politickéé))


3.3.
 


úústavnstavníí
 


((úústavnstavněěprpráávnvníí, politick, politickéé))







7


PPŘŘIROZENIROZENÉÉ  ZZÁÁKLADY PRKLADY PRÁÁVAVA


Platnost pPlatnost přřirozených prirozených práávv


uznuznáánníí neporuneporuššitelnostiitelnosti ppřřirozených prirozených práávv
ččlovlověěka; ka; preamb. LZPSpreamb. LZPS


slibslib úústavnstavníího soudce ho soudce chrchráánitnit neporuneporuššitelnostitelnost


ppřřirozených prirozených prááv; v; ččl. 85/2 l. 85/2 ÚÚ


DDůůsledky pro prsledky pro práávo podvo podúústavnstavníí
ddůůkaz logický a prkaz logický a práávnvněě rréétorickýtorický
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ČČLOVLOVĚĚKK  V PROSTV PROSTŘŘEDEDÍÍ  ☯
☯


Jedinec Jedinec 
1.1.


 
sousouččáást st žživotnivotníího prostho prostřřededíí
=  pojet=  pojetíí


 
ppřřirozenirozenéé, odpov, odpověědndněě


 
svobodnsvobodnéé


2.2.
 


prvek struktury spoleprvek struktury společčenských vztahenských vztahůů
vvčč. jejich pr. jejich práávnvníí


 
formy formy ččili prili práávnvníích vztahch vztahůů


vvčč. ob. obččanskopranskopráávnvníích vztahch vztahůů
=  pojet=  pojetíí


 
socisociáálnlněě


 
filozofickfilozofickéé


 
nebo sociologicknebo sociologickéé


vvčč..
 


teorie socialistickteorie socialistickéého obho obččanskanskéého prho prááva va 
s apriorns apriorněě


 
nadnadřřazeným azeným „„zzáájmem spolejmem společčnostinosti““


nad odpovnad odpověědnou svobodou jedince  dnou svobodou jedince  
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PARADIGMA PRPARADIGMA PRÁÁVAVA


Filozoficko antropologickFilozoficko antropologickéé
=   p=   přřirozenirozenáá


 
ddůůstojnost osobnosti spojenstojnost osobnosti spojenáá


s ps přřirozenými lidskými prirozenými lidskými práávy, zvy, záákonitostmi konitostmi 
svsvěěta a se silovým pta a se silovým půůsobensobeníím Vym Vyššíšší


 
mocimoci


sub specie sub specie aeternitatisaeternitatis


SociSociáálnlněě filozofickfilozofickéé nebonebo sociologicksociologickéé
=   vyrovn=   vyrovnáávváánníí


 
pompoměěrrůů


 
a za záájmjmůů


=   relativizovaný pr=   relativizovaný práávnvníí
 


pompoměěr stranr stran
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JUDIKATURA:JUDIKATURA:
 LidskLidskáá  osobnostosobnost


KaKažžddáá
 


lidsklidskáá
 


osobnost (nejen osobnost tvosobnost (nejen osobnost tvůůrce, autora),rce, autora),
duchovnduchovněě


 
pramenprameníí


 
mimo sfmimo sfééru prru práávnvníího ho řřáádu, který jidu, který ji


pouze uznpouze uznáávváá
 


(aprobuje) jako pr(aprobuje) jako práávnvněě
 


významnouvýznamnou
(nemajetkovou) hodnotu (statek) a chr(nemajetkovou) hodnotu (statek) a chráánníí


 
ji svýmiji svými


vlastnvlastníími zmi záákonnými prostkonnými prostřředky.edky.


RozsRozs. NS z 30. 4. 07 sp. zn. 30 . NS z 30. 4. 07 sp. zn. 30 CdoCdo
 


739/2007.739/2007.
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MOCMOC
SSííla, vla, vůůlele


VyVyššíšší
 


mocmoc
subjektivnsubjektivníí


 
prpráávo vo ppřřirozenirozenéé


soukromsoukromáá
 


moc                   vemoc                   veřřejnejnáá
 


mocmoc


subjektivnsubjektivníí
 


prpráávo                 subjektivnvo                 subjektivníí
 


prpráávovo
soukromsoukroméé


 
veveřřejnejnéé
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VYVYŠŠÍŠŠÍ  MOCMOC


Zdroj silovZdroj silovéého pho půůsobensobeníí ve svve svěěttěě, , 
nenezzáávislývislý


 
na politickna politickéé


 
čči jini jinéé


 
lidsklidskéé


 
vvůůlili


„„aaťť
 


chceme, nebo nechcemechceme, nebo nechceme““


VyVyššíšší
 


moc   moc   ninižžšíší moc (lidskmoc (lidskáá moc)moc)


ZvlZvlášáštntníí pojmový význam v zpojmový význam v záávazkovvazkovéém prm práávuvu
=  =  neneppřředvedvíídatelndatelnáá


 
aa


 
neneodvratitelnodvratitelnáá


 
okolnost, okolnost, 


napnapřř. . žživelnivelníí
 


pohroma   pohroma   zzáánik znik záávazkuvazku
pro npro nááslednou nemoslednou nemožžnost plnnost plněěnníí


 
(vis (vis maiormaior))
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PPŘŘIROZENÝ A PRIROZENÝ A PRÁÁVNVNÍÍ  ŘŘÁÁDD


PPřřirozený irozený řřáádd (na lidsk(na lidskéé vvůůli nezli nezáávislý)vislý)
axiomatickaxiomatickáá


 
soustava = netsoustava = netřřeba dokazovat   eba dokazovat   


napnapřř. st. střřííddáánníí
 


roroččnníích obdobch obdobíí


PrPráávnvníí řřáádd (lidskou v(lidskou vůůllíí stanovený)stanovený)
napnapřř. z. záák. k. čč. 54/1946 Sb., o letn. 54/1946 Sb., o letníím m ččasease
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PRPRÁÁVOVO


ObjektivnObjektivníí ppřřirozený irozený řřáád ved vešškerenstvakerenstva
((physisphysis))


Lidskou vLidskou vůůllíí spolespoleččenskyensky (pozemsky)(pozemsky)
stanovenstanovenéé


 
nebo uznannebo uznanéé


 
pravidlo chovpravidlo chováánníí


(thesis)(thesis)
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PPŘŘIROZENIROZENÉÉ  A PA PŘŘIROZENOPRIROZENOPRÁÁVNVNÍÍ


PPřřirozenirozenéé
==


 
souladnsouladnéé


 
s ps přřirozenými svirozenými svěětovými ztovými záákonitostmikonitostmi


a s da s důůstojnoststojnostíí
 


lidsklidskéého jedince i druhuho jedince i druhu


PPřřirozenoprirozenopráávnvníí


==
 


prpráávnvníí
 


doktrdoktríína na 
prpráávnvněě


 
filozofickfilozofickáá


 
mymyššlenkalenka


 
(idea)(idea)


sousouččáást st prpráávnvníí
 


ideologieideologie
rrůůznznéé


 
mymyššlenky lilenky lišíšíccíí


 
se zdrojem se zdrojem 


ppřřirozených prirozených prááv nebo jejich poznatelnostv nebo jejich poznatelnostíí
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PPŘŘIROZENIROZENÉÉ  PRPRÁÁVOVO
ObjektivnObjektivníí pojmový význampojmový význam
=  p=  přřirozenirozenéé


 
svsvěětovtovéé


 
zzáákonitosti (konitosti (objektivnobjektivníí


 
řřáádd


dděějjůů) se zdrojem ve ) se zdrojem ve VyVyššíšší
 


mocimoci, , napnapřř. z. záákonkon
rovnovrovnovááhy hy (Gleichgewichtsgesetz)(Gleichgewichtsgesetz)


SubjektivnSubjektivníí pojmový význampojmový význam
=  subjektivn=  subjektivníí


 
vrozenvrozenáá


 
ppřřirozenirozenáá


 
prprááva kava kažžddéého ho 


ččlovlověěka obsahovka obsahověě
 


vyplývajvyplývajííccíí
 


z pz přřirozenýchirozených
svsvěětových ztových záákonitostkonitostíí


 
(p(přřirozenirozenéého prho prááva va 


v objektivnv objektivníím prm práávnvníím smyslu)  m smyslu)  
napnapřř. subjektivn. subjektivníí


 
ppřřirozenirozenéé


 
prpráávo osobnostnvo osobnostníí
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PPŘŘIROZENIROZENÉÉ  ZZÁÁKONYKONY


LLááskaska (nikoli nen(nikoli nenáávist), vist), Amor vincit omnia (Vergilius)Amor vincit omnia (Vergilius)
kladnkladnéé


 
„„nastavennastavení“í“, absolutn, absolutníí


 
hodnotahodnota


ZpZpěětntnéé ppůůsobensobeníí; p; přřííččina a nina a náásledeksledek
PPřřitaitažžlivost stejnorodostilivost stejnorodosti, , Simile gaudet similiSimile gaudet simili
TTííhaha
RovnovRovnovááhaha; vyrovn; vyrovnáánníí branbraníí a da dáávváánníí
Pohyb Pohyb 
Vznik, rVznik, růůst a rozkladst a rozklad; kolob; koloběěhh
aj.aj.
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PPřřirozenirozenéé prpráávo svobodnvo svobodnééhoho
rozhodovrozhodováánníí


 
ččlovlověěka i lidstvaka i lidstva


zzáákonitost vznikkonitost vznikáánníí a ra růůstustu
srvsrv. rozhodnut. rozhodnutíí


 
rodirodičůčů


 
o poo poččetetíí


ddííttěětete
srvsrv. priv. priváátntníí


 
autonomii, napautonomii, napřř..


rozhodnutrozhodnutíí
 


o zveo zveřřejnejněěnníí
 


ddíílala
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KTERKTERÁÁ  SUBJEKTIVNSUBJEKTIVNÍÍ  PRPRÁÁVA VA 
JSOU PJSOU PŘŘIROZENIROZENÁÁ??


PrPrááva vrozenva vrozenáá (angeborne Rechte),(angeborne Rechte), §§ 16 ABGB16 ABGB


ipso factoipso facto
 


z povahy osobnosti (ABGB)z povahy osobnosti (ABGB)
1.1.


 
ppřřirozenirozenéé


 
prpráávo osobnostnvo osobnostníí


napnapřř..
 


ppřřirozenirozenéé
 


prpráávo vo žžíít;t;
 


žžijeme bez ohledu na ijeme bez ohledu na 
ststáát, kmen, rod, ct, kmen, rod, cíírkev aj. spolerkev aj. společčenskenskéé


 
autorityautority


2.2.
 


jinjináá
 


prprááva pva přřirozenirozenéé
 


povahypovahy


PrPrááva nabyvatelnva nabyvatelnáá (erwerbliche Rechte),(erwerbliche Rechte), §§ 18 ABGB18 ABGB
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PPŘŘÍÍKLADY MEZINKLADY MEZINÁÁRODNRODNÍÍ


VrozenVrozenéé prpráávo kavo kažžddéé lidsklidskéé bytosti na bytosti na žživotivot
uznanuznanéé


 
ččl. 6 l. 6 MezinMezináárodnrodníího paktuho paktu


o obo obččanských a politických pranských a politických práávechvech
 


(1966),(1966),
čč. 120/76 Sb.. 120/76 Sb.


PPřřirozenirozenéé prpráávo dvo dííttěěte te na na žživot ivot 
uznanuznanéé


 
ččl. 6 (1) l. 6 (1) ÚÚmluvy o prmluvy o práávech dvech dííttěětete


(1989),(1989),
 


čč. 104/91 Sb.. 104/91 Sb.
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PPřřirozenirozenéé prpráávo nvo náárodrodůů uužžíívat plnvat plněě a svobodna svobodněě
jejich pjejich přříírodnrodníího bohatstvho bohatstvíí


 
a zdroja zdrojůů


 
((inherentinherent


 
right)right)


uznanuznanéé
 


ččl. 25 l. 25 MezinMezináárodrod. paktu  o hospod. paktu  o hospodáářř., soci., sociáál. l. 


a kultur. pra kultur. práávechvech
 


(1966); (1966); čč. 120/1976 Sb.. 120/1976 Sb.


PPřřirozenirozenéé prpráávo vo ččlena SNlena SN na individuna individuáálnlníí
nebo kolektivnnebo kolektivníí


 
sebeobranusebeobranu


uznanuznanéé
 


ččl. 51 l. 51 Charty SNCharty SN
 


(1945); (1945); čč. 30/47 Sb.. 30/47 Sb.
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PPŘŘÍÍKLADY JUDIKATURNKLADY JUDIKATURNÍÍ


PPřřirozenirozenéé prpráávo porobenvo porobenéého nho náároda roda 
na  boj proti okupujna  boj proti okupujííccíímu agresorovi, mu agresorovi, 
vvččetnetněě


 
odporu brannodporu brannééhoho


N N ÚÚS S čč. 55/95 Sb.. 55/95 Sb.


PPřřirozenirozenéé prpráávo spolevo společčenských organizacenských organizacíí
a spolka spolkůů


 
na vrna vráácenceníí


 
majetkových prmajetkových práávv


N N ÚÚS S čč. 24/97 Sb.. 24/97 Sb.
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RYS OSTROVIDRYS OSTROVID


PPřřirozenirozenéé prpráávo rysa na existenci vo rysa na existenci 
v nav našíší


 
ppřříírodroděě


MMŽŽP: zP: zááchranný program silnchranný program silněě
 


ohroohrožženenéého  ho  
druhu druhu žživoivoččicha rysa ostrovida v icha rysa ostrovida v ČČeskeskéé
republice (1998)republice (1998)


ZvZvíířřee =  =  žživý tvorivý tvor
poppopřř. jin. jináá


 
majetkovmajetkováá


 
hodnota, hodnota, 


nenežžli vli věěc nebo majetkovc nebo majetkovéé
 


prpráávo (o. z.)vo (o. z.)
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JUDIKATURA:JUDIKATURA:
 POVAHA PRPOVAHA PRÁÁVA AUTORSKVA AUTORSKÉÉHO HO 


„„1. Pr1. Prááva autorskva autorskáá
 


se neodvozujse neodvozujíí
 


od od žžáádndnéého zho záákonodkonodáárstvrstvíí, , 
nýbrnýbržž


 
ččerpajerpajíí


 
svsvůůj pj půůvod v prvod v práávu pvu přřirozenirozenéém, kterm, kteréé


 
nnááleležžíí


 kakažžddéému jednotlivci k ochranmu jednotlivci k ochraněě
 


a ua užžíívváánníí
 


produktproduktůů
 


svsvéé
 


vlastnvlastníí
 ččinnosti zpinnosti způůsobem, který se mu lsobem, který se mu lííbbíí; ; 


zzáákon netvokon netvořříí
 


na prospna prospěěch autora nich autora nižžáádndnéé
 


prpráávo, nýbrvo, nýbržž
 


slousloužžíí
 jen k ochranjen k ochraněě


 
a a úúpravpravěě


 
a modalit výkonu pra modalit výkonu prááva jiva jižž


 
existujexistujííccíího, ho, 


a to jednak v za to jednak v záájmu autorovjmu autorověě, jednak v z, jednak v záájmu vejmu veřřejnosti. ejnosti. 
A to je prA to je práávvěě


 
ddůůsledek takovsledek takovéého zho záásahu ve smyslu omezujsahu ve smyslu omezujííccíím, m, 


žže po ure po urččititěě
 


dobdoběě
 


ddíílo plo přřipadne veipadne veřřejnosti.                             ejnosti.                             
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2. S výjimkou legislativn2. S výjimkou legislativníího omezenho omezeníí
 


mmáá
 


autor literautor literáárnrníího ho 
nebo umnebo uměěleckleckéého dho dííla prla práávo zabrvo zabráániti kaniti kažžddéému mu 
neautorisovanneautorisovanéémumu


 
uužžíívváánníí: : 


plnost jeho prplnost jeho prááv, obvykle shrnutv, obvykle shrnutáá
 


v prv práávu edivu ediččnníím m 
a výtvarna výtvarnéém, existuje vm, existuje vžždy nezdy nezáávisle od zvisle od záákonodkonodáárstvrstvíí
a a ččíím vm vííce vce věěda pda přřininášíáší


 
novnovéé


 
methody zumethody zužžitkovitkováánníí, , 


ttíím vm věěttšíšího rozho rozšíšířřeneníí
 


musmusíí
 


být pbýt přřizniznááno ochranno ochraněě..““


RozhRozh. sm. smíšíšenenééhoho
 


odvolacodvolacíího dvora v Alexandrii z 13. 6. 1946, ho dvora v Alexandrii z 13. 6. 1946, 
Droit dDroit d’’auteurauteur, 59, s. 130, , 59, s. 130, ččes. Soutes. Soutěžěž


 
a tvorba, 1947/3, s. 53 a tvorba, 1947/3, s. 53 ––


 
54.54.
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USPOUSPOŘŘÁÁDDÁÁNNÍÍ  SUBJEKTIVNSUBJEKTIVNÍÍCH CH 
PPŘŘIROZENÝCH PRIROZENÝCH PRÁÁVV


NeNezadatelnzadatelnéé nabytnabytíí ppřřirozených prirozených prááv v 


NeNezadatelnzadatelnáá existenceexistence ppřřirozených prirozených práávv


StStáátemtem upravený upravený výkonvýkon ppřřirozených prirozených práávv


StStáátemtem ppřřiznaniznanáá ochranaochrana ppřřirozených irozených 
prprááv v 
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POZNPOZNÁÁNNÍÍ  SUBJEKTIVNSUBJEKTIVNÍÍCH CH 
PPŘŘIROZENÝCH PRIROZENÝCH PRÁÁVV


PoznPoznáánníí citemcitem
prpráávnvníí cit (cit pro dobro a spravedlnost)cit (cit pro dobro a spravedlnost)
vcvcííttěěnníí


 
se pomocse pomocíí


 
svsvěědomdomíí,,


metodametoda
 


citovcitovéé
 


jurisprudencejurisprudence


PoznPoznáánníí zdravým rozumem zdravým rozumem 
povaha vpovaha věěci ci (Natur der Sache)(Natur der Sache)
mmííra vra vššech vech věěccíí a na náásledky vsledky věěccíí







34


PRPRÁÁVNVNÍÍ  CITCIT


SouSouččáást lidskst lidskéé osobnosti osobnosti (ducha)(ducha)
((RechtsempfindenRechtsempfinden))
napnapřř. cit pro spravedlnost,. cit pro spravedlnost,
cit pro rovnovcit pro rovnovááhu subjektivnhu subjektivníích prch prááv v 
a obecných dober a obecných dober ((GleichgewichtsempfindungGleichgewichtsempfindung))


=  intuitivn=  intuitivníí
 


zdroj przdroj práávnvníích pravdch pravd
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ZDRAVÝ ROZUMZDRAVÝ ROZUM


CommonCommon sensesense
=  rozumov=  rozumovéému poznmu poznáánníí


 
nadnadřřazenýazený


praktický soud a hodnocenpraktický soud a hodnoceníí
 


žživotnivotníí
 


situacesituace
dle dle proprožžititéé


 
zkuzkuššenosti enosti (empirie)(empirie)


bez vlivu prbez vlivu práávnvněě
 


teoretických znalostteoretických znalostíí
=  =  intuitivnintuitivníí


 
zdroj zzdroj záákladnkladníích prch práávnvníích pravdch pravd


RozumnRozumnéé ooččekekáávváánníí ((reasonablereasonable expectationexpectation))
RozumnRozumnéé uspouspořřááddáánníí pompoměěrrůů
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„„OsvOsvíícenstvcenstvíí
 


je vykroje vykroččeneníí
 


ččlovlověěka z jeho samým zavinka z jeho samým zaviněěnnéé
 nesvnesvééprpráávnosti. Nesvvnosti. Nesvééprpráávnost je neschopnost pouvnost je neschopnost použžíívat svvat svůůj j 


vlastnvlastníí
 


rozum bez cizrozum bez cizíího vedenho vedeníí. Tato nesv. Tato nesvééprpráávnost je zavinvnost je zaviněěna na 
nnáámi samými, kdymi samými, kdyžž


 
jejjejíí


 
ppřřííččinou neninou neníí


 
nedostatek rozumu, ale nedostatek rozumu, ale 


nedostatek rozhodnosti a odvahy pounedostatek rozhodnosti a odvahy použžíívat ho bez cizvat ho bez cizíího vedenho vedeníí. . 
SapereSapere


 
audeaude! M! Měěj odvahu pouj odvahu použžíívat svvat svůůj vlastnj vlastníí


 
rozum!, je tedy rozum!, je tedy 


heslem osvheslem osvíícenstvcenstvíí..““


Immanuel Kant,Immanuel Kant,
 


OdpovOdpověďěď
 


na otna otáázku: Co je to osvzku: Co je to osvíícenstvcenstvíí?, 1730.?, 1730.
FilosFilos. . ččas., as., 41,41,


 
1993, 1993, čč. 3, s. 381. . 3, s. 381. PPřřeklekl. . LouLoužžililůůvv..
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LITERATURALITERATURA


KadeKadeřřáávek,vek,
 


ZZáákon pkon přřirozený zirozený záákladem kladem 
zzáákonodkonodáárstvrstvíí


 
lidsklidskéého. Praha 1896.ho. Praha 1896.


PawlowskýPawlowský,,
 


WýkladowWýkladowéé
 


ppřřirozenirozenéého prho prááva. va. 
Praha 1801.Praha 1801.
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Telec, Telec, ChrChráánněěnnéé
 


statky osobnostnstatky osobnostníí. Pr. Prááv. v. 
rozhlrozhl., 2007/8. P., 2007/8. Přřirozenirozenéé


 
prpráávo osobnostnvo osobnostníí


 a jeho sta jeho stáátntníí
 


ochrana. Prochrana. Prááv. v. rozhlrozhl. 2007/1. . 2007/1. 
PPřřirozenirozenéé


 
zzááklady soukromklady soukroméého prho prááva. va. 


Brno (vyjde).Brno (vyjde).
 


Rozum a cit. PrRozum a cit. Prááv. v. rozhlrozhl., ., 
2003/7. V2003/7. Věěc pc přřirozenoprirozenopráávnvníí. Pr. Práávnvníík, k, 
2002/12.2002/12.
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PringleovPringleováá,,
 


Kruhy v obilKruhy v obilíí. Nejv. Nejvěěttšíší
 


zzááhada modernhada moderníí
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Praha 2001.Praha 2001.
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MYŠLENÍ
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A JEHO PILIŘE
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Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 
a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


verze 1 (2007)


© Ivo Telec, 2007
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„Nezáleží tak na právu samém, ale na duchu,
kterým ho necháme proniknouti.“


Bohuš Tomsa, O filosofické výchově právníka.
čsp. Bratislava, 1, 1927, s. 399.







4


TEMATICKÝ OBSAH


1. smysl, účel a pilíře soukromého práva
2. civilistika
3. přirozené základy soukromého práva
4. dějiny, přítomnost a budoucnost 
5. globalizace a evropeizace
6. právní povaha soukromého práva
7. mravní a ústavní základy
8. prameny
9. ochrana subjektivního soukromého práva
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1. ČÁST


SMYSL SOUKROMÉHO PRÁVA,


JEHO PILÍŘE 
A


CIVILISTIKA
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CO JE SOUKROMÉ PRÁVO?


CO JE OBČANSKÉ PRÁVO?
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1. Subjektivní obecné soukromé právo, 
(oprávnění), jež vyplývá z právního řádu
(subjektivní právně pojmový význam)
např. právo vlastnické


2. Soukromoprávní část právního řádu
(objektivní právně pojmový význam)
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Část právního řádu, jež:
1. uznává vrozená subjektivní lidská práva


např. osobnostní právo na život
2. přikazuje, zakazuje nebo dovoluje lidské 


chování při:
a. výkonu vrozených přirozených práv


např. při udělování svolení k zásahu
b. ochraně vrozených přirozených práv
c. přiznávání nabyvatelných práv, jejich


výkonu nebo ochraně
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DRUHY SUBJEKTIVNÍCH 
SOUKROMÝCH PRÁV


1. osobní právo statusové; srv. zletilost, 
svéprávnost, manželství aj. osobní stav


2. jiná osobní práva; např. právo 
osobnostní


3. majetková práva; např. právo dědické


1. práva absolutní; např. právo vlastnické
2. práva relativní; právo závazkové
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PŘIROZENÝ SMYSL 
SOUKROMÉHO PRÁVA


Udržování přirozené rovnováhy
v soukromých poměrech a jejich
vyrovnávání
srv. nájemné a hodnotu užívání bytu


Východiskem přirozené zákony  
rovnováhy a vyrovnání braní a dávání,
působící ve Vesmíru, přírodě a mezi lidmi
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ÚČEL SOUKROMÉHO PRÁVA


Všeobecně sdílené dobro právního bezpečí 
soukromých poměrů lidí a právnických osob, 
a to stanovením:


1. způsobu výkonu a ochrany přirozených 
lidských práv, např. práva osobnostního


2. způsobu nabývání, výkonu a ochrany 
soukromých práv


3. soukromoprávní odpovědnosti za ohrožení 
nebo porušení přirozených aj. práv
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CO CHRÁNÍ
SOUKROMOPRÁVNÍ ŘÁD?


1. subjektivní soukromé právo (oprávnění)
2. soukromý zájem, je-li právně kvalifikovaný 


(oprávněný, právní):


a. podložený právem    ( pouhá zvědavost):
i. právním jednáním (úkonem), např. nájemní


smlouvou
ii. právním rozhodnutím, např. soudu
iii. zákonem, např. o. z.
b. naléhavý, např. zájem na určení právního stavu
3. pokojný stav, např. noční klid § 5 o. z.
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JAK CHRÁNÍ 
SOUKROMOPRÁVNÍ ŘÁD?


Vybavením práva nárokem
=  vymahatelností (žalovatelností) práva


Poskytnutím ochrany:
1. soudem
2. rozhodčím soudem či rozhodcem, 


je-li tak vůlí stran majetkového sporu
3. výjimečně správním úřadem, např. ČTÚ
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SOUKROMÉ POMĚRY
1. osobní nebo majetkové všeobecné (občanské)
2. tvůrčí  
3. hospodářské vč. soutěžních
4. obchodní
5. pracovní  aj., např. pojistné 


1. osobní stav (status), např. manželství
2. jiné soukromé poměry, např. závazky
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ÚČEL A OBSAH 
SOUKROMOPRÁVNÍ NORMY


Např. § 39 o. z.


Legislativně politický účel právní normy
Obsah právní normy (příkaz, zákaz nebo dovolení) 


Pravidlo zachování účelu práva


Je-li porušen obsah právní normy, 
přičemž účel z ní vyplývající je zachován, 


je rozhodné zachování účelu za předpokladu, 
že porušení obsahu nezpůsobuje újmu  


nebo neohrožuje veřejný pořádek.
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STRUKTURA PRÁVNÍ NORMY
Dvojčlenná struktura


1. skutková podstata (hypotéza, antecedent)
podmiňující část, např. poškození zdraví


2. právní důsledek naplnění skutkové podstaty 
(sankce, účinek, konsekvent)
podmíněná část, např. závazek nahradit škodu
na zdraví


implicitní zásada neminem laedere
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PILÍŘE SOUKROMÉHO PRÁVA


Základní právní instituce


1. ochrana osobnosti a rodiny 
vč. osobního stavu


2. vlastnictví
3. závazky
4. odpovědnost za delikty
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Římskoprávní význam


1. personae (osoby)
2. res  (věci)
3. actiones  (žaloby)


Gaius: Institutiones
2. stol. po Kr.
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IUS CIVILE
Základ římského práva
právní instituce vlastnictví, držby, dědictví, 
kupní smlouvy, daru, nájmu aj.
6. stol. Corpus iuris civilis


Převzetí římského práva
12. - 16. stol. západní a střední Evropa


Právně dějepisný a pojmově propedeutický
význam římského práva
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PŘEVAŽUJÍCÍ EVROPSKÁ 
TRADICE


1. židovsko-křesťanské náboženství


2. klasická řecká filozofie
staroegyptská filozofie


3. římské právo
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PRÁVOVĚDNÉ ZÁKLADY 
SOUKROMÉHO PRÁVA


Právní věda
orientace účeloslovně-hodnotová


Teorie “The One Right Answer“


Otevřené právní pojmy                                 
generální klausule dotvářené soudcovským aj. 
používáním v konkrétních případech
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CIVILISTIKA


Význam


1. obecná nauka právní
2. jedna ze zvláštních částí (odvětví) právní 


vědy  =  věda občanského práva
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PRÁVNÍ VĚDA A CIVILISTIKA
Právní věda - obecná část


1. právní metodologie
2. teorie tvorby práva
3. právní hermeneutika (umění výkladu práva)
4. teorie právní argumentace


Právní věda  - zvláštní část
1. privatistika
2. publicistika
3. konstitucionalistika
4. internacionalistika
5. civilistika  = věda občanského práva
6. komercionalistika
7. právní romanistika
8. kanonistika aj.
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VĚDECKÁ SOUSTAVA 
SOUKROMÉHO PRÁVA


Obecné soukromé právo (právo občanské)
(droit civil, das Zivilrecht, das bürgerliches Recht); ius generale 


Zvláštní soukromá práva s předností úpravy
1. právo obchodní 
2. právo cenných papírů
3. právo pracovní  
4. právo průmyslového vlastnictví ®


Právo soukromé mezinárodní
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SOUSTAVA 
PRÁVA OBČANSKÉHO


Přirozené zásady právní
Osobní práva osobního stavu (statusová práva)


a. lidí 
b. právnických osob


Právní ochrana přirozeného osobnostního práva
Právo rodinné
Majetková práva absolutní (věcná práva, právo
dědické)
Majetková práva relativní (závazková)
Právo deliktní
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PRÁVOVĚDNÉ METODY 
TVORBY SOUKROMÉHO PRÁVA


Zákonodárné (legislativně technické) metody


1. metoda souladu s přirozenými právy
2. metoda ústavní konformity
3. metoda rovnosti v soukromých právech
4. metoda mezinárodní a komunitární konformity
5. metoda vyšší abstrakce; např. generální klausule
6. metoda kasuistická; např. zvláštní skutkové 


podstaty 
7. metoda konvenčních pravidel; např. Legislativní 


pravidla vlády právní formou usnesení vlády
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DIDAKTIKA 
OBČANSKÉHO PRÁVA


1. metoda řešení modelových situací,
řešení fiktivního případu (moot)


2. metoda případových studií,
řešení skutečného případu (case study)


3. právně klinická metoda
4. metoda procesní simulace (právnické 


divadlo), (moot court)
5. metoda odborných stáží
6. metoda právně tvůrčího psaní
7. doktrinárně paměťová metoda
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2. ČÁST


MRAVNÍ 


A 
ÚSTAVNÍ ZÁKLADY
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MRAVNÍ ZÁKLADY 
SOUKROMÉHO PRÁVA


Souběh a prolínání mravnosti a právnosti


Zlatá pravidla (aureae regulae) soukromého práva:
1. neplatnost soukromoprávních jednání příčících se 


dobrým mravům; § 39 o. z.   


závazek vydat bezdůvodné obohacení
z neplatného soukromoprávního jednání; § 451 an. o. z.


2. zákaz výkonu soukromých práv v rozporu s dobrými
mravy; § 3 odst. 1 o. z.


3. závazek nahradit škodu úmyslným jednáním 
proti dobrým mravům; § 424 o. z.
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JUDIKATRURA: PROVIZE
„Uplatnění nároku na zprostředkovatelskou odměnu 


za zprostředkování uměleckého zaměstnání v cizině 
za stavu, kdy právní předchůdce nárokovatele pouze těžil
ze svého někdejšího monopolu zprostředkování umělecké 
činnosti ve vztahu k cizině, aniž se o získání uměleckého 
zaměstnání přičinil, je výkonem práva, který je v rozporu 
s dobrými mravy.“


Rozs. MS v Brně z 22. 5. 1998, čj.: 37 C 251/93-41.
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MRAVNÍ SMYSL 
A SMYSL PRO KRÁSU


Mravní smysl
=  schopnost rozeznávat dobro a zlo


např. šikanu nájemce bytu pronajímatelem


Smysl pro krásu
=  schopnost rozeznávat krásu


(soulad a souzvuk) a ošklivost
např. umělecké dílo, vzhled výrobku nebo obalu
výrobku (design) = průmyslový (vkusový) vzor
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SOUKROMÉ PRÁVO 
V OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI


Ústavněprávní pojem občanské společnosti
Česko založeno na (preamb. Ú):


1. úctě k subjektivním lidským právům
2. zásadách občanské společnosti:


zásada primátu práva soukromého nad (převážně 
donucujícím) právem veřejným, zejm. trestním nebo 
organizačně technickým (Privatrechtsgesellschaft)
zásada právního státu (materieller Rechtsstaat)
zásada rovnosti v soukromých aj. právech
aj. 
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ÚSTAVNÍ ZÁKLADY 
SOUKROMÉHO PRÁVA


Subjektivní veřejná ústavní práva  
občana
=  státem zformalizovaná přirozená


práva člověka


Přímá působnost v poměrech:
1. soukromých; srv. právo na stávku
2. veřejných; srv. právo na soudní ochranu
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☺
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LITERATURA


Hurdík, Institucionální pilíře soukromého práva 
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Použité snímky:
Atelier Nouvelles Images, Sièges de designers. Lombreuil 
2000.


Foto:
Zátoka sv. Jiří, Kerkyra (Korfu), Řecko 2007
Shanzu Beach, Indický oceán, Keňa 2007
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PRINCIPY PRÁVNÍHO PRINCIPY PRÁVNÍHO 


MYŠLENÍMYŠLENÍ


PŘIROZENÉ PRÁVO PŘIROZENÉ PRÁVO 


OSOBNOSTNÍ OSOBNOSTNÍ 


A JEHO STÁTNÍ OCHRANAA JEHO STÁTNÍ OCHRANA
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Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 


a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


verze 2.1 (2010)verze 2.1 (2010)


© Ivo Telec, 2005© Ivo Telec, 2005
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PŘEHLED TÉMATUPŘEHLED TÉMATU


1.1. přirozené právo osobnostnípřirozené právo osobnostní


2.2. státoprávní stanovení způsobu výkonustátoprávní stanovení způsobu výkonu


a ochrany a ochrany 


3.3. druhy osobnostních práv, práva lidí druhy osobnostních práv, práva lidí 


a právnických osoba právnických osob


3.3. chráněné statky osobnostníchráněné statky osobnostní


4.4. souhlas nebo zákonná licencesouhlas nebo zákonná licence


5.5. nároky z osobnostního právanároky z osobnostního práva


6.6. ochrana osobních údajů a soukromé právo ochrana osobních údajů a soukromé právo 
mediálnímediální
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PŘÍKLAD 1:PŘÍKLAD 1:


Tvář na obálceTvář na obálce


Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj 


fotografický portrét. 


Fotograf jej bez jejího vědomí následně 


pouţil ve svém návrhu kniţní obálky 


dívčího románu o nešikovném děvčeti.


Nakladatel knihu s touto obálkou vydal.
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PŘÍKLAD 2:PŘÍKLAD 2:


SterilizaceSterilizace


Ţena z pocitu marnosti záhy po opakovanémŢena z pocitu marnosti záhy po opakovaném


porodu mrtvého dítěte podepsala souhlas porodu mrtvého dítěte podepsala souhlas 


se svou sterilizací a podrobila se lékařskémuse svou sterilizací a podrobila se lékařskému


zákroku. zákroku. 


Poučení o důsledcích zákroku, které podepsala,Poučení o důsledcích zákroku, které podepsala,


bylo předtištěno na tiskopisu malým písmem bylo předtištěno na tiskopisu malým písmem 


a v rozrušeném stavu je pořádně nevnímala. a v rozrušeném stavu je pořádně nevnímala. 


O alternativním řešení nebyla informována.O alternativním řešení nebyla informována.
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PŘÍKLAD 3:PŘÍKLAD 3:


Ministr v koupelněMinistr v koupelně


Ministr vnitra se přestěhoval do nového bytu.Ministr vnitra se přestěhoval do nového bytu.


Novinář s teleobjektivem přes okenní ţaluzii Novinář s teleobjektivem přes okenní ţaluzii 


fotograficky zachytil jeho postavu v situaci, fotograficky zachytil jeho postavu v situaci, 


jak se chystá ke koupeli ve vaně. jak se chystá ke koupeli ve vaně. 


Při zvětšení a výřezu snímku byl ministrPři zvětšení a výřezu snímku byl ministr


rozpoznatelný. Právo k vydání snímku novinářrozpoznatelný. Právo k vydání snímku novinář


nabídl redakci bulvárního deníku Třesk nabídl redakci bulvárního deníku Třesk 


za značnou sumu peněz. Deník snímek vzápětíza značnou sumu peněz. Deník snímek vzápětí


vydal na titulní straně.  vydal na titulní straně.  
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1. ČÁST1. ČÁST


VŠEOBECNĚVŠEOBECNĚ


A A 


O ÚSTAVNÍCH A MEZINÁRODNÍCH O ÚSTAVNÍCH A MEZINÁRODNÍCH 


ZÁKLADECHZÁKLADECH
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SMYSLSMYSL


 Výchova k úctě k přirozené důstojnosti


lidské bytosti


 Ochrana důstojnosti a identity lidské


bytosti a identity právnické osoby
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KTERÁ PRÁVA JSOU KTERÁ PRÁVA JSOU 


PŘIROZENÁ?PŘIROZENÁ?


 Práva vrozenáPráva vrozená (angeborne Rechte),(angeborne Rechte), §§ 16 ABGB16 ABGB


ipso factoipso facto z povahy osobnosti (ABGB)z povahy osobnosti (ABGB)


1.1. přirozená práva osobnostnípřirozená práva osobnostní


např. např. přirozené právo žít;přirozené právo žít; ţijeme bez ohledu na ţijeme bez ohledu na 


stát, kmen, rod, církev aj. společenské autoritystát, kmen, rod, církev aj. společenské autority


2.2. jinájiná práva přirozené povahypráva přirozené povahy





 Práva nabyvatelná Práva nabyvatelná (erwerbliche Rechte),(erwerbliche Rechte), §§ 18 ABGB18 ABGB
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USPOŘÁDÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH USPOŘÁDÁNÍ SUBJEKTIVNÍCH 


PŘIROZENÝCH PRÁVPŘIROZENÝCH PRÁV


 NeNezadatelné zadatelné nabytínabytí přirozených práv přirozených práv 


 NeNezadatelná zadatelná existenceexistence přirozených právpřirozených práv


 StátemStátem upravený upravený výkonvýkon přirozených právpřirozených práv


 StátemStátem přiznaná přiznaná ochranaochrana přirozených přirozených 
práv práv 
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LEGISLATIVNĚ LEGISLATIVNĚ 


POLITICKÝ ÚČELPOLITICKÝ ÚČEL


 Stát zákonem stanovíStát zákonem stanoví::


1.1. způsob způsob výkonuvýkonu přirozeného práva přirozeného práva 


osobnostního, osobnostního, např. svolením k zásahunapř. svolením k zásahu


2.2. právní právní ochranu ochranu přirozeného práva přirozeného práva 


osobnostního, osobnostního, viz soudně vymahatelné viz soudně vymahatelné 


nároky nároky 
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ZÁSADYZÁSADY


1.1. v pochybnostech ve prospěch ţivotav pochybnostech ve prospěch ţivota


(zásada (zásada pro vitae, for life)pro vitae, for life)


2.2. přednost lidské bytostipřednost lidské bytosti před zájmy před zájmy 


společnosti nebo vědyspolečnosti nebo vědy


3.3. nedotknutelnost nedotknutelnost osobnostiosobnosti


4.4. odvolatelnost odvolatelnost svolenísvolení


5.5. zákaz těţení finančníhozákaz těţení finančního prospěchu z lidského prospěchu z lidského 


tělatěla


6.6. pietnípietní ochranaochrana
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Z DĚJIN ZÁKONODÁRSTVÍZ DĚJIN ZÁKONODÁRSTVÍ


1811            1811            rakouskýrakouský ABGBABGB


1926            čs. autorský zákon1926            čs. autorský zákon::


právo k podobizně, ochranaprávo k podobizně, ochrana


korespondence, deníků aj. písemnostíkorespondence, deníků aj. písemností


osobní povahyosobní povahy


1950            1950            čs.čs. obč. zák.obč. zák.


1964            1964            čs.čs. obč. zák.obč. zák.


1991            1991            čs.čs. LZPSLZPS


1997   1997   Úmluva o lidských právech a biomedicíněÚmluva o lidských právech a biomedicíně
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ÚSTAVNÍ ZÁKLADY      ÚSTAVNÍ ZÁKLADY      


 Právo na ţivotPrávo na ţivot


 Nedotknutelnost osobyNedotknutelnost osoby a jejího a jejího 


soukromísoukromí


 ZákazZákaz mučení, krutého, poniţujícího,mučení, krutého, poniţujícího,


nelidského nebo poniţujícího zacházení nelidského nebo poniţujícího zacházení 


nebo trestunebo trestu


 Zaručení Zaručení osobní svobodyosobní svobody


 Zákaz nucenýchZákaz nucených prací nebo sluţebprací nebo sluţeb







28





 Právo na zachování Právo na zachování lidské důstojnostilidské důstojnosti,  ,  


osobní cti, dobré pověsti a ochranu jménaosobní cti, dobré pověsti a ochranu jména


 Zákaz neoprávněného zasahování Zákaz neoprávněného zasahování 


do do soukroméhosoukromého a a rodinného ţivotarodinného ţivota


 Ochrana před neoprávněným Ochrana před neoprávněným zneuţívánímzneuţíváním


údajůúdajů o své osoběo své osobě


čl. 6 čl. 6 –– 10 LZPS10 LZPS
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MEZINÁRODNÍ ZÁKLADYMEZINÁRODNÍ ZÁKLADY


 Spojené národy Spojené národy v New Yorku:v New Yorku:


1.1. Všeobecná deklarace lidských právVšeobecná deklarace lidských práv


(1948)(1948)


2.2. Úmluva o otroctvíÚmluva o otroctví (1926), (1926), č. 165/30 Sb. z. a n.č. 165/30 Sb. z. a n.


3.3. Mezinárodní úmluva o odstranění Mezinárodní úmluva o odstranění 


všech forem rasové diskriminace všech forem rasové diskriminace 


(1966),(1966), č. 95/74 Sb.č. 95/74 Sb.
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4.4. Mezinárodní paktMezinárodní pakt o občanských o občanských 


a politických právecha politických právech (1966), (1966), č. 120/76  Sb.,č. 120/76  Sb.,


Opční protokol (1966), Opční protokol (1966), č. 169/91 Sb.č. 169/91 Sb.


5.5. Mezinárodní pakt o hospodářských, Mezinárodní pakt o hospodářských, 


sociálních a kulturních právechsociálních a kulturních právech


(1966), (1966), č. 120/76 Sb.č. 120/76 Sb.
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6.6. Úmluva o odstranění všech forem Úmluva o odstranění všech forem 


diskriminace ţendiskriminace ţen (1979), (1979), č. 62/87 Sb.č. 62/87 Sb.


7.7. Úmluva proti mučení a jinému krutému, Úmluva proti mučení a jinému krutému, 


nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo 


trestánítrestání (1984), (1984), č. 143/88 Sb.č. 143/88 Sb.


8.8. Úmluva o právech dítěteÚmluva o právech dítěte (1989), (1989), č. 104/91 Sb.č. 104/91 Sb.


9.9. Úmluva o právech osob se zdravotním Úmluva o právech osob se zdravotním 


postiţenímpostiţením (2006), (2006), č. 10/10 Sb. m. s.č. 10/10 Sb. m. s.
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 Světová zdravotnická organizaceSvětová zdravotnická organizace


v Ţenevěv Ţenevě


1.1. Ústava Světové zdravotnické organizace Ústava Světové zdravotnické organizace 


(1946), (1946), č. 189/48 Sb.č. 189/48 Sb.
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 Rada EvropyRada Evropy ve Štrasburku:ve Štrasburku:


1.1. Úmluva na ochranu lidských práv Úmluva na ochranu lidských práv 


a základních svoboda základních svobod (1950), (1950), č. 209/92 Sb.č. 209/92 Sb.


2.2. Protokoly k úmluvěProtokoly k úmluvě


3.3. Úmluva o ochraně osob se zřetelem Úmluva o ochraně osob se zřetelem 


na automatizované zpracování datna automatizované zpracování dat (1981)(1981)
č. 115/01 Sb. m. s. č. 115/01 Sb. m. s. 
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4.4. Evropská úmluva o zabránění mučení Evropská úmluva o zabránění mučení 


a nelidskému či poniţujícímu a nelidskému či poniţujícímu 


zacházení nebo trestánízacházení nebo trestání (1987), (1987), č. 9/96 Sb.č. 9/96 Sb.


5.5. Rámcová úmluva o ochraně národnostních Rámcová úmluva o ochraně národnostních 


menšinmenšin (1995), (1995), č. 96/98 Sb.č. 96/98 Sb.
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6.6. Úmluva na ochranu lidských práv Úmluva na ochranu lidských práv 


a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti 


s aplikací biologie a medicíny: Úmluva   s aplikací biologie a medicíny: Úmluva   
o lidských právech a biomedicíněo lidských právech a biomedicíně (1997) (1997) 
č. 96/01 Sb. m. s.č. 96/01 Sb. m. s.


7.7. Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu Dodatkový protokol k Úmluvě na ochranu 


lidských práv a důstojnosti lidské bytostilidských práv a důstojnosti lidské bytosti


v souvislosti s aplikací biologie a medicíny v souvislosti s aplikací biologie a medicíny 


o zákazu klonování lidských bytostío zákazu klonování lidských bytostí (1998)(1998)
č. 97/01 Sb. m. s.č. 97/01 Sb. m. s.
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 Mezinárodní organizace práceMezinárodní organizace práce


v Ţenevě:v Ţenevě:


1.1. Úmluva o nucené nebo povinné práciÚmluva o nucené nebo povinné práci


(1930), č. 29, (1930), č. 29, č. 506/90 Sb.č. 506/90 Sb.


2.2. Úmluva týkající se odstranění nucenéÚmluva týkající se odstranění nucené prácepráce


(1957), č. 105, (1957), č. 105, č. 231/98 Sb.č. 231/98 Sb.


3.3. Úmluva o diskriminaci (zaměstnání Úmluva o diskriminaci (zaměstnání 


a povolání)a povolání), (1958), č. 111, , (1958), č. 111, č. 465/90 Sb.č. 465/90 Sb.







37


PRAMENYPRAMENY


 Český právní řádČeský právní řád


1.1. ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvyratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy


2.2. §§ 11 an., 11 an., §§ 19b obč. zák.19b obč. zák.


3.3. jiné zákonyjiné zákony, např. , např. §§ 11 a. z., zák. o ochraně 11 a. z., zák. o ochraně 


osobních údajů, tisk. zák., zák. o provozování osobních údajů, tisk. zák., zák. o provozování 


rozhlasového a televizního vysílánírozhlasového a televizního vysílání


4.4. nepsané prameny nepsané prameny (ius non scripta)(ius non scripta)
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2. ČÁST2. ČÁST


OSOBNOST ČLOVĚKAOSOBNOST ČLOVĚKA
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OSOBNOST              OSOBNOST              


 Přirozená osobnost člověkaPřirozená osobnost člověka


=  ke štěstí zacílený trvalý =  ke štěstí zacílený trvalý ţivoucíţivoucí duchovní,duchovní,


duševní a tělesný celek obsahující jedinečné  duševní a tělesný celek obsahující jedinečné  


(individuální) (individuální) jájá (duchovní jádro), integrující(duchovní jádro), integrující


duchovní, duševní a tělesná duchovní, duševní a tělesná proţitíproţití, stavy , stavy 


a činnosti, a to vědomé i nevědomé, včetněa činnosti, a to vědomé i nevědomé, včetně


nadání, sklonů, dědičných zátěţínadání, sklonů, dědičných zátěţí


a zkušeností či jiných vrozených neboa zkušeností či jiných vrozených nebo


nabytých vloh za účelem vlastního vývinunabytých vloh za účelem vlastního vývinu
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 Obezřetná trojsloţkovost Obezřetná trojsloţkovost 


1.1. duch duch (Geist)(Geist)


2.2. duše duše (Seele)(Seele)


3.3. tělo   tělo   (K(Köörper)rper)



 Méně obezřetná dvousloţkovostMéně obezřetná dvousloţkovost


(jen duše a tělo)(jen duše a tělo) nebo  ještě méně nebo  ještě méně 
obezřetná jednosloţkovost obezřetná jednosloţkovost (jen tělo)(jen tělo)
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Každá lidská osobnost (nejen osobnost tvůrce, autora),Každá lidská osobnost (nejen osobnost tvůrce, autora),


duchovně pramení mimo sféru právního řádu, který jiduchovně pramení mimo sféru právního řádu, který ji


pouze uznává (aprobuje) jako právně významnoupouze uznává (aprobuje) jako právně významnou


(nemajetkovou) hodnotu (statek) a chrání ji svými(nemajetkovou) hodnotu (statek) a chrání ji svými


vlastními zákonnými prostředky.vlastními zákonnými prostředky.


Rozs. NS z 30. 4. 07 sp. zn. 30 Cdo 739/2007Rozs. NS z 30. 4. 07 sp. zn. 30 Cdo 739/2007
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 Význam osobnostiVýznam osobnosti


 odpovědně svobodné zrání jedince odpovědně svobodné zrání jedince 


v lidském společenství s ohledem na bliţního v lidském společenství s ohledem na bliţního 





marxistickomarxisticko--leninská filozofie leninská filozofie 


=  člověk jako průsečík společenských vztahů =  člověk jako průsečík společenských vztahů 


(a právních vztahů jako jejich formy)   (a právních vztahů jako jejich formy)   


 marxistickomarxisticko--leninská teorie socialistického leninská teorie socialistického 


občanského práva                         občanského práva                         
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 Právnická osobaPrávnická osoba


=  právní smyšlenka (fikce) osoby =  právní smyšlenka (fikce) osoby 


=  právně smyšlená právní osobnost=  právně smyšlená právní osobnost
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3. ČÁST3. ČÁST


POVAHAPOVAHA


PRÁVA OSOBNOSTNÍHOPRÁVA OSOBNOSTNÍHO
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SOUSTAVASOUSTAVA


 Osobnostní práva lidíOsobnostní práva lidí


1.1. stránky osobnostistránky osobnosti


2.2. projevy osobní povahyprojevy osobní povahy


§§ 11 an. o. z., a. z. aj.11 an. o. z., a. z. aj.


 Osobní práva Osobní práva 
právnických osobprávnických osob


1.1. názevnázev


2.2. dobrá pověstdobrá pověst


3.3. [[jiné statkyjiné statky]]


např. vnitřní věcinapř. vnitřní věci


či právní život či právní život 


(existence)(existence)


§§ 19b o. z. 19b o. z. 
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POVAHA PRÁVAPOVAHA PRÁVA


 Absolutní osobní právo osobnostníAbsolutní osobní právo osobnostní


 působí působí ex legeex lege a  a  erga omnes erga omnes 


 zaniká smrtízaniká smrtí


 nepřevoditelnénepřevoditelné::


nejde o disponibilní majeteknejde o disponibilní majetek


 nenepřecházípřechází ani na dědice neboani na dědice nebo


jiného právního nástupce jiného právního nástupce 
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 Právo soudcovskéPrávo soudcovské


 soudcovské skutkové podstatysoudcovské skutkové podstaty


§§ 11 o. z.  11 o. z.  


=   pozitivní generální klausule=   pozitivní generální klausule


srv. právo proti nekalé soutěži aj.srv. právo proti nekalé soutěži aj.
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VÝZNAMVÝZNAM


 Osobnostní právo Osobnostní právo 


člověkačlověka


1.1. před narozenímpřed narozením


2.2. po narozenípo narození


3.3. po smrtipo smrti


 Osobní právo Osobní právo 


právnické osobyprávnické osoby


1.1. za právního ţivota za právního ţivota 


(existence)(existence)
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OSOBNOSTNÍ PRÁVO LIDÍOSOBNOSTNÍ PRÁVO LIDÍ


 Obecné ochranné právo kaţdéhoObecné ochranné právo kaţdého


 Zvláštní ochranná právaZvláštní ochranná práva ((tvůrčítvůrčí))


(osobní práva (osobní práva kaţdého tvůrcekaţdého tvůrce))


1.1. osobnostní právo osobnostní právo autorskéautorské


2.2. osobnostní právo osobnostní právo výkonných umělcůvýkonných umělců


3.3. osobnostní právo osobnostní právo vynálezcůvynálezců aj. původců aj. původců 


technických výtvorůtechnických výtvorů
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OSOBNOSTNÍ OSOBNOSTNÍ 


PRÁVO AUTORSKÉ  PRÁVO AUTORSKÉ  


1.1. právo rozhodnout o zveřejnění svého dílaprávo rozhodnout o zveřejnění svého díla


2.2. právo osobovat si autorstvíprávo osobovat si autorství
vč. práva rozhodnout, zda a jak má být autorství vč. práva rozhodnout, zda a jak má být autorství 


uvedeno při zveřejnění dílauvedeno při zveřejnění díla


3.3. právo na nedotknutelnost dílaprávo na nedotknutelnost díla
i.i. právo svolit ke změně nebo jinému právo svolit ke změně nebo jinému zásahuzásahu


ii.ii. právo proti právo proti sníţení hodnotysníţení hodnoty díla při jeho uţitídíla při jeho uţití


iii.iii. právo autorského právo autorského dohledudohledu nad uţitím díla způsobem nad uţitím díla způsobem 


nesniţujícím hodnotu dílanesniţujícím hodnotu díla


iv.iv. jiné právo na nedotknutelnost dílajiné právo na nedotknutelnost díla
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OSOBNOSTNÍOSOBNOSTNÍ


PRÁVO VÝKONNÝCH UMĚLCŮPRÁVO VÝKONNÝCH UMĚLCŮ


1.1. právo rozhodnout o právo rozhodnout o zveřejněnízveřejnění svého svého 


uměleckého výkonuuměleckého výkonu


2.2. zásadně právo rozhodnout, zda a jak má zásadně právo rozhodnout, zda a jak má 


být být uvedeno jménouvedeno jméno při zveřejnění při zveřejnění 


a dalším uţití výkonu a dalším uţití výkonu 


3.3. právo právo proti změněproti změně uměleckého výkonu uměleckého výkonu 


na újmu jeho pověstina újmu jeho pověsti







54


OSOBNOSTNÍ PRÁVO PŮVODCŮ OSOBNOSTNÍ PRÁVO PŮVODCŮ 


TECHNICKÝCH VÝTVORŮTECHNICKÝCH VÝTVORŮ


1.1. právo právo osobovatosobovat si vynálezectví nebo si vynálezectví nebo 


jiné původcovstvíjiné původcovství


2.2. právo na právo na označení označení vynálezectví nebo vynálezectví nebo 


jiného původcovství, jiného původcovství, viz např. zápis viz např. zápis 


vynálezce (původce) do patentového vynálezce (původce) do patentového 


rejstříkurejstříku
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4. ČÁST4. ČÁST


CHRÁNĚNÉ STATKY OSOBNOSTNÍCHRÁNĚNÉ STATKY OSOBNOSTNÍ
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CHRÁNĚNÉ STATKY VŮBECCHRÁNĚNÉ STATKY VŮBEC


1.1. příroda a ţivotní prostředípříroda a ţivotní prostředí


2.2. lidská osobnostlidská osobnost


3.3. výtvorvýtvor


4.4. lidské tělolidské tělo


5.5. zvířezvíře


6.6. věcvěc
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1.1. stránky přirozené osobnostistránky přirozené osobnosti člověkačlověka


např. život, jméno nebo zdraví aj.např. život, jméno nebo zdraví aj.


2.2. stránky osobystránky osoby právnické osobyprávnické osoby


např. jméno, dobrá pověstnapř. jméno, dobrá pověst


3.3. projevy osobní povahyprojevy osobní povahy


i.i. obecnéobecné, , např. dopis, hlasový záznamnapř. dopis, hlasový záznam


ii.ii. tvůrčítvůrčí, , např. literární dílonapř. literární dílo
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NEDOTKNUTELNOSTNEDOTKNUTELNOST


1.1. lidské bytostilidské bytosti


2.2. stránek osobnosti vč. soukromístránek osobnosti vč. soukromí


3.3. uměleckých nebo vědeckých uměleckých nebo vědeckých 


výtvorů:výtvorů:


i.i. autorských dělautorských děl


ii.ii. uměleckých výkonůuměleckých výkonů
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1.                  ŢIVOT1.                  ŢIVOT


Vše ve Vesmíru je živé Vše ve Vesmíru je živé 


(podle svého druhu)(podle svého druhu)


 Přirozený zákon ţivotaPřirozený zákon ţivota


1.1. zákaz zabití zákaz zabití vč. zákazu trestu smrtivč. zákazu trestu smrti


2.2. zákaz útrap zákaz útrap duševních nebo fyzickýchduševních nebo fyzických
vč. zákazu mučení aj. nelidského vč. zákazu mučení aj. nelidského 
zacházenízacházení


3.3. zákaz zasahovánízákaz zasahování do cizího ţivotado cizího ţivota
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 Vrozené právo kaţdé lidské bytosti na ţivotVrozené právo kaţdé lidské bytosti na ţivot
čl. 6 čl. 6 Mezinárodního paktu o občanských a politickýchMezinárodního paktu o občanských a politických


právechprávech (1966), (1966), (č. 120/76 Sb.)(č. 120/76 Sb.)


 Přirozené právo dítěte Přirozené právo dítěte  na ţivotna ţivot
uznané čl. 6 (1) uznané čl. 6 (1) Úmluvy o právech dítěteÚmluvy o právech dítěte (1989) (1989) 
(č. 104/91 Sb.)(č. 104/91 Sb.)


 Právo na respektování svého ţivota Právo na respektování svého ţivota 


od okamţiku početíod okamţiku početí
čl. 4 čl. 4 Americké úmluvy o lidských právech (Pakt ze SanAmerické úmluvy o lidských právech (Pakt ze San


José, José, 1969)1969)
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 Právo počatého dítěte na ţivot od početíPrávo počatého dítěte na ţivot od početí


 člověk člověk od početíod početí podmíněnýmpodmíněným subjektem subjektem 


práva (pod podmínkou, narodípráva (pod podmínkou, narodí--li se ţivý) li se ţivý) 


=  =  civilní status podmíněnýcivilní status podmíněný


 člověk člověk od narození nepodmíněnýmod narození nepodmíněným subjektem subjektem 


právapráva


=  =  civilní status civilní status 







65





 „Lidský život je hoden ochrany „Lidský život je hoden ochrany 


již před narozením“již před narozením“


čl. 6/1 věta druhá LZPSčl. 6/1 věta druhá LZPS


 Deklarace práv počatého dítěteDeklarace práv počatého dítěte


politický akt, politický akt, Praha 1999Praha 1999
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2.                JMÉNO2.                JMÉNO


1.1. jméno a příjmení člověkajméno a příjmení člověka


vč. zdvojeného nebo změněného jména vč. zdvojeného nebo změněného jména 


nebo příjmení, rodného příjmení, jménanebo příjmení, rodného příjmení, jména


po otci po otci ((отчествоотчество), ), přídomkupřídomku


2.2. umělecké jménoumělecké jméno (pseudonym)(pseudonym)


vč. společného uměleckého jménavč. společného uměleckého jména


3.3. umělecká značkaumělecká značka


4.4. přezdívkapřezdívka


5.5. jiné krycí jménojiné krycí jméno k utajení totoţnosti, k utajení totoţnosti, 
např. svědka, policejního agenta např. svědka, policejního agenta dledle tr. ř.tr. ř.







67







68





6.6. doménové jméno doménové jméno v elektronické komunikaciv elektronické komunikaci


7.7. společné jménospolečné jméno sdruţených stran, sdruţených stran, např. např. 


členů uměleckého tělesa, sdružených členů uměleckého tělesa, sdružených 


podnikatelů, stran konsorcia podnikatelů, stran konsorcia 


8.8. obchodní jméno obchodní jméno (označení), (označení), např. advokáta, např. advokáta, 


lékaře v soukromé praxilékaře v soukromé praxi


9.9. název právnickénázev právnické osobyosoby


10.10. obchodní firmaobchodní firma, , viz podnikatel zapsaný viz podnikatel zapsaný 


v obchodním rejstříkuv obchodním rejstříku
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 NEBEZPEČÍ ZÁMĚNYNEBEZPEČÍ ZÁMĚNY


 Delikt Delikt 


autorskoprávníautorskoprávní


nebezpečí záměny nebezpečí záměny 


děl literárních, jiných děl literárních, jiných 


uměleckých či uměleckých či 


vědeckýchvědeckých


 Delikt Delikt 


soutěţněprávnísoutěţněprávní


vyvolání nebezpečí vyvolání nebezpečí 


záměny … v záměny … v 


příslušných příslušných 


zákaznických kruzíchzákaznických kruzích
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JUDIKATURA:JUDIKATURA:


Signatura malíře MuchySignatura malíře Muchy


Signatura autora může být ochrannou známkou,Signatura autora může být ochrannou známkou,


jelikož ochrana této je právem osobnostním, jelikož ochrana této je právem osobnostním, 


které nepřechází na dědice. které nepřechází na dědice. 


Nelze tedy uplatňovat ochranu práva třetí osoby Nelze tedy uplatňovat ochranu práva třetí osoby 


dědici autorského práva.dědici autorského práva.


Rozh. ÚPV ORozh. ÚPV O--76431 z 13. 2. 0276431 z 13. 2. 02
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 Jméno Jméno individuální individuální  společnéspolečné


 Jméno Jméno pravé pravé  krycíkrycí


 Jméno Jméno zapisovatelnézapisovatelné  nezapisovatelnénezapisovatelné


úředněúředně např. v knize narození, obchodním např. v knize narození, obchodním 


rejstříku, seznamu advokátů rejstříku, seznamu advokátů 


aj.aj.
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ZAPISOVATELNÁ JMÉNAZAPISOVATELNÁ JMÉNA


 Právní věci osobního stavuPrávní věci osobního stavu


(statusové)(statusové)


1.1. Matriční úřad Matriční úřad 


zák. č.304/00 Sb., o matr., jménu a příjmenízák. č.304/00 Sb., o matr., jménu a příjmení


2.2. Rejstříkový soudRejstříkový soud


např. obch. zák.např. obch. zák.
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 jméno jméno přirozenépřirozené jméno jinéjméno jiné


např. Jan                   např. jménonapř. Jan                   např. jméno


rodové či obchodnírodové či obchodní
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3.              ZDRAVÍ3.              ZDRAVÍ


 Základní právo těšiti se zdravíZákladní právo těšiti se zdraví


v nejvyšším stupni, jehoţ lze dosícív nejvyšším stupni, jehoţ lze dosící


preambule Ústavy Světové zdravotnické organizace, (1946), preambule Ústavy Světové zdravotnické organizace, (1946), 


č. 189/48 Sb.č. 189/48 Sb.


 Právo kaţdého na dosaţení nejvýše  Právo kaţdého na dosaţení nejvýše  


dosaţitelné úrovnědosaţitelné úrovně fyzického a duševního fyzického a duševního 


zdravízdraví


čl. 12 Mezinár. paktu o hospodář., sociál. a kulturních právechčl. 12 Mezinár. paktu o hospodář., sociál. a kulturních právech


(1966), č. 120/76 Sb.(1966), č. 120/76 Sb.
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PRÁVNÍ VÝMĚR ZDRAVÍPRÁVNÍ VÝMĚR ZDRAVÍ


„Zdraví je stav úplného blaha tělesného, duševního 


a sociálního a nezáleží jen v tom, že není nemoci 


neb neduhu.“


preambule Ústavy Světové zdravotnické 


organizace, (1946),                (č. 189/48 Sb.)
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 Příkaz zdravého pracovního aj. ţivotníhoPříkaz zdravého pracovního aj. ţivotního


prostředíprostředí


 Zákaz poškození zdravíZákaz poškození zdraví


 deliktní deliktní závazekzávazek nahrazovacínahrazovací (reparační)(reparační)


nebo nebo zadostiučiňovací zadostiučiňovací (satisfakční)(satisfakční)
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NEDOTKNUTELNOSTNEDOTKNUTELNOST


LIDSKÉ BYTOSTILIDSKÉ BYTOSTI


 NadřazenostNadřazenost (primacy)(primacy) lidské bytosti  lidské bytosti  


zájmům společnosti nebo vědyzájmům společnosti nebo vědy


=  zásada občanského práva=  zásada občanského práva


čl. 2 Úmluvy o lidských právech a biomedicíněčl. 2 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně


 Lidská integritaLidská integrita


1.1. duchovníduchovní


2.2. duševníduševní


3.3. tělesnátělesná
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SOUKROMÉ, NEBO VEŘEJNÉSOUKROMÉ, NEBO VEŘEJNÉ


 SoukroméSoukromé právoprávo zdravotnízdravotní


viz soukromoprávní ochrana integrity viz soukromoprávní ochrana integrity 


lidské bytosti, soukromé zdravotnílidské bytosti, soukromé zdravotní


pojištěnípojištění


 Veřejné Veřejné právoprávo zdravotnickézdravotnické


např. registrace zdravotnických zařízení,např. registrace zdravotnických zařízení,


veřejné zdravotní pojištěníveřejné zdravotní pojištění
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PRÁVA PACIENTAPRÁVA PACIENTA


1.1. právo na informace o účelu a povaze právo na informace o účelu a povaze 
zdravotní péče a o výkonu, důsledcích, zdravotní péče a o výkonu, důsledcích, 
alternativách a rizicíchalternativách a rizicích


2.2. právo na informace ze zdravotnické právo na informace ze zdravotnické 
dokumentace vč. kopiídokumentace vč. kopií


3.3. právo určit osobu k informování o jeho právo určit osobu k informování o jeho 
zdravotním stavu nebo zakázat zdravotním stavu nebo zakázat 
informace komukoliinformace komukoli


z. č. 20/66 Sb., o péči o zdraví liduz. č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu
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ZDRAVOTNÍ ZÁKROKZDRAVOTNÍ ZÁKROK


 Souhlas se zákrokemSouhlas se zákrokem


1.1. svobodný, svobodný, viz každý volní projevviz každý volní projev


2.2. předchozípředchozí


3.3. odvolatelnýodvolatelný


4.4. informovaný o účelu, povaze, důsledcích informovaný o účelu, povaze, důsledcích 


a rizicích                        a rizicích                        


 Právní ochrana člověka neschopného dát Právní ochrana člověka neschopného dát 
souhlas souhlas 


 zákrok jen k jeho přímému prospěchuzákrok jen k jeho přímému prospěchu
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„Co je zde platný každý souhlas, „Co je zde platný každý souhlas, 


když je dán v neznalosti poměrů na onom světě.“když je dán v neznalosti poměrů na onom světě.“


Herbert Vollmann, Svět, jaký by mohl být! Herbert Vollmann, Svět, jaký by mohl být! 


Stuttgart 1988, s. 65. Překl. anonym.Stuttgart 1988, s. 65. Překl. anonym.
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ODBĚR ORGÁNU NEBO TKÁNĚODBĚR ORGÁNU NEBO TKÁNĚ


 SouhlasSouhlas


 písemněpísemně s ověřeným podpisems ověřeným podpisem
transplantač. zák. č. 285/02 Sb.transplantač. zák. č. 285/02 Sb.


 Národní registr Národní registr osob nesouhlasícíchosob nesouhlasících


s posmrtným odběrem tkání a orgánůs posmrtným odběrem tkání a orgánů
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ZÁKAZ KLONOVÁNÍ LIDÍZÁKAZ KLONOVÁNÍ LIDÍ


 Zakázaný zákrok k vytvoření lidské bytostiZakázaný zákrok k vytvoření lidské bytosti,,


která má společný jaderný soubor genů s jinou lidskoukterá má společný jaderný soubor genů s jinou lidskou


bytostí ţivou nebo mrtvou, bytostí ţivou nebo mrtvou, Dodatkový protokol (1998)Dodatkový protokol (1998)


 Úmyslné vytvoření geneticky shodných lidských Úmyslné vytvoření geneticky shodných lidských 


bytostíbytostí (vedle přirozeného dělení embrya vedoucího (vedle přirozeného dělení embrya vedoucího 


k narození geneticky shodných dvojčat)k narození geneticky shodných dvojčat)


 lidské důstojnostilidské důstojnosti


 zneuţití biologie a medicínyzneuţití biologie a medicíny


 Vynález způsobu klonováníVynález způsobu klonování lidských bytostí lidských bytostí vyloučenvyloučen


z patentování        z patentování        z. č. 206/00 Sb., o ochr. biotechnolog. vynál.z. č. 206/00 Sb., o ochr. biotechnolog. vynál.
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4.     LIDSKÁ DŮSTOJNOST4.     LIDSKÁ DŮSTOJNOST


 Zákaz diskriminaceZákaz diskriminace (přímého nebo nepřímého(přímého nebo nepřímého


znevýhodňování nebo zvýhodňování) z jinéhoznevýhodňování nebo zvýhodňování) z jiného


neţ věcného důvodu, neţ věcného důvodu, např. rasového,např. rasového,


náboženského, pohlaví aj.náboženského, pohlaví aj.


antidiskriminační z. č. 198/09 S b., antidiskriminační z. č. 198/09 S b., §§ 16/216/2--3, 3, §§ 17 zák. práce17 zák. práce


 Vyvratitelná domněnka dokázaného Vyvratitelná domněnka dokázaného 


tvrzenítvrzení o diskriminaci v určitých věcecho diskriminaci v určitých věcech


§§ 133a o. s. ř.133a o. s. ř.
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5.      OSOBNÍ SVOBODA 5.      OSOBNÍ SVOBODA 


1.1. osobní osobní svoboda, svoboda, např. pojmenování, bydliště např. pojmenování, bydliště 
nebo sídla; nebo sídla; 


srv. privátní autonomii srv. privátní autonomii 


2.2. svoboda svoboda svědomísvědomí, , např. světonázorové např. světonázorové 


hledání a sebeurčeníhledání a sebeurčení


3.3. náboţenskánáboţenská svobodasvoboda


4.4. politickápolitická svobodasvoboda


5.5. hospodářskáhospodářská svobodasvoboda


6.6. vědecká vědecká svoboda aj.svoboda aj.
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6.            SOUKROMÍ6.            SOUKROMÍ


 Soukromý a rodinný ţivotSoukromý a rodinný ţivot


ostrá hranice mezi ostrá hranice mezi soukromýmisoukromými poměrypoměry


kaţdého vč. poměrů kaţdého vč. poměrů rodinnýchrodinných





veřejnýmiveřejnými poměrypoměry


 SouhlasSouhlas s odhalením soukromís odhalením soukromí


 Omezení zákonných licencíOmezení zákonných licencí
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JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1


Při střetu práva na informace a jejich šíření s právem Při střetu práva na informace a jejich šíření s právem 


na ochranu osobnosti a soukromého života, na ochranu osobnosti a soukromého života, 


tedy základních práv stojících na stejné úrovni,tedy základních práv stojících na stejné úrovni,


je především věcí obecných soudů, aby s přihlédnutímje především věcí obecných soudů, aby s přihlédnutím


k okolnostem každého případu zvážily, k okolnostem každého případu zvážily, 


zda jednomu právu nebyla bezdůvodně dána přednost zda jednomu právu nebyla bezdůvodně dána přednost 


před právem druhým.před právem druhým.


N 17/98 Sb. nál. a usn., sv. 10N 17/98 Sb. nál. a usn., sv. 10
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JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2


Jestliže mezi fyzickými osobami existují sociální, Jestliže mezi fyzickými osobami existují sociální, 


morální, citové a kulturní vztahy vytvořené v rámci jejího morální, citové a kulturní vztahy vytvořené v rámci jejího 


soukromého a rodinného života,soukromého a rodinného života,


může porušením práva na život jedné z nich dojít může porušením práva na život jedné z nich dojít 


k neoprávněnému zásahu do práva na soukromí druhé k neoprávněnému zásahu do práva na soukromí druhé 


z těchto osob. z těchto osob. 
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Právo na soukromí totiž zahrnuje i právo fyzické osoby Právo na soukromí totiž zahrnuje i právo fyzické osoby 


vytvořit a udržovat vztahy s jinými lidskými bytostmi,vytvořit a udržovat vztahy s jinými lidskými bytostmi,


zejména v citové oblasti, aby tak fyzická osoba mohlazejména v citové oblasti, aby tak fyzická osoba mohla


rozvíjet a naplňovat vlastní osobnost. rozvíjet a naplňovat vlastní osobnost. 


Protiprávní narušení těchto vztahů ze strany jinéhoProtiprávní narušení těchto vztahů ze strany jiného


představuje neoprávněný zásah do práva na soukromý představuje neoprávněný zásah do práva na soukromý 


a rodinný život fyzické osoby.a rodinný život fyzické osoby.


KS Ostrava z 23. 1. 98, sp. zn. 23 C 52/96KS Ostrava z 23. 1. 98, sp. zn. 23 C 52/96
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JUDIKATURA 3JUDIKATURA 3


Obchodní společnost nepožívá práva na soukromí Obchodní společnost nepožívá práva na soukromí 


a není porušením práva na soukromí tajné filmování a není porušením práva na soukromí tajné filmování 


na místě, kam má veřejnost volný přístup, na místě, kam má veřejnost volný přístup, 


nenínení--li filmovaná událost v žádném ohledu soukromá.li filmovaná událost v žádném ohledu soukromá.


Rozs. QueenRozs. Queen’s’s Bench Division, 9. 7. 1999Bench Division, 9. 7. 1999


Práv. rozhl. 1999/12Práv. rozhl. 1999/12
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7.    OSOBNÍ TAJEMSTVÍ 7.    OSOBNÍ TAJEMSTVÍ 


 Právně doktrinární definicePrávně doktrinární definice


=  veškeré skutečnosti =  veškeré skutečnosti osobní povahyosobní povahy související související 


s dotyčnou osobou, které mají skutečnou nebo alespoň s dotyčnou osobou, které mají skutečnou nebo alespoň 


potenciální materiální či nemateriální potenciální materiální či nemateriální hodnotuhodnotu, , 


nejsou běţně dostupné, nejsou běţně dostupné, 


mají být podle mají být podle vůlevůle dotyčného utajeny a dotyčný dotyčného utajeny a dotyčný 


odpovídajícím způsobem jejich odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťujeutajení zajišťuje..


 Obdoba obchodního tajemstvíObdoba obchodního tajemství
§§ 17 17 –– 20 obch. z.20 obch. z.







105


8.                 ČEST8.                 ČEST


1.1. osobníosobní


2.2. občanskáobčanská


3.3. stavovská, stavovská, např. advokátní, akademickánapř. advokátní, akademická


4.4. profesníprofesní


5.5. obchodníobchodní


6.6. vědeckávědecká


aj.aj.
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9.         DOBRÁ POVĚST9.         DOBRÁ POVĚST


 Člověk nebo Člověk nebo 


právnická osobaprávnická osoba


1.1. osobníosobní


2.2. občanskáobčanská


3.3. stavovskástavovská


4.4. profesníprofesní


5.5. obchodníobchodní


6.6. uměleckáumělecká


7.7. vědecká aj.vědecká aj.


 VěcVěc


1.1. podniková podniková (goodwill)(goodwill)


2.2. ochranné známky (dobré ochranné známky (dobré 


jméno) aj.jméno) aj.
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10.10. SVĚTONÁZOROVÉ SVĚTONÁZOROVÉ 


SEBEURČENÍSEBEURČENÍ


 Osobní zrání lidského duchaOsobní zrání lidského ducha


 SvobodaSvoboda::


a.a. svědomísvědomí


b.b. myšlenímyšlení


c.c. vyznánívyznání


srv. informační sebeurčení a kulturní rozmanitostsrv. informační sebeurčení a kulturní rozmanitost
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11. PROJEVY OSOBNÍ POVAHY11. PROJEVY OSOBNÍ POVAHY


1.1. písemnostipísemnosti, , např. podpis, osobní dopis, např. podpis, osobní dopis, 


deníkdeník


2.2. podobiznpodobizny, y, např. malířský portrétnapř. malířský portrét


3.3. zvukové, obrazové nebo zvukovězvukové, obrazové nebo zvukově--


obrazové obrazové záznamyzáznamy, , např. záznam hlasu, např. záznam hlasu, 


záznam průmyslové televize záznam průmyslové televize 


nebo bezpečnostní kamerynebo bezpečnostní kamery
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LIDÉ VEŘEJNÉHO LIDÉ VEŘEJNÉHO 


NEBO OBECNÉHO ZÁJMUNEBO OBECNÉHO ZÁJMU


 Člověk veřejného zájmuČlověk veřejného zájmu


=  člověk o své vůli=  člověk o své vůli


vykonávajícívykonávající


veřejný úřad nebo se veřejný úřad nebo se 


o něj ucházejícío něj ucházející


např. soudce, notář, soudnínapř. soudce, notář, soudní


exekutor, státní zástupce, exekutor, státní zástupce, 


policista, hejtman, starostapolicista, hejtman, starosta


 Člověk všeobecně Člověk všeobecně 


známýznámý


=  člověk, který se stal 


svým přičiněním nebo


z jiného důvodu po své


vůli, nebo proti své vůli


všeobecně známým 


alespoň v určitých 


kruzích veřejnosti


např. advokát, umělec, 


sportovec, oběť násilí
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veřejný veřejný zájem zájem 


na výkonu na výkonu veřejnéhoveřejného


úřadu k úřadu k veřejnémuveřejnému


blahublahu


lze lze rozumněrozumně očekávatočekávat


zvláštní zájemzvláštní zájem


veřejnosti o jeho výkonveřejnosti o jeho výkon


veřejného úřadu,veřejného úřadu,


a to i skrze média         a to i skrze média         


soukromý zájem: 


zvědavost nebo aţ


slídění po cizích 


soukromých poměrech


lze rozumně očekávat


zvláštní zájem


obecenstva o jeho


činnost,


a to i skrze média          
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KRITIKAKRITIKA


 Výkon svobody projevu i kritickéhoVýkon svobody projevu i kritického


 Oprávněná kritikaOprávněná kritika::


1.1. věcná věcná ad remad rem


2.2. pravdivápravdivá


3.3. přiměřená obsahem a jeho rozsahem,přiměřená obsahem a jeho rozsahem,


formou i účelemformou i účelem


 nešvar přemrštěného kriticismunešvar přemrštěného kriticismu







122





skutkové tvrzenískutkové tvrzení





hodnotící soud (i kritický)hodnotící soud (i kritický)
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Použití kritiky, ironizování, odsuzování a zavrhování jednání Použití kritiky, ironizování, odsuzování a zavrhování jednání 
nebo činnosti fyzické osoby,nebo činnosti fyzické osoby,


opírající se o okolnosti, o nichž je sdělován nepravdivýopírající se o okolnosti, o nichž je sdělován nepravdivý


údaj, představuje zpravidla citelný neoprávněný zásah údaj, představuje zpravidla citelný neoprávněný zásah 


do práva fyzické osoby na ochranu její osobnosti, do práva fyzické osoby na ochranu její osobnosti, 


přičemž tu jde o značnou intenzitu neoprávněnéhopřičemž tu jde o značnou intenzitu neoprávněného


zásahu, který bude obvykle mít nepříznivé důsledky pro takto zásahu, který bude obvykle mít nepříznivé důsledky pro takto 


postiženou osobu co do jejího postavení v rodině a společnosti. postiženou osobu co do jejího postavení v rodině a společnosti. 


R 15/96R 15/96
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5. ČÁST5. ČÁST


SVOLENÍ,SVOLENÍ,


NEBONEBO


ZÁKONNÉ LICENCEZÁKONNÉ LICENCE
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POŘÍZENÍ NEBO POUŢITÍPOŘÍZENÍ NEBO POUŢITÍ


 Předmět nakládáníPředmět nakládání


1.1. písemnosti osobní povahy, písemnosti osobní povahy, např. deníknapř. deník


2.2. podobizny, podobizny, např. fotografický portrétnapř. fotografický portrét


3.3. zvukové, obrazové nebo zvukovězvukové, obrazové nebo zvukově--obrazové záznamyobrazové záznamy


týkající se:týkající se:


1.1. člověka, člověka, např. rodinný portrétnapř. rodinný portrét


2.2. jeho projevů osobní povahy, jeho projevů osobní povahy, např. záznam hlasunapř. záznam hlasu
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SVOLENÍSVOLENÍ


 Svolení Svolení =  právní titul (právní úkon) k:=  právní titul (právní úkon) k:


1.1. pořízení, pořízení, např. k vyfotografovánínapř. k vyfotografování


2.2. pouţití ideálního předmětu, pouţití ideálního předmětu, např. ke knižnímunapř. ke knižnímu


vydání fotografického portrétuvydání fotografického portrétu


=  neformální projev vůle=  neformální projev vůle


úplatně   úplatně    bezúplatněbezúplatně


 InformovanýInformovaný (kvalifikovaný) (kvalifikovaný) souhlassouhlas
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OMEZENÍ OMEZENÍ 


OSOBNOSTNÍHO PRÁVAOSOBNOSTNÍHO PRÁVA


1.1. dobrovolnédobrovolné =  odvolatelným souhlasem=  odvolatelným souhlasem


2.2. zákonnézákonné =  4  zákonné licence=  4  zákonné licence


(omezení dovolená (omezení dovolená 


zákonem)zákonem)
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ZÁKONNÉ LICENCEZÁKONNÉ LICENCE


 Legálně dovolené zásahyLegálně dovolené zásahy


-- výjimečnávýjimečná soukromoprávní norma soukromoprávní norma dovolujícídovolující


cizí zásah do právacizí zásah do práva


-- právním důvodem (titulem) zásahu je zákon právním důvodem (titulem) zásahu je zákon (ex lege)(ex lege)


 oprávněnýoprávněný zásahzásah


 PříkazyPříkazy::


1.1. bezúplatnostbezúplatnost


2.2. účelovostúčelovost


3.3. přiměřenostpřiměřenost
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DRUHY ZÁKONNÝCH LICENCÍDRUHY ZÁKONNÝCH LICENCÍ


1.1. úřední na základě zákonaúřední na základě zákona,, např. např. 


k použití podobizny na občanský průkazk použití podobizny na občanský průkaz


2.2. zpravodajskázpravodajská, , např. k pořízení nebo např. k pořízení nebo 
použití pro zpravodajství použití pro zpravodajství 


3.3. vědecká nebo uměleckávědecká nebo umělecká,, např. např. 
obrazový záznam léčebného zákroku  obrazový záznam léčebného zákroku  
pro lékařský vědecký výzkumpro lékařský vědecký výzkum
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4.4. zdravotnízdravotní


např. neodkladný výkon k záchraněnapř. neodkladný výkon k záchraně


životaživota


§§ 23/323/3--4, 4, §§ 24 z. č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu24 z. č. 20/66 Sb., o péči o zdraví lidu
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VÝKLAD ZÁKONNÝCH LICENCÍVÝKLAD ZÁKONNÝCH LICENCÍ


 ZuţujícíZuţující (omezující) (omezující) výkladvýklad (restriktivní)(restriktivní)


 Zákaz výkladu způsobem narušujícímZákaz výkladu způsobem narušujícím


běţný běţný výkonvýkon práva a který by byl práva a který by byl 


neospravedlnitelně na újmuneospravedlnitelně na újmu


oprávněným zájmům dotčené osobyoprávněným zájmům dotčené osoby
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VÝKON ZÁKONNÝCH LICENCÍVÝKON ZÁKONNÝCH LICENCÍ


 Legální příkazLegální příkaz výkonu dovolenéhovýkonu dovoleného


zásahu do cizího práva v souladu s:zásahu do cizího práva v souladu s:


1.1. dobrými mravydobrými mravy


2.2. oprávněnými zájmyoprávněnými zájmy dotčeného dotčeného 


§§ 12/3 a 12/3 a §§ 3/1 o. z.3/1 o. z.







135


OKOLNOSTI OKOLNOSTI 


VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOSTVYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST


1.1. svolenísvolení dotčeného                  (smluvní licence)dotčeného                  (smluvní licence)


2.2. zákonné dovolení                zákonné dovolení                (zákonná licence)(zákonná licence)


dle o. z. nebo jiného zákonadle o. z. nebo jiného zákona


3.3. výkonvýkon zákonné povinnosti, zákonné povinnosti, např. dle tr. ř.např. dle tr. ř.


4.4. nutná obrananutná obrana


5.5. krajní nouzekrajní nouze
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6.6. situačně upřednostněný výkonsituačně upřednostněný výkon jiného jiného 


kolidujícího práva, svobody nebo poţívání kolidujícího práva, svobody nebo poţívání 


obecného dobraobecného dobra


např. svobody projevu jiného člověka např. svobody projevu jiného člověka 


či dobra veřejného zdraví všech lidí či dobra veřejného zdraví všech lidí 


před právem osobnostním konkrétního člověkapřed právem osobnostním konkrétního člověka
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6. ČÁST6. ČÁST


OSOBNÍ PRÁVOOSOBNÍ PRÁVO


PRÁVNICKÝCH OSOBPRÁVNICKÝCH OSOB
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TŘÍDĚNÍTŘÍDĚNÍ


1.1. právo na názevprávo na název


2.2. právo na dobrou pověstprávo na dobrou pověst (dobré jméno)(dobré jméno)


3.3. jiná právajiná práva v o. z. výslovně neuvedenáv o. z. výslovně neuvedená


i.i. právo na právní ţivotprávo na právní ţivot (existenci), (existenci), per analog.per analog.


ii.ii. právo na soukromíprávo na soukromí (vnitřní věci), (vnitřní věci), per analog.per analog.
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7. ČÁST7. ČÁST


PROSADITELNOST PRÁVAPROSADITELNOST PRÁVA
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SOUKROMOPRÁVNÍ SOUKROMOPRÁVNÍ 


OCHRANNÉ REŢIMYOCHRANNÉ REŢIMY


 Soukromoprávní ochranaSoukromoprávní ochrana::


1.1. osobnosti kaţdéhoosobnosti kaţdého


2.2. osobnosti kaţdého tvůrceosobnosti kaţdého tvůrce


3.3. před zneuţitím osobních údajůpřed zneuţitím osobních údajů


4.4. před zneuţitím svobody projevu  před zneuţitím svobody projevu  


mediálním sdělenímmediálním sdělením
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SOUKROMÉ PRÁVO DELIKTNÍSOUKROMÉ PRÁVO DELIKTNÍ


 Právo deliktníPrávo deliktní (právo odpovědnostní)(právo odpovědnostní)


1.1. soukromé, soukromé, viz soukromoprávní deliktyviz soukromoprávní delikty


2.2. veřejné, vizveřejné, viz trestné činy, správní deliktytrestné činy, správní delikty


 Soukromé právo deliktníSoukromé právo deliktní


1.1. závazky z závazky z deliktůdeliktů, , např. ze škodynapř. ze škody


2.2. závazky z závazky z kvazideliktůkvazideliktů, , 


např. z bezdůvodného obohacenínapř. z bezdůvodného obohacení
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AKTIVNÍ A PASIVNÍ LEGITIMACEAKTIVNÍ A PASIVNÍ LEGITIMACE


 AktivníAktivní: : 


1.1. postiţenýpostiţený


2.2. po smrti postiţeného:po smrti postiţeného:


i.i. manţel, partner manţel, partner 


v registr. partnerství,v registr. partnerství,


dětiděti


ii.ii. rodičerodiče


 PasivníPasivní::


1.1. delikventdelikvent


např. vydavatel např. vydavatel 


nebo vysílatel jako nebo vysílatel jako 


právnická osoba právnická osoba 


či novinář či novinář 


ve svobodném ve svobodném 


povolání nebopovolání nebo


zaměstnanec sám zaměstnanec sám 


při vybočení (excesu)při vybočení (excesu)


z redaktorské aj. prácez redaktorské aj. práce
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ZVLÁŠTNÍZVLÁŠTNÍ


SOUKROMOPRÁVNÍ NÁROKYSOUKROMOPRÁVNÍ NÁROKY


 Nalézací soud KSNalézací soud KS


1.1. zakazovací zakazovací (zdrţovací, zápůrčí),(zdrţovací, zápůrčí),


negatorní; zdrţet se negatorní; zdrţet se např. používání např. používání 


podobizny na reklamních letácích podobizny na reklamních letácích 


2.2. odstraňovací odstraňovací (obnovovací), restituční;(obnovovací), restituční;


odstranit závadný stav odstranit závadný stav např. skoupením např. skoupením 


nebo jiným stažením zbožínebo jiným stažením zboží zz trhutrhu
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3.3. zadostiučiňovací zadostiučiňovací (satisfakční);(satisfakční);


dát zadost morálně nebo peněţnědát zadost morálně nebo peněţně


za způsobenou za způsobenou nenemajetkovou újmumajetkovou újmu


4.4. jiný nárok jiný nárok 


a.a. informačníinformační,, např. sdělit údaj o původu např. sdělit údaj o původu 


neoprávněně zhotovené rozmnoženiny projevu neoprávněně zhotovené rozmnoženiny projevu 


osobní povahyosobní povahy


b.b. určovacíurčovací, , viz uznání protiprávnosti zásahuviz uznání protiprávnosti zásahu
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 Ochrana naléhavého právního zájmuOchrana naléhavého právního zájmu


 ochrana subjektivního práva   ochrana subjektivního práva   


 určovací ţaloba k OS s prokázánímurčovací ţaloba k OS s prokázáním


právního zájmu a jeho naléhavostiprávního zájmu a jeho naléhavosti
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JUDIKATURA JUDIKATURA 


Ochrany osobnosti ve smyslu ustanovení Ochrany osobnosti ve smyslu ustanovení §§ 11 a násl. o. z. 11 a násl. o. z. 


lze se vedle žalob domáhajících se zdržení se neoprávněnýchlze se vedle žalob domáhajících se zdržení se neoprávněných


zásahů do práva na ochranu osobnosti a vedle žalob zásahů do práva na ochranu osobnosti a vedle žalob 


na odstranění následků takových zásahů domáhat také např.na odstranění následků takových zásahů domáhat také např.


žalobami o určení nepravdivosti zásahů tohoto druhu (zejménažalobami o určení nepravdivosti zásahů tohoto druhu (zejména


výroků slovních i písemných) nebo určení, že původce zásahuvýroků slovních i písemných) nebo určení, že původce zásahu


neoprávněně zasáhl do práva žalobce na ochranu osobnosti.neoprávněně zasáhl do práva žalobce na ochranu osobnosti.


V těchto případech není třeba prokazovat naléhavý právní zájemV těchto případech není třeba prokazovat naléhavý právní zájem


na takovém určení. na takovém určení. 


R 46/95R 46/95
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OBECNÉ OBECNÉ 


SOUKROMOPRÁVNÍ NÁROKYSOUKROMOPRÁVNÍ NÁROKY


 Nalézací soud (OS)Nalézací soud (OS)


1.1. předstiţný předstiţný (preventivní)(preventivní)


zakročení před hrozící škodouzakročení před hrozící škodou


2.2. nahrazovací nahrazovací (reparační)(reparační)


náhrada způsobené škodynáhrada způsobené škody


3.3. vydávací vydávací (kondikční)(kondikční)


vydání bezdůvodného obohacenívydání bezdůvodného obohacení
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NEMAJETKOVÁ ÚJMANEMAJETKOVÁ ÚJMA


 ÚjmaÚjma


1.1. majetková (na věci nebo ušlém zisku)majetková (na věci nebo ušlém zisku)


2.2. nemajetková, nemajetková, např. na pověsti, např. na pověsti, 


na okruhu zákazníků (klientele)na okruhu zákazníků (klientele)


 PředpoklademPředpokladem alespoň reálná alespoň reálná hrozbahrozba


způsobení způsobení nenemajetkové újmymajetkové újmy


 vystiţení vystiţení nenemajetkové újmymajetkové újmy







158





 Způsobení újmyZpůsobení újmy jinému  =  skutečnost jinému  =  skutečnost 


s právním následkem (právní skutečnost) s právním následkem (právní skutečnost) 


 Právní následekPrávní následek =  =  deliktní závazekdeliktní závazek


1.1. nahraditnahradit (reparovat) škodu(reparovat) škodu


2.2. dát zadostdát zadost (satisfakovat) za újmu (satisfakovat) za újmu 


nenemajetkovoumajetkovou
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VÝMĚR NEMAJETKOVÉ ÚJMYVÝMĚR NEMAJETKOVÉ ÚJMY


 Druh újmy, vedle újmy majetkové, ekologické či jiné, Druh újmy, vedle újmy majetkové, ekologické či jiné, 


spočívající vspočívající v exaktně vědecky neměřitelné, exaktně vědecky neměřitelné, 


nicméně smysly vnímatelně (objektivně) vyjádřitelné nicméně smysly vnímatelně (objektivně) vyjádřitelné 


a přímo nebo nepřímo projevitelné (prokazatelné) a přímo nebo nepřímo projevitelné (prokazatelné) 


nepříznivé změně osobnostního nebo jiného stavu nepříznivé změně osobnostního nebo jiného stavu 


dotčeného člověka (postiţeného) nebo zhoršení dotčeného člověka (postiţeného) nebo zhoršení 


jeho ţivotních funkcí či funkcí vjeho ţivotních funkcí či funkcí v prostředí, prostředí, 


např. rodinném, pracovním, uměleckém, politickém např. rodinném, pracovním, uměleckém, politickém 


nebo soutěžním, nebo soutěžním, 


aniţ se jedná o majetkový úbytek a bez ohledu na to, aniţ se jedná o majetkový úbytek a bez ohledu na to, 


zda se tato skutečnost přímo nebo nepřímo projevujezda se tato skutečnost přímo nebo nepřímo projevuje


téţ hospodářsky; podobně u osoby právnické.téţ hospodářsky; podobně u osoby právnické.
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STUPŇOVANÉ ZADOSTIUČINĚNÍSTUPŇOVANÉ ZADOSTIUČINĚNÍ


 MorálníMorální, např. , např. 


1.1. omluva soukromá nebo veřejnáomluva soukromá nebo veřejná


2.2. zjištění (zkonstatování) protiprávnostizjištění (zkonstatování) protiprávnosti


 PeněţitéPeněţité, nestačí, nestačí--li u lidí morální li u lidí morální 


 Výše zadostiučiněníVýše zadostiučinění: : 


1.1. závaţnost újmyzávaţnost újmy


2.2. okolnosti zásahuokolnosti zásahu


i.i. polehčujícípolehčující


ii.ii. přitěţující    přitěţující    


a.a. na straně rušitelena straně rušitele


b.b. na straně postiţenéhona straně postiţeného
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Nepoměrné obtíţeNepoměrné obtíţe se zjištěním výšese zjištěním výše


nároku nebo nezjistitelná výše nároku                     nároku nebo nezjistitelná výše nároku                     





úvaha soudu o určení výše nárokuúvaha soudu o určení výše nároku


(arbitrární určení výše)(arbitrární určení výše)


§§ 136 o. s. ř.136 o. s. ř.
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JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1


Při rozhodování o náhradě nemajetkové újmy (Při rozhodování o náhradě nemajetkové újmy (§§ 13 odst.13 odst.


2 o. z.) musí mít soud prokázáno, že tu jsou okolnosti2 o. z.) musí mít soud prokázáno, že tu jsou okolnosti


dokládající, že v konkrétním případě nestačídokládající, že v konkrétním případě nestačí


zadostiučinění podle ustanovení zadostiučinění podle ustanovení §§ 13 odst. 1 o. z., 13 odst. 1 o. z., 


a to zejména z hlediska intenzity, trvání a rozsahua to zejména z hlediska intenzity, trvání a rozsahu


nepříznivých následků vzniklých žalobci vzhledem nepříznivých následků vzniklých žalobci vzhledem 


na postavení žalobce v rodině a společnosti.na postavení žalobce v rodině a společnosti.


R 21/95R 21/95
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JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2


Není vyloučeno, aby se dotčené pozůstalé osoby domáhaly Není vyloučeno, aby se dotčené pozůstalé osoby domáhaly 


další satisfakce podle ustanovení na ochranu osobnosti další satisfakce podle ustanovení na ochranu osobnosti 


((§§ 11 a násl. o. z.), jestliže jednorázové odškodnění11 a násl. o. z.), jestliže jednorázové odškodnění


pozůstalých při škodě na zdraví usmrcením podle pozůstalých při škodě na zdraví usmrcením podle §§ 444 444 


odst. 3 o. z. není dostatečnou satisfakcí za vzniklouodst. 3 o. z. není dostatečnou satisfakcí za vzniklou


újmu na osobnostních právech. újmu na osobnostních právech. 


Nál. ÚS z 4. 5. 05, sp. zn. Pl. ÚS 16/04, č. 265/05 Sb.; práv. věta aut.Nál. ÚS z 4. 5. 05, sp. zn. Pl. ÚS 16/04, č. 265/05 Sb.; práv. věta aut.
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SOUKROMOPRÁVNÍ SOUKROMOPRÁVNÍ 


ODPOVĚDNOSTODPOVĚDNOST


 Objektivní Objektivní soukromoprávnísoukromoprávní odpovědnost odpovědnost 


za výsledekza výsledek (za (za protiprávní stavprotiprávní stav))


=   bez ohledu na zavinění:=   bez ohledu na zavinění:


a.a. úmyslnéúmyslné přímé nebo nepřímépřímé nebo nepřímé


b.b. nedbalostní nedbalostní vědomé nebo nevědomévědomé nebo nevědomé


 pojistitelné pojistitelné hospodářské rizikohospodářské riziko


 zásadní předpoklad zavinění u majetkovézásadní předpoklad zavinění u majetkové


škodyškody (subjektivní odpovědnostní princip)(subjektivní odpovědnostní princip)
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VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST SOUDUVĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST SOUDU


 KS v civilních věcech:KS v civilních věcech:


1.1. ochrany osobnostiochrany osobnosti


2.2. práva autorského a práv souvisejících s právem autorskýmpráva autorského a práv souvisejících s právem autorským


a práva na vydání souvisícího bezdůvodného obohacenía práva na vydání souvisícího bezdůvodného obohacení


 KS v obchodních věcech:KS v obchodních věcech:


1.1. práv průmyslového vlastnictví a práva a na vydání souvisícího práv průmyslového vlastnictví a práva a na vydání souvisícího 
bezdůvodného obohaceníbezdůvodného obohacení


2.2. práva proti nekalé soutěţipráva proti nekalé soutěţi


3.3. práva na ochranu hospodářské soutěţepráva na ochranu hospodářské soutěţe


4.4. práva na název nebo dobrou pověst právnické osobypráva na název nebo dobrou pověst právnické osoby


5.5. práva k obchodní firměpráva k obchodní firmě
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POSMRTNÁ OCHRANA PIETYPOSMRTNÁ OCHRANA PIETY


 Zánik osobního práva smrtíZánik osobního práva smrtí


 Aktivní legitimace Aktivní legitimace ve věci práva na ochranu ve věci práva na ochranu 


osobnosti a na ochranu ve věci mediální po smrti: osobnosti a na ochranu ve věci mediální po smrti: 


1.1. manţel, partner v registr. partnerství nebo děti, manţel, partner v registr. partnerství nebo děti, 


podpůrněpodpůrně


2.2. rodičerodiče


 aktivní legitimace širšího okruhu osob blízkých aktivní legitimace širšího okruhu osob blízkých 


podle a. z.podle a. z.
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NEPROMLČITELNOST NEPROMLČITELNOST 


OSOBNÍHO PRÁVAOSOBNÍHO PRÁVA


 Nepromlčitelné absolutní osobníNepromlčitelné absolutní osobní právo právo 


na ochranu osobnosti,na ochranu osobnosti,


vybavené vybavené osobnímosobním nárokem na osobní nárokem na osobní 


zadostiučinění, zrelativizované nepostupitelnouzadostiučinění, zrelativizované nepostupitelnou


pohledávkou postiţeného vůči dluţníkovi pohledávkou postiţeného vůči dluţníkovi 


(původci zásahu) na osobní plnění, a to (původci zásahu) na osobní plnění, a to 


ve ve stupňované podoběstupňované podobě morální aţ peněţní,morální aţ peněţní,


popř. obojí, bez štěpení podob zadostiučiněnípopř. obojí, bez štěpení podob zadostiučinění



 Promlčitelná majetkováPromlčitelná majetková práva práva 


vyjma vyjma práva vlastnickéhopráva vlastnického
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění Právo na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění 


za neoprávněný zásah do práva na ochranuza neoprávněný zásah do práva na ochranu


osobnosti se nepromlčuje.osobnosti se nepromlčuje.


Rozs. NS z 25. 9. 03, sp. zn. 30 Cdo 1542/03, Rozs. NS z 25. 9. 03, sp. zn. 30 Cdo 1542/03, 


Balák et al. C 2186, sv. 27, Soud. rozhl., 2004/2. Balák et al. C 2186, sv. 27, Soud. rozhl., 2004/2. 
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OCHRANA PRÁVAOCHRANA PRÁVA


V KYBERPROSTORUV KYBERPROSTORU
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PASIVNÍ LEGITIMACEPASIVNÍ LEGITIMACE


PŘI UKLÁDACÍ SLUŢBĚPŘI UKLÁDACÍ SLUŢBĚ


 Poskytovatel Poskytovatel (provider)(provider) sluţby ukládánísluţby ukládání


obsahuobsahu (hosting),(hosting), např. cizích webových např. cizích webových 
stránek,stránek, na svém serveru na svém serveru není povinennení povinen::


1.1. dohlíţet na ukládaný cizí obsahdohlíţet na ukládaný cizí obsah


2.2. aktivně vyhledávat skutečnosti aktivně vyhledávat skutečnosti 


a okolnosti poukazující na protiprávnía okolnosti poukazující na protiprávní


obsah, obsah, např. na zásah do právanapř. na zásah do práva


duševního vlastnictví třetí osoby        duševního vlastnictví třetí osoby        
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 PoskytovatelPoskytovatel ukládací elektronické sluţby ukládací elektronické sluţby 


(information service provider),(information service provider), např. provozovatelnapř. provozovatel


internetové diskuse,internetové diskuse, odpovídá odpovídá za zásah za zásah 


do práva třetí osoby,do práva třetí osoby,


pakliţe pakliţe mělměl vědět vědět o protiprávnosti ukládanéhoo protiprávnosti ukládaného


obsahu vzhledem k:obsahu vzhledem k:


a.a. předmětu své činnosti apředmětu své činnosti a


b.b. okolnostem a povaze případu nebo:            okolnostem a povaze případu nebo:            
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c.c. dozvěděldozvěděl se o protiprávnosti ukládaného se o protiprávnosti ukládaného 


obsahu, obsahu, např. elektronickým nahlášením např. elektronickým nahlášením 


či upozorněním,či upozorněním, aa


d.d. neprodleně neprodleně neučinilneučinil veškeré kroky, které lze veškeré kroky, které lze 


po něm poţadovat k odstranění nebo po něm poţadovat k odstranění nebo 


znepřístupnění právně závadného obsahu, znepřístupnění právně závadného obsahu, 


např. smazánímnapř. smazáním


§§ 5 5 –– 6 z. č. 480/04 Sb., o něktr. sluţbách informač. společ.6 z. č. 480/04 Sb., o něktr. sluţbách informač. společ.
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8. ČÁST8. ČÁST


PRÁVNÍ OCHRANA PRÁVNÍ OCHRANA 


OSOBNÍCH ÚDAJŮOSOBNÍCH ÚDAJŮ
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OSOBNÍ ÚDAJE          OSOBNÍ ÚDAJE          


 Zvláštní soukromoprávní reţimZvláštní soukromoprávní reţim


 Souběh Souběh se soukromoprávní ochranouse soukromoprávní ochranou


osobnosti a ochranou tiskovouosobnosti a ochranou tiskovou


 Účelem právní ochrana před zneuţitímÚčelem právní ochrana před zneuţitím


z. č. 101/00 Sb., o ochr. osob. údajůz. č. 101/00 Sb., o ochr. osob. údajů
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NÁROKYNÁROKY


 Zvláštní soukromoprávní nárokyZvláštní soukromoprávní nároky


1.1. vysvětlovací                                       vysvětlovací                                        ÚOOÚÚOOÚ


2.2. odstraňovací, odstraňovací, např. blokovací, opravný, např. blokovací, opravný, 


doplňovací nebo likvidační aj.            doplňovací nebo likvidační aj.             ÚOOÚÚOOÚ


3.3. satisfakční u nemajetkové újmy         satisfakční u nemajetkové újmy          soudsoud


 Obecné soukromoprávní nároky    Obecné soukromoprávní nároky     soudsoud


1.1. předstiţný u hrozby škodypředstiţný u hrozby škody


2.2. nahrazovací u majetkové škodynahrazovací u majetkové škody


3.3. vydávací u bezdůvodného obohacenívydávací u bezdůvodného obohacení
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PRAVOMOCPRAVOMOC


 Věci soukromoprávníVěci soukromoprávní::


1.1. soudsoud


2.2. ÚOOÚ  ÚOOÚ  


 výjimka ze soudní ochrany výjimka ze soudní ochrany 


soukromého práva, soukromého práva, srv. též ČTÚ, ÚOHS,srv. též ČTÚ, ÚOHS,


ERÚ, stavební úřadERÚ, stavební úřad
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9. ČÁST9. ČÁST


SOUKROMÉ PRÁVOSOUKROMÉ PRÁVO


MEDIÁLNÍMEDIÁLNÍ
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PRÁVNÍ REŢIMPRÁVNÍ REŢIM


 Zvláštní soukromoprávní ochranný Zvláštní soukromoprávní ochranný 


reţim  reţim  


 vadnému mediálnímu sdělenívadnému mediálnímu sdělení


 chybějícímu dodatečnému sdělení chybějícímu dodatečnému sdělení 


o výsledku trestního řízenío výsledku trestního řízení


 Souběh Souběh se soukromoprávní ochranou se soukromoprávní ochranou 


osobnosti a osobních údajůosobnosti a osobních údajů
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VADNÉ SKUTKOVÉ TVRZENÍVADNÉ SKUTKOVÉ TVRZENÍ


 SkutkovéSkutkové tvrzenítvrzení::
1.1. nepravdivénepravdivé


2.2. neúplnéneúplné


3.3. zkreslujícízkreslující
 cti, důstojnosti nebo soukromí člověka, jménucti, důstojnosti nebo soukromí člověka, jménu


nebo dobré pověsti právnické osobynebo dobré pověsti právnické osoby





 Soukromé subjektivní právo Soukromé subjektivní právo na odpověďna odpověď
 uuvedení na pravou míruvedení na pravou míru


 ddoplnění nebo zpřesnění neúplného nebooplnění nebo zpřesnění neúplného nebo


jinak pravdu zkreslujícího tvrzeníjinak pravdu zkreslujícího tvrzení
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skutkové tvrzenískutkové tvrzení





hodnotící soud (např. kritický)hodnotící soud (např. kritický)
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SDĚLENÍ O TRESTNÍM ŘÍZENÍSDĚLENÍ O TRESTNÍM ŘÍZENÍ


 Uveřejněné sděleníUveřejněné sdělení o pravomocně  o pravomocně  


neskončeném řízeníneskončeném řízení


 soukromé subjektivní právo soukromé subjektivní právo 


na dodatečné sdělení výsledkuna dodatečné sdělení výsledku


řízenířízení::


1.1. formaforma rovnocenná rovnocenná 


2.2. rozsah přiměřený napadenému sdělenírozsah přiměřený napadenému sdělení
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VÝKON PRÁVA NA OCHRANUVÝKON PRÁVA NA OCHRANU


1.1. písemná ţádost do 30 dnůpísemná ţádost do 30 dnů


2.2. povinnost provozovatele uveřejnit povinnost provozovatele uveřejnit 


odpověď nebo dodatečné sdělení do 8 odpověď nebo dodatečné sdělení do 8 


dnů, a to dnů, a to bez komentářebez komentáře


  ţaloba na plněníţaloba na plnění do 15 dnůdo 15 dnů


 Zákonný zánikZákonný zánik (prekluze) (prekluze) právapráva


jeho nevykonáním v zákonné lhůtějeho nevykonáním v zákonné lhůtě
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PRINCIPY PRINCIPY 
PRPRÁÁVNVNÍÍHO MYHO MYŠŠLENLENÍÍ


VVÁÁHY A MEHY A MEČČ


PRPRÁÁVOVVOVĚĚDNDNÉÉ
 


TESTYTESTY
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SnSníímky sloumky sloužžíí
 


k orientaci posluchak orientaci posluchačůčů
 


ppřřednednášášek ek 
a k a k ččininěěnníí


 
si poznsi poznáámek.mek.


NenahrazujNenahrazujíí
 


ppřřednednášášky, uky, uččebnice ani cviebnice ani cviččebnice.ebnice.


verze 1.2 (2008)verze 1.2 (2008)


©©
 


Ivo Telec, 2007Ivo Telec, 2007
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TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH
1.1.


 
PrPráávnvníí


 
argumentaceargumentace


2.2.
 


StStřřet pret prááv (svobod) nebo doberv (svobod) nebo dober
3.3.


 
ZZáásada pomsada poměěrnosti rnosti 


4.4.
 


PrPráávovvověědndnéé
 


testytesty
5.5.


 
Test pomTest poměěrnosti crnosti cííle a prostle a prostřředkuedku


6.6.
 


Test pojmových znakTest pojmových znakůů
 


autorskautorskéého dho díílala
7.7.


 
Test pojmových znakTest pojmových znakůů


 
knowknow--howhow


8.8.
 


Test dovolenTest dovolenéého uplatnho uplatněěnníí
 


výjimek a omezenvýjimek a omezeníí
 prprááva autorskva autorskééhoho
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9.9.
 


Test pTest přřimiměřěřenosti zadostiuenosti zadostiuččininěěnníí
za nemajetkovou za nemajetkovou úújmujmu
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DEVDEVÍÍZAZA


VVíírara
 


v pv přřesnost presnost práávnvníí
 


vvěědydy
by nebyla niby nebyla niččíím bez m bez nadnaděějeje


na spravedlnost.na spravedlnost.
Ta vTa vššak nenak neníí


 
niniččíím bez m bez llááskysky..
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1. 1. ČČÁÁSTST


VVŠŠEOBECNEOBECNĚĚ
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VVÁÁHY A MEHY A MEČČ


atributy ctnosti Spravedlnostiatributy ctnosti Spravedlnosti
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PRPRÁÁVNICKVNICKÉÉ  VZDVZDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ


Doktorský studijnDoktorský studijníí programprogram
„„TeoretickTeoretickéé


 
prpráávnvníí


 
vvěědydy““


Magisterský studijnMagisterský studijníí programprogram


„„PrPráávo a prvo a práávnvníí
 


vvěědada““
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SPRSPRÁÁVNVNÁÁ  VVĚĚDECKDECKÁÁ  PRAXEPRAXE


PoPožžadavek spradavek spráávnvnéé (dobr(dobréé) ) vvěědeckdeckéé
praxepraxe, , viz zviz záásady ap.sady ap.


VVěědecký decký řřáád a prd a práávnvníí řřáádd
srv. pravidla hospodsrv. pravidla hospodáářřskskéé


 
soutsoutěžěže e 


mezi v. v. i. mezi v. v. i. čči vysokými i vysokými šškolami aj.kolami aj.
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JAK NALJAK NALÉÉZT SPRAVEDLNOST?ZT SPRAVEDLNOST?


PPřřííkaz podle nejlepkaz podle nejlepšíšího vho věědomdomíí a sva svěědomdomíí
(nach (nach bestembestem


 
WissenWissen


 
undund


 
GewissenGewissen))


 
vyvyžžaduje:aduje:


1.1.
 


vnitvnitřřnníí
 


prpráávnvníí
 


intuiciintuici
2.2.


 
osobnosobníí


 
zkuzkuššenost enost 


vlastnvlastníímm proprožžititíím dobra spravedlnosti m dobra spravedlnosti 
nahromadnahromaděěnou vlastnnou vlastníí prpráávnvníí praxpraxíí


3.3.
 


naunauččenost prenost práávnvnííchch
 


principprincipůů
 


a pra práávnvníích ch noremnorem
(pr(prááva)va)


4.4.
 


znalost znalost skutkuskutku
5.5.


 
schopnost schopnost podpodřřadit skutekadit skutek


 
pod prpod práávnvníí


 
princip princip 


nebo pod prnebo pod práávnvníí
 


normu (prnormu (práávnvníí
 


kvalifikace skutku)kvalifikace skutku)
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PRPRÁÁVNVNÍÍ  ARGUMENTACEARGUMENTACE


LogickLogickáá argumentaceargumentace
napnapřř. d. důůkazkaz a a contrariocontrario, a simile, a simile


RRéétoricktorickáá argumentaceargumentace
hodnocenhodnoceníí, pom, poměřěřovováánníí významu významu (pr(práávnvníí ssííly)ly)
prprááv, prv, práávnvníích pojmch pojmůů, pr, práávnvníích institucch institucíí: : 
co platco platíí pro pro mméénněě významnývýznamný pojempojem
(pro vazbu), o to v(pro vazbu), o to vííce platce platíí pro pro významnvýznamněějjšíší
pojem (pro trest odnpojem (pro trest odněěttíí svobody), svobody), 
nenneníí--li to v rozporu  li to v rozporu  úúččelem trestuelem trestu
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KDO MKDO MÁÁ  LEPLEPŠÍŠÍ  PRPRÁÁVO?VO?
PrPráávnvněě rréétoricktorickáá (významov(významováá)) ototáázka:zka:


„„Kdo mKdo máá
 


leplepšíší
 


prpráávo? Ktervo? Kteréé
 


prpráávo je lepvo je lepšíší??““


prpráávo vo vyvyššíšší prpráávnvníí ssíílyly
napnapřř. pr. práávo vo úústavnstavníí


 
v.v.


 
prpráávo podvo podúústavnstavníí, nap, napřř. ob. obččanskanskéé


prpráávo vvo věěttšíšího prho práávnvníího významuho významu
napnapřř. pr. práávo vlastnickvo vlastnickéé


 
(absolutn(absolutníí) ) v.v.


 
prpráávo nvo náájemnjemníí


(relativn(relativníí))


prpráávo vo starstaršíší
napnapřř. star. staršíší


 
v.v.


 
mladmladšíší


 
prpráávo znvo znáámkovmkovéé


prpráávo hodnvo hodnéé ppřřednostnednostníí ochranyochrany (p(přřirozenirozeněějjšíší))
napnapřř. osobnostn. osobnostníí


 
prpráávo na vo na žživot ivot v.v.


 
prpráávo majetkovvo majetkovéé
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PPŘŘÍÍKLAD:KLAD:
 NahlNahlíížženeníí  do bytudo bytu


ManManžželeléé
 


si v lsi v lééttěě
 


zakoupili pzakoupili přříízemnzemníí
 


bytbyt
v obytnv obytnéém domu v klidnm domu v klidnéé


 
mměěstskstskéé


 
zzáástavbstavběě..


O rok pozdO rok pozděěji mji míístnstníí
 


podnikatel otevpodnikatel otevřřel el 
na vena veřřejnejnéém prostranstvm prostranstvíí


 
ppřřed domem letned domem letníí


zahrzahráádku s mobilndku s mobilníím pivnm pivníím stm stáánkem.nkem.
HostHostéé, sed, sedííccíí


 
ppáár krokr krokůů


 
od oken bytu,od oken bytu,


zvzvěědavdavěě
 


nahlnahlíížželi do bytu.eli do bytu.
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DEVDEVÍÍZAZA


„„PRPRÁÁVO NENVO NENÍÍ TEXTTEXT““
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PrPráávnvníí ppřředpisedpis
=  pouh=  pouhéé


 
textovtextovéé


 
východiskovýchodisko


vvěědeckdeckéého zjiho zjiššttěěnníí


a.a.
 


úúččeluelu
b.b.


 
obsahu obsahu (p(přřííkazu, zkazu, záákazu, dovolenkazu, dovoleníí))


nehmotnnehmotnéé
 


prpráávnvníí
 


normynormy, , 
a toa to


 
výklademvýkladem


 
prpráávnvníího pho přředpisuedpisu
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PRPRÁÁVNVNĚĚ  ARGUMENTAARGUMENTAČČNNÍÍ  METODYMETODY
Metody prMetody práávovvověědndnééhoho dokazovdokazováánníí


1.1.
 


metoda logickmetoda logickáá
2.2.


 
metoda rmetoda réétoricktorickáá


3.3.
 


metoda nazmetoda nazřřeneníí
 


podstaty a smyslu podstaty a smyslu 
4.4.


 
metoda metoda úúččeloslovneloslovněě


 
hodnotovhodnotováá


5.5.
 


metoda jednoho prmetoda jednoho prááva  va  (one right answer)(one right answer)
6.6.


 
metoda jednoty metoda jednoty úústavystavy


7.7.
 


metoda prmetoda práávnvníích principch principůů
8.8.


 
metoda pommetoda poměřěřovováánníí


 
(proporcionality); (proporcionality); Test pomTest poměěrnostirnosti


9.9.
 


metoda trojmetoda trojíí
 


konformity (konformity (mezinmezináárodrod., komunit., ., komunit., úústavnstavníí))
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DokazovDokazováánníí pravdivosti tvrzenpravdivosti tvrzeníí
1.1.


 
empiricky,  empiricky,  napnapřř. experimentem. experimentem


2.2.
 


analyticky, analyticky, napnapřř. logickým odvozen. logickým odvozeníímm
PPřředmedměět t 


1.1.
 


tvrzentvrzeníí
 


prpráávnvníí
2.2.


 
tvrzentvrzeníí


 
skutkovskutkovéé


CCííll
ppřřijetijetíí


 
mymyššlenkovlenkovéé


 
teze: teze: 


napnapřř. akceptace, . akceptace, žže ne něěkdo porukdo poruššil pril práávo jinvo jinééhoho
NNáástrojstroj,, napnapřř. Test pom. Test poměěrnosti crnosti cííle a prostle a prostřředku edku 
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PRPRÁÁVNVNÍÍ  POZNATEKPOZNATEK


Povaha Povaha (druh poznatku)(druh poznatku)
=  výsledek pr=  výsledek práávnvníího poznho poznáávváánníí::


1.1.
 


prpráávovvověědndnéého (vho (věědeckdeckéého)ho)
2.2.


 
prpráávnvněě


 
citovcitovéého (vycho (vycííttěěnníí); ); srv. spravedlnostsrv. spravedlnost


Pravdivost Pravdivost 
zkuzkuššenost enost proprožžititíímm dobra a spravedlnostidobra a spravedlnosti
pravdivost pravdivost ppřředpokladedpokladůů
sprspráávnostvnost mymyššlenkovlenkovéého ho postupupostupu
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NNÁÁZORZOR
1.1.


 
SvSvěětontonáázorzor


 
(ucelen(ucelenéé


 
vvěědděěnníí


 
o svo svěěttěě, obraz sv, obraz svěěta)ta)


2.2.
 


PrPráávnvníí
 


nnáázor     zor     dojemdojem (nedok(nedokáázanzanéé tvrzentvrzeníí))


obsahem probsahem práávovvověědndněě dokdokáázaný, zaný, 
ppřřezkoumatelný zezkoumatelný záávvěěr o tom, co je prr o tom, co je práávemvem
(co plat(co platíí))
forma forma napnapřř. stanoviska pl. stanoviska plééna nebo kolegiana nebo kolegia
NS nebo NSS ke sjednocovNS nebo NSS ke sjednocováánníí


 
rozhodovrozhodováánníí


3.3.
 


PrPráávnvněě
 


politický npolitický náázorzor
obsahem odobsahem odůůvodnvodněěnnáá ppřředstava o tom, co byedstava o tom, co by
mměělo být lo být budoucbudoucíím prm práávemvem
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PRPRÁÁVNVNÍÍ  NNÁÁZORZOR


VVěědecky neplatdecky neplatíí rrččeneníí „„dva prdva práávnvnííci, tci, třři ni náázoryzory““
PrPráávnvníí nnáázor na przor na práávo hmotnvo hmotnéé nebo procesnnebo procesníí


ZnakyZnaky
1.1.


 
sprspráávnost (argumentavnost (argumentaččnněě


 
prokprokáázanzanáá) ) 


s vylous vylouččeneníím odlim odliššnosti: nosti: one right answerone right answer
2.2.


 
ododůůvodnvodněěnost dnost důůkazy (argumenty)  kazy (argumenty)  


3.3.
 


srozumitelnostsrozumitelnost
4.4.


 
ppřřezkoumatelnostezkoumatelnost


5.5.
 


zvezveřřejnitelnostejnitelnost
 


(transparentnost)(transparentnost)
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SPRSPRÁÁVNOST VNOST 
PRPRÁÁVNVNÍÍHO NHO NÁÁZORUZORU


=    =    souhlassouhlas
 


s:s:
1.1.


 
logickými pravidly prlogickými pravidly práávnvníího myho myššlenleníí


2.2.
 
hodnotovým vyvhodnotovým vyváážženeníímm


=    =    bezespornost bezespornost prpráávnvníího nho náázoruzoru


PoPožžadavky pradavky práávnvníího myho myššlenleníí
1.1.


 
vvěěcncnáá


 
pravdivostpravdivost


2.2.
 
logicklogickáá


 
sprspráávnostvnost


3.3.
 
hodnotovhodnotováá


 
vyvvyváážženostenost
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2. 2. ČČÁÁSTST


PRPRÁÁVNVNÍÍ
 


STSTŘŘETYETY
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PRPRÁÁVO (SVOBODA)VO (SVOBODA)
 v.v.


 PRPRÁÁVO (SVOBODA)VO (SVOBODA)


Východiskem pVýchodiskem přřirozený zirozený záákon rovnovkon rovnovááhyhy
(Gleichgewichtsgesetz)(Gleichgewichtsgesetz)


LidskLidskáá prprááva a svobodyva a svobody
lze je pojmovlze je pojmověě, v, věěcncněě i pri práávnvněě ččlenit a lenit a ččáástisti
ppřřiiřřaditadit


 
jednotlivcjednotlivcůům, m, napnapřř.:.:


1.1.
 


sdrusdružžovacovacíí
 


prpráávo, vo, srv. psrv. přřitaitažžlivost stejnorodlivost stejnorodééhoho
2.2.


 
prpráávo zastvo zastáávat vevat veřřejnejnéé


 
úúřřady ady 


3.3.
 


svoboda projevu aj.svoboda projevu aj.
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PRPRÁÁVO (SVOBODA)VO (SVOBODA)
 v.v.


 VVŠŠEOBECNEOBECNÉÉ  DOBRODOBRO
PPřřirozený zirozený záákon rovnovkon rovnovááhyhy


VVššeobecneobecnáá dobradobra (ve(veřřejnejnáá blaha, veblaha, veřřejnejnéé statky)statky)
nelze je rozlonelze je rozložžit a it a ččáásti psti přřiiřřadit adit jednotlivcjednotlivcůůmm
prospprospěěch z nich patch z nich patřříí nedneděělitelnlitelněě vvššemem
nikdo nennikdo neníí vylouvylouččen men míít z nich prospt z nich prospěěchch


1.1.
 


zdravzdravéé
 


žživotnivotníí
 


prostprostřřededíí
2.2.


 
veveřřejnejnáá


 
mormoráálkalka


3.3.
 


veveřřejnejnéé
 


zdravzdravíí
 


vvčč. n. náárodnrodníího zdravho zdravíí
4.4.


 
veveřřejnejnáá


 
bezpebezpeččnost vnost včč. n. náárodnrodníí


 
bezpebezpeččnostinosti


5.5.
 


veveřřejný poejný pořřáádek aj.dek aj.
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NUCENNUCENÁÁ LICENCE LICENCE 
PATENTOVPATENTOVÁÁ


subjektivnsubjektivníí
 


prpráávo patentovvo patentovéé
(pr(práávnvníí


 
monopol vyumonopol využžíívváánníí


 
vynvynáálezu)lezu)


v.v.


ohroohrožženeníí
 


ddůůleležžititéého veho veřřejnejnéého zho záájmujmu
napnapřř. na dobru ve. na dobru veřřejnejnéého zdravho zdravíí


řřeeššeneníí
 


rozhodnutrozhodnutíím m ÚÚPV o udPV o uděělenleníí
 


nucennucenéé
 


licencelicence


z. z. čč. 527/90 Sb., o . 527/90 Sb., o vynvyn. a . a zlepzlepšš. . nnáávrvr..







31


VÝKON VEVÝKON VEŘŘEJNEJNÉÉHO HO ÚÚŘŘADU ADU 
A UTAJENA UTAJENÍÍ  INFORMACINFORMACÍÍ


SubjektivnSubjektivníí prpráávo kavo kažžddéého na rovný pho na rovný přříístup  stup  
k vek veřřejným ejným úúřřadadůůmm


 
ččl. 21/4 LZPSl. 21/4 LZPS


prpráávnvníí rovnost v obrovnost v obččanskanskéé spolespoleččnostinosti
zzáákaz znevýhodkaz znevýhodňňovováánníí (diskriminace) (diskriminace) 
ppřři uchi ucháázenzeníí


 
se o výkon vese o výkon veřřejnejnéého ho úúřřaduadu


vvššeobecneobecnéé dobro bezpedobro bezpeččíí
napnapřř. utajen. utajeníí


 
ururččitých informacitých informacíí
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StStřřet et mezi:mezi:
subjektivnsubjektivníím prm práávem vem v.v.


 
obecným dobremobecným dobrem


opropráávnvněěný cný cííl a l a ppřřimiměřěřenýený popožžadavekadavek
utajovutajováánníí


 
ururččitých informacitých informacíí


napnapřř. v z. v záájmu CZjmu CZ


leglegáálnlníí
 


řřeeššeneníí
 


ststřřetu institucetu institucíí
 


bezpebezpeččnostnnostníí
zpzpůůsobilosti uchazesobilosti uchazečče, osve, osvěěddččenenéé


 
ve sprve spráávnvníím m řříízenzeníí


z. z. čč. 412/05 Sb., o . 412/05 Sb., o ochrochr. utaj. skut. a o . utaj. skut. a o bezpbezp. . zpzpůůss..
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DRUHY STDRUHY STŘŘETETŮŮ


1.1.
 


subjektivnsubjektivníí
 


prpráávo vo 
(svoboda)(svoboda)


2.2.
 


subjektivnsubjektivníí
 


prpráávovo
(svoboda)  (svoboda)  


3.3.
 


vvššeobecneobecnéé
 


dobrodobro


subjektivnsubjektivníí prpráávo    vo    
(svoboda)(svoboda)


vvššeobecneobecnéé dobrodobro


vvššeobecneobecnéé dobrodobro
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výkon svobody projevuvýkon svobody projevu
napnapřř. kritick. kritickéého hodnocenho hodnoceníí


 
odbornodbornéé


 
prpráácece


v.v.
prpráávo na zachovvo na zachováánníí


 
dobrdobréého jmho jméénana


napnapřř. v odborných kruz. v odborných kruzííchch


výkon prvýkon prááva podnikatva podnikat
napnapřř. provozovat pohostinstv. provozovat pohostinstvíí


 
s letns letníí


 
zahrzahráádkou    dkou    


v.v.
prpráávo na soukromvo na soukromíí
napnapřř. p. přři bydleni bydleníí


 
vedle letnvedle letníí


 
zahrzahráádky hostincedky hostince
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PRPRÁÁVNVNÍÍ  ŘŘEEŠŠENENÍÍ  STSTŘŘETU ETU 


upupřřednostnednostněěnníí výkonu výkonu jednoho jednoho 
statku statku 
(pr(prááva, svobody, vva, svobody, vššeobecneobecnéého dobra) ho dobra) 
ppřřed druhým ed druhým 
zvzváážženeníím vzm vzáájemnjemnéé


 
pompoměěrnosti rnosti 


nalezennalezeníí spravedlivspravedlivéého ho řřeeššeneníí
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ZZÁÁSADA POMSADA POMĚĚRNOSTIRNOSTI


ZZáákladem osvkladem osvěěddččenenéé principy prprincipy práávnvníího stho stáátutu
mj. mj. úúcta k prcta k práávvůům a svobodm a svobodáám jedincem jedince


PomPoměěrr
a.a.


 
výkonuvýkonu


 
prprááv (svobod) navzv (svobod) navzáájemjem


b.b.
 


výkonu prvýkonu prááva (svobody) va (svobody) aa
 


výkonu prvýkonu práávnvníí
ochrany vochrany vššeobecneobecnéého dobraho dobra


a.a.
 


výkonu prvýkonu práávnvníích ochran vch ochran vššeobecných dobereobecných dober
navznavzáájemjem
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vvěědecky testovatelndecky testovatelnéé zzáásadysady::


1.1.
 


zzáásada pomsada poměěrnosti rnosti (proporcionality)(proporcionality)
zzáásahu sahu aa


 
ccíílele


(z(záásada zsada záákazu nadmkazu nadměěrnrnéého zho záásahu)sahu)


2.2.
 


zzáásada zsada záákazu zneukazu zneužžititíí
 


moci moci 
nebo nebo prpráávava
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FOTOFOTO
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3. 3. ČČÁÁSTST


VVŠŠEOBECNEOBECNĚĚ


O PRO PRÁÁVOVVOVĚĚDNÝCH TESTECHDNÝCH TESTECH
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TESTOVTESTOVÁÁ  STANDARDIZACESTANDARDIZACE
PrPráávovvověědndnéé testytesty, , napnapřř. p. přřimiměřěřenostienosti
ccííle a prostle a prostřředku dosaedku dosažženeníí


 
čči pi přřimiměřěřenostienosti


zadostiuzadostiuččininěěnníí
 


za nemajetkovou za nemajetkovou úújmujmu


spolehlivostspolehlivost
hodnovhodnověěrnostrnost
normynormy
provprověřěřeneníí úúččinnosti jednotlivých innosti jednotlivých ččááststíí
jednotnjednotnáá instrukce a zpracovinstrukce a zpracováánníí
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ZZÁÁSADY PRSADY PRÁÁVOVVOVĚĚDNÝCH DNÝCH 
TESTOVÝCH METODTESTOVÝCH METOD


NapNapřř. . jurimetrickjurimetrickáá metoda dotaznmetoda dotaznííkovkováá
konstrukce dotaznkonstrukce dotaznííku vku včč. logick. logickéého  ho  
kladenkladeníí


 
ototáázek dle zek dle jurimetrickýchjurimetrických


 
pravidelpravidel


srvsrv. . psychometriipsychometrii
 


a psychodiagnosticka psychodiagnostickéé
testytesty


vyhodnocovvyhodnocováánníí odpovodpověěddíí dle pdle přředemedem
daných pojmových kategoridaných pojmových kategoriíí
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JURIMETRICKJURIMETRICKÉÉ  UKAZATELEUKAZATELE
1.1.


 
ObjektivitaObjektivita
výsledky výsledky neznezáávislvisléé na osobna osoběě ppřředkladatele edkladatele 
nebo nebo vyhodnocovatelevyhodnocovatele
testovtestováá instrukce a podminstrukce a podmíínky nky stejnstejnéé
pro vpro vššechny testovanechny testovanéé


 
ppřříípadypady


jednotnjednotnéé vyhodnocovvyhodnocováánníí výsledkvýsledkůů
omezenomezeníí zzáámměěrnrnéého zkreslenho zkresleníí zzáávvěěru, ru, 
napnapřř. snahy vid. snahy viděět svt svéé


 
prpráávnvníí


 
postavenpostaveníí


v lepv lepšíším svm svěětle,tle,
 


poupoužžíívváánníím pojmovýchm pojmových
kategorikategoriíí


 
svsvěěddččííccíích ch „„pro i protipro i proti““
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2.2.
 


NormalizaceNormalizace
 


(statistick(statistickáá
 


významnost)významnost)
momožžnost nost srovnsrovnáánníí individuindividuáálnlníích výsledkch výsledkůů
s výsledky velks výsledky velkéého vzorku shodných nebo ho vzorku shodných nebo 
podobných ppodobných přříípadpadůů, , napnapřř. skrze judikaturu. skrze judikaturu


3.3.
 


SpolehlivostSpolehlivost
 


((reliabilitareliabilita))


ččasovasováá setrvalostsetrvalost výsledkvýsledkůů (stabilita), m(stabilita), mííra ra 
shody výsledku podle tshody výsledku podle tééhohožž testu po testu po ččasovasovéém m 
odstupu (koeficient korelace)odstupu (koeficient korelace)
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rovnocennost soubrovnocennost souběžěžných testných testůů


souvztasouvztažžnost (korelace) výsledknost (korelace) výsledkůů rrůůzných verzzných verzíí
ttééhohožž


 
testu ztestu zíískaných bezprostskaných bezprostřřednedněě


 
po sobpo soběě


nebo v krnebo v kráátktkéém m ččasovasovéém odstupum odstupu
(koeficient rovnocennosti)(koeficient rovnocennosti)


vnitvnitřřnníí soudrsoudržžnost testu, mnost testu, mííra stejnorodostira stejnorodosti


(homogenity) polo(homogenity) položžek ek čči i ččááststíí
 


testutestu
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4.4.
 


HodnovHodnověěrnost rnost (validita)(validita)
platnost testuplatnost testu; zda test pozn; zda test poznáávváá to, to, 
co poznat mco poznat máá


 
(korelace mezi testem(korelace mezi testem


a vna vněějjšíším hlediskem, m hlediskem, napnapřř. zp. způůsobensobeníím m 
nemajetkovnemajetkovéé


 
úújmy)jmy)


zjizjiššťťovováánníí legislativnlegislativněě pojmovpojmovéé
hodnovhodnověěrnostirnosti
zjizjiššťťovováánníí legislativnlegislativněě pojmovpojmovéé shodyshody
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PRPRÁÁVOVVOVĚĚDNDNÉÉ  TESTYTESTY


TestovTestováánníí vvěědecky pdecky přřijatelnijatelnéé prpráávnvníí
hypothypotéézy zy (domn(domněěnky, tvrzennky, tvrzeníí); ); quidquid iuris?iuris?


VVššeobecneobecnéé prpráávovvověědndnéé testytesty


1.1.
 


test test úústavnstavníí
 


konformitykonformity
2.2.


 
testytesty


 
výkladovvýkladovéé


 
dle vykldle vykláádandanéého pho přředmedměětutu


3.3.
 


Test pomTest poměěrnosti crnosti cííle a prostle a prostřředku                  edku                  
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ZvlZvlášáštntníí prpráávovvověědndnéé testy, testy, napnapřř.:.:


1.1.
 


Test pojmových znakTest pojmových znakůů
 


literliteráárnrníího, jinho, jinéého umho uměěleckleckéého ho 
nebo vnebo věědeckdeckéého dho díílala


2.2.
 


Test pojmových znakTest pojmových znakůů
 


knowknow--howhow


3.3.
 


Test pojmových znakTest pojmových znakůů
 


prprůůmyslovmyslovéého vzoruho vzoru


4.4.
 


Test pravdTest pravděěpodobnosti zpodobnosti záámměěny ochranných znny ochranných znáámekmek


5.5.
 


Test dovolenTest dovolenéého uplatnho uplatněěnníí
 


výjimek a omezenvýjimek a omezeníí
 


prpráávava
autorskautorskéého, prho, prááv souvisejv souvisejííccíích s prch s práávem autorskýmvem autorským
a pra prááva k databva k databáázzíímm
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6.6.
 


Test pTest přřimiměřěřenosti zadostiuenosti zadostiuččininěěnníí
 


za nemajetkovou za nemajetkovou 
úújmujmu
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odstranodstraněěnníí pochybnostpochybnostíí o pro práávuvu


nalezennalezeníí spravedlivspravedlivéého ho řřeeššeneníí


v podobv podoběě
 


ppřřezkoumatelnezkoumatelnéého jistotnho jistotnééhoho
prpráávnvníího nho náázoruzoru
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4. 4. ČČÁÁSTST


TEST POMTEST POMĚĚRNOSTI RNOSTI 


CCÍÍLE A PROSTLE A PROSTŘŘEDKUEDKU
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NNÁÁSTROJE A POUSTROJE A POUŽŽITITÍÍ


NNáástrojestroje
1.1.


 
citcit


 
pro rovnovpro rovnovááhu hu ((GleichgewichtsempfindungGleichgewichtsempfindung))


2.2.
 


zdravý a przdravý a práávovvověědný (metodický) dný (metodický) rozum   rozum   


PouPoužžititíí
1.1.


 
kontrola kontrola úústavnosti stavnosti abstraktnabstraktnííchch


 
prpráávnvnííchch


norem pnorem přři jejichi jejich
a.a.


 
ppřřijijíímmáánníí, , napnapřř. Parlamentem. Parlamentem


b.b.
 


ruruššeneníí, , napnapřř. Parlamentem . Parlamentem čči i ÚÚSS
2.2.


 
rozhodovrozhodováánníí


 
sporsporůů


 
o konkro konkréétntníí


 
prpráávo soudem,vo soudem,


poppopřř. spr. spráávnvníím m úúřřademadem
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ZDROJEZDROJE


JudikaturaJudikatura nněěmeckmeckéého Spolkovho Spolkovéého ho ÚÚS S 
50. 50. ––


 
60. l60. lééta 20. stol.ta 20. stol.


PrPráávnvníí doktrdoktríínana
DworkinovaDworkinova teorie prteorie práávnvníích principch principůů


ESLPESLP, , ÚÚSS


ČČeský eský ÚÚSS od 1994od 1994
sp. zn. sp. zn. PlPl. . ÚÚS 4/94 (S 4/94 (čč. 214/94 Sb.). 214/94 Sb.)
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NeratifikovanNeratifikovanáá Smlouva o Smlouva o ÚÚstavstavěě pro Evropupro Evropu
ččl. Il. I--11/1, 4; 11/1, 4; ččl. IIl. II--112/1 112/1 Listiny zListiny záákl. prkl. prááv EU:v EU:


omezenomezeníí
 


výkonu prvýkonu prááv pv přři dodri dodržženeníí
 


zzáásadysady
proporcionality, jsouproporcionality, jsou--li:li:


1.1.
 


nezbytnnezbytnáá
2.2.


 
skuteskuteččnněě


 
odpovodpovíídajdajíí::


ccííllůům obecnm obecnéého zho záájmu, uznjmu, uznáávaným EUvaným EU
potpotřřebeběě ochrany prochrany prááv a svobod druhv a svobod druhééhoho
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Z Z ČČESKESKÉÉ  JUDIKATURYJUDIKATURY
NNáálezy lezy ÚÚS, napS, napřř.:.:


••
 


sp. zn. sp. zn. PlPl. . ÚÚS 4/94 (S 4/94 (čč. 214/94 Sb.) ve v. 214/94 Sb.) ve věěci nci náávrhu vrhu 
na zruna zruššeneníí


 
nněěkterých ustanovenkterých ustanoveníí


 
trestntrestníího ho řřáádudu


••
 


sp. zn. sp. zn. PlPl. . ÚÚS 15/96 (S 15/96 (čč. 280/96 Sb.) ve v. 280/96 Sb.) ve věěci nci náávrhu vrhu 
na zruna zruššeneníí


 
ustanovenustanoveníí


 
zzáákona o vlastnictvkona o vlastnictvíí


 
bytbytůů


a a úústavnstavníí
 


ststíížžnosti proti rozhodnutnosti proti rozhodnutíí
 


Ministerstva obrany Ministerstva obrany 
ve vve věěci ci žžáádosti o souhlas s prodejem bytu ozbrojených dosti o souhlas s prodejem bytu ozbrojených 
slosložžekek
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••
 


sp. zn. sp. zn. PlPl. . ÚÚS 16/98 (S 16/98 (čč. 68/99 Sb.) ve v. 68/99 Sb.) ve věěci nci náávrhu vrhu 
na zruna zruššeneníí


 
nněěkterých ustanovenkterých ustanoveníí


 
zzáákona o stkona o střřelných elných 


zbranzbranííchch
••


 
sp. zn. III. sp. zn. III. ÚÚS 256/01 (S 256/01 (nnááll. . čč. 35 Sb. . 35 Sb. nnááll. a . a usnusn., sv. ., sv. 
25) ve v25) ve věěci ci úústavnstavníí


 
ststíížžnosti proti rozsudku VS v Prazenosti proti rozsudku VS v Praze


v v řříízenzeníí
 


o ochrano ochraněě
 


osobnostiosobnosti


••
 


sp. zn. sp. zn. PlPl. . ÚÚS 41/02 (S 41/02 (čč. 98/04 Sb.) ve v. 98/04 Sb.) ve věěci nci náávrhu vrhu 
na zruna zruššeneníí


 
ustanovenustanoveníí


 
zzáákona o ochrankona o ochraněě


 
utajovaných utajovaných 


skuteskuteččnostnostíí
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••
 


sp. zn. IV. sp. zn. IV. ÚÚS 412/04, dosud S 412/04, dosud úúřředed. . nezvenezveřř., ., soukrsoukr. . 
zvezveřř. Soud. . Soud. rozhlrozhl. 2006/2, ve v. 2006/2, ve věěci ci úústavnstavníí


 
ststíížžnosti proti nosti proti 


rozsudku OS v Ostravrozsudku OS v Ostravěě
 


v v řříízenzeníí
 


o omezeno omezeníí
 


zpzpůůsobilosti sobilosti 
k prk práávnvníím m úúkonkonůůmm
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STRUKTURASTRUKTURA


PomPoměěr r spravedlivspravedlivéého ho ccíílele
 


zzáásahu do prsahu do prááva, va, 
svobody nebo obecnsvobody nebo obecnéého dobra ho dobra 
a a zvolenzvolenééhoho


 
spravedlivspravedlivéého ho prostprostřředku edku zzáásahusahu


(z(záákaz nadmkaz nadměěrnrnéého zho záásahu)sahu)


1.1.
 


PopisPopis
 


skutkovskutkovéého dho děěje (zje (záásahu)sahu)
2.2.


 
PodPodřřazenazeníí


 
skutkovskutkovéého dho děěje prje práávnvníí


 
kvalifikacikvalifikaci


3.3.
 


PosouzenPosouzeníí
 


testovaných hledisek (logický testovaných hledisek (logický 
úúsudek a zhodnocensudek a zhodnoceníí) v) vččetnetněě


 
vycvycííttěěnníí


 
úújmyjmy


5.5.
 


ZZáávvěěrr
 


(pr(práávnvníí
 


nnáázor), smzor), směřěřujujííccíí
 


k rozhodnutk rozhodnutíí
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HLEDISKAHLEDISKA


1.1.
 


spravedlivost cspravedlivost cíílele
 


zzáásahu (legitimita csahu (legitimita cííle)le)
2.2.


 
spravedlivost dspravedlivost důůvodu vodu dosadosažženeníí


 
ccííle zle záásahusahu


(legitimita c(legitimita cííle)le)
3.3.


 
objektivnobjektivníí


 
zpzpůůsobilostsobilost


 
zzáásahu sahu dosdosááhnouthnout


zamýzamýššlenlenéého cho cííle (dosale (dosažžitelnost citelnost cííle)le)
4.4.


 
popispopis


 
event. event. jiných zpjiných způůsobsobůů


 
(variant(variant


prostprostřředkedkůů), jimi), jimižž
 


bylo nebo by bylo mobylo nebo by bylo možžnono
objektivnobjektivněě


 
dosdosááhnouthnout


 
stejnstejnéého neboho nebo


srovnatelnsrovnatelnéého cho cííle (popis alternativnle (popis alternativnííchch
zpzpůůsobsobůů))
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5.5.
 


vvěěcncnáá
 


nebo prnebo práávnvníí
 


momožžnost pounost použžititíí
 


event.event.
 ššetrnetrněějjšíšího zpho způůsobusobu


6.6.
 


spravedlivost zpspravedlivost způůsobu zsobu záásahu sahu [[ššetrnostetrnost
 (vhodnost) pou(vhodnost) použžititéého ho prostprostřředku edku zzáásahu, sahu, 


zvolenzvolenéého ho z vz vííce event. moce event. možžných prostných prostřředkedkůů
 ppřři i minimalizaci minimalizaci úújmy jmy čči jini jinéého zho záápornpornéého ho 


dopadu dopadu (legitimita zp(legitimita způůsobu)sobu)]]
7.7.


 
ppřřimiměřěřenostenost


 
zzáásahu zamýsahu zamýššlenlenéému mu ccííli li 


(p(přřimiměřěřenost v uenost v užžšíším smyslu)m smyslu)
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DDŮŮKAZY PKAZY PŘŘIMIMĚŘĚŘENOSTIENOSTI
 ZZÁÁSAHU K CSAHU K CÍÍLILI


1.1.
 


ddůůkaz empirickýkaz empirický


i.i.
 


rozsahrozsah, , viz viz úúzemnzemníí, mno, množžstevnstevníí, , ččasový, jinýasový, jiný
ii.ii.


 
nnáásledkysledky, , napnapřř. trval. trvaléé


iii.iii.
 


jinjináá
 


skutkovskutkováá
 


zzáávavažžnost znost záásahu, sahu, 
napnapřř. pohnutka pomstychtivosti. pohnutka pomstychtivosti


2.2.
 


ddůůkaz systkaz systéémovýmový
 


(zhodnocen(zhodnoceníí
 


zazařřazenazeníí
 dotdotččenenéého statku v prho statku v práávnvníím m řřáádu)du)
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3.3.
 


ddůůkaz kontextovýkaz kontextový
 


(zv(zváážženeníí
 


daldalšíších zch záápornýchporných
dopaddopadůů, k nim, k nimžž


 
by doby doššlo uplo upřřednostnednostněěnníímm


jednoho statku pjednoho statku přřed jiným)ed jiným)


4.4.
 


ddůůkaz hodnotovýkaz hodnotový
 


(zv(zváážženeníí
 


podstaty, smyslu podstaty, smyslu 
a významu sta významu střřetnuvetnuvšíších se hodnot v obecnch se hodnot v obecněě
uznuznáávanvanéé


 
hierarchii hodnot)hierarchii hodnot)


5.5.
 


zhodnocenzhodnoceníí
 


vvššech dech důůkazkazůů
 


ppřřimiměřěřenosti enosti 
zzáásahu k csahu k cííli v jejich vzli v jejich vzáájemnjemnéé


 
souvislostisouvislosti
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FOTOFOTO
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5. 5. ČČÁÁSTST


DALDALŠÍŠÍ
 


PRPRÁÁVOVVOVĚĚDNDNÉÉ
 


TESTYTESTY
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5.15.1


TEST POJMOVÝCH ZNAKTEST POJMOVÝCH ZNAKŮŮ


LITERLITERÁÁRNRNÍÍHO, JINHO, JINÉÉHO UMHO UMĚĚLECKLECKÉÉHOHO


NEBO VNEBO VĚĚDECKDECKÉÉHO DHO DÍÍLALA
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PPŘŘÍÍKLAD:KLAD:


VýtvarnVýtvarníík na zakk na zakáázku vytvozku vytvořřil grafickou il grafickou 
postavipostaviččku ku ččlovlověěka za ka za úúččelem oznaelem označčovováánníí


 
sluslužžeb.eb.


Objednatel postaviObjednatel postaviččku pouku použžil nad ril nad ráámec mec úúččeluelu
vyplývajvyplývajííccíího ze smlouvy o dho ze smlouvy o díílo, uzavlo, uzavřřenenéé
s výtvarns výtvarnííkem.kem.


Tvrdil pTvrdil přřitom, itom, žže se ve se vůůbec nejednbec nejednáá
 


o umo uměěleckleckéé
ddíílo, nýbrlo, nýbržž


 
o bo běžěžnnéé


 
schematickschematickéé


 
vystivystižženeníí


 
lidsklidskéé


postavy.postavy.
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VÝZNAM A POUVÝZNAM A POUŽŽÍÍVVÁÁNNÍÍ
OdstranOdstraněěnníí pochybnostipochybnosti o tom, zda uro tom, zda urččitý  itý  
ideideáálnlníí


 
statek je, statek je, čči neni neníí


 
autorským dautorským díílemlem


ZodpovZodpověězenzeníí ppřředbedběžěžnnéé autorskoprautorskopráávnvníí
ototáázkyzky


 
v civilnv civilníím, sprm, spráávnvníím nebo trestnm nebo trestníímm


procesu procesu čči pi přři mimosoudni mimosoudníím vym vyřříízenzeníí
 


vvěěcici


zodpovzodpověězenzeníí bez mezitbez mezitíímnmníího rozsudkuho rozsudku


výrok mezitvýrok mezitíímnmníího rozsudkuho rozsudku
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nnáámitkamitka namnamíítajtajííccíího, jemuho, jemužž nnááleležžíí autorskautorskéé
prpráávo k dvo k díílu, dotlu, dotččenenéé


 
uužžíívváánníím pm přřihlaihlaššovanovanééhoho


oznaoznaččeneníí, a to , a to proti zproti záápisupisu
 


oznaoznaččeneníí
v v ppřřihlaihlaššovacovacíím znm znáámkovmkovéém m řříízenzeníí


sprspráávnvněě procesnprocesníí posouzenposouzeníí
ppřředbedběžěžnnéé


 
soukromoprsoukromopráávnvníí


 
ototáázkyzky, , 


zda jde o autorskzda jde o autorskéé
 


ddíílo a o prlo a o práávo k nvo k něěmu  mu  


z. z. čč. 441/03 Sb., o . 441/03 Sb., o ochrochr. zn.. zn.
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HLEDISKAHLEDISKA


1.1.
 


skutkovskutkovéé
 


okolnostiokolnosti
 


a jejich event. vzeta jejich event. vzetíí
 


za za 
svsvéé, , napnapřř. sd. sděělenleníí


 
doby vzniku ddoby vzniku díílala


2.2.
 


odbornodbornéé
 


posouzenposouzeníí
 


skuteskuteččnostnostíí, k n, k níímmžž
 


je je 
ttřřeba, eba, zejm. jedinezejm. jedineččnosti výsledku; nosti výsledku; ttééžž


 
ad 3.ad 3.


3.3.
 


prpráávnvníí
 


posouzenposouzeníí, , viz legviz legáálnlníí
 


pojmovpojmovéé
 


znaky znaky 
autorskautorskéého dho dííla podle a. z.la podle a. z.
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METODYMETODY


1.1.
 


metoda uznmetoda uznáánníí
 


skutkových tvrzenskutkových tvrzeníí
dokazovdokazováánníí skutkových tvrzenskutkových tvrzeníí


2.2.
 


metoda popisnmetoda popisnáá
 


a rozta roztřřiiďďovacovacíí
3.3.


 
logicklogickéé


 
metody odvozenmetody odvozeníí


 
a rozborua rozboru


4.4.
 


metoda ummetoda uměěleckleckéého nebo vho nebo věědeckdeckéého ho 
vnvníímmáánníí


5.5.
 


metoda celkovmetoda celkovéého posouzenho posouzeníí
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STRUKTURASTRUKTURA


1.1.
 


úúvod vvod včč. prohl. prohlášášeneníí
 


shody, poloshody, položženeníí
 prpráávnvníí


 
ototáázky a uvedenzky a uvedeníí


 
metodmetod


2.2.
 


ččáást st úúdajovdajováá


3.3.
 


ččáást znakovst znakováá


4.4.
 


zzáávvěěr r , event. dolo, event. doložžka o nestrannostika o nestrannosti
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ZZÁÁVVĚĚRR


ObsahObsah zzáávvěěru:ru:


ppřřezkoumatelný bezrozporný prezkoumatelný bezrozporný práávnvníí
 


nnáázorzor


na prna práávo vo ((in in concretoconcreto
 


na prna práávo autorskvo autorskéé))
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86







87







88







89







90
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92
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5.2 5.2 


TEST DOVOLENTEST DOVOLENÉÉHO UPLATNHO UPLATNĚĚNNÍÍ
VÝJIMEK A OMEZENVÝJIMEK A OMEZENÍÍ


PRPRÁÁVA AUTORSKVA AUTORSKÉÉHO, HO, 
PRPRÁÁV SOUVISEJV SOUVISEJÍÍCCÍÍCH S PRCH S PRÁÁVEM VEM 


AUTORSKÝM AUTORSKÝM 
A PRA PRÁÁVA K DATABVA K DATABÁÁZZÍÍMM
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PPŘŘÍÍKLAD:KLAD:
 CitaceCitace


VýzkumnVýzkumníík navk naváázal na dosavadnzal na dosavadníí
 


stav stav 
technicktechnickéého poznho poznáánníí


 
ttíím, m, 


žže ve sve ve svéém vm věědeckdeckéém dm dííle o stavitelstvle o stavitelstvíí
citoval z ncitoval z něěkolika zahranikolika zahraniččnníích ch 
ččasopiseckých dasopiseckých děěl cizl cizíích autorch autorůů..
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VÝZNAM A POUVÝZNAM A POUŽŽÍÍVVÁÁNNÍÍ


PosouzenPosouzeníí řřáádndnéého výkonu zho výkonu záákonnkonnéé licencelicence
=  dovolenosti z=  dovolenosti záásahu do cizsahu do cizííhoho


soukromsoukroméého prho práávava


ZodpovZodpověězenzeníí ppřředbedběžěžnnéé ototáázkyzky
napnapřř. v civiln. v civilníím procesu m procesu čči pi přři mimosoudni mimosoudníímm
vyvyřříízenzeníí


 
spornspornéé


 
vvěěcici
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TTŘŘÍÍSTUPSTUPŇŇOVÝ TESTOVÝ TEST
The The threethree--step test                       step test                       §§ 94 a 29/1 a. z.94 a 29/1 a. z.


ZnakyZnaky


1.1.
 


zvlzvlášáštntníí
 


zzáákonný pkonný přříípad omezenpad omezeníí
majetkovmajetkovéého prho práávava


i.i.
 


autorskautorskééhoho


ii.ii.
 


souvisejsouvisejííccíího s prho s práávem autorským   vem autorským   
iii.iii.


 
prprááva databva databáázovzovéého,ho,
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nejdenejde--li li o uo užžititíí
 


chrchráánněěnnéého statku:ho statku:


2.2.
 


narunaruššujujííccíí
 


bběžěžný zpný způůsob sob jeho ujeho užžititíí


3.3.
 


nepnepřřimiměřěřeneněě
 


se dotýkajse dotýkajííccíí
 


opropráávnvněěnýchných
 


osobnosobníích (morch (moráálnlníích) ch) 


nebo majetkových nebo majetkových zzáájmjmůů
 


vlastnvlastnííka prka práávava
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METODYMETODY


1.1.
 


metoda uznmetoda uznáánníí
 


skutkových tvrzenskutkových tvrzeníí
2.2.


 
metoda popisnmetoda popisnáá, rozt, roztřřiiďďovacovacíí
a srovna srovnáávacvacíí


3.3.
 


logicklogickéé
 


metody odvozenmetody odvozeníí
 


a rozborua rozboru
4.4.


 
metoda hodnocenmetoda hodnoceníí


 
ppřřimiměřěřenostienosti


5.5.
 


metoda hodnocenmetoda hodnoceníí
 


opropráávnvněěnosti znosti záájmjmůů
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STRUKTURASTRUKTURA


1.1.
 


úúvod vvod včč. prohl. prohlášášeneníí
 


shody, poloshody, položženeníí
 prpráávnvníí


 
ototáázky a uvedenzky a uvedeníí


 
metodmetod


2.2.
 


ččáást st úúdajovdajováá


3.3.
 


ččáást znakovst znakováá


4.4.
 


zzáávvěěr r , event. dolo, event. doložžka o nestrannostika o nestrannosti
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ZZÁÁVVĚĚRR


ObsahObsah zzáávvěěru:ru:


ppřřezkoumatelný bezrozporný prezkoumatelný bezrozporný práávnvníí
 


nnáázorzor


na prna práávo vo ((in in concretoconcreto
 


na prna práávo autorskvo autorskéé))
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103







104
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107







108







109







110







111







112
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☺☺
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115
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5.35.3


TEST POJMOVÝCH ZNAKTEST POJMOVÝCH ZNAKŮŮ


KNOWKNOW--HOWHOW
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PPŘŘÍÍKLAD:KLAD:
 VVěědecký poznatekdecký poznatek


JazykovJazykověědec svým výzkumem dosdec svým výzkumem dosááhl hl 
vvěědeckdeckéého poznatku o ho poznatku o úúččinninnéém zpm způůsobu sobu 
výuky cizvýuky cizíích jazykch jazykůů..
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VÝZNAM A POUVÝZNAM A POUŽŽÍÍVVÁÁNNÍÍ
SoukromoprSoukromopráávnvníí, , napnapřř.:.:


zjizjiššttěěnníí nenepenpeněžěžititéého majetkovho majetkovéého vkladu ho vkladu 


do zdo záákladnkladníího kapitho kapitáálu obchodnlu obchodníí
 


spolespoleččnosti nosti 


čči drui družžstva anebo do obecnstva anebo do obecněě
 


prospprospěěššnnéé


spolespoleččnosti nosti čči do nadacei do nadace


zjizjiššttěěnníí hodnoty (odhadu ceny) vkladuhodnoty (odhadu ceny) vkladu


spory nekalosoutspory nekalosoutěžěžnníí
ProcesnProcesníí,, napnapřř. nesporn. nespornéé vvěěci rejstci rejstřřííkovkovéé
TrestnTrestníí
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METODYMETODY


1.1.
 


metoda uznmetoda uznáánníí
 


skutkových tvrzenskutkových tvrzeníí


dokazovdokazováánníí


2.2.
 


metoda popisnmetoda popisnáá
 


a rozta roztřřiiďďovacovacíí


3.3.
 


logicklogickéé
 


metody odvozenmetody odvozeníí
 


a rozborua rozboru


4.4.
 


metoda hodnocenmetoda hodnoceníí
 


významuvýznamu
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STRUKTURASTRUKTURA


1.1.
 


úúvod vvod včč. prohl. prohlášášeneníí
 


shody, poloshody, položženeníí
 prpráávnvníí


 
ototáázky a uvedenzky a uvedeníí


 
metodmetod


2.2.
 


ččáást st úúdajovdajováá
3.3.


 
ččáást znakovst znakováá


 
vvčč. zvl. zvlášáštntníího znaku ho znaku 


pro ppro přříípad vkladu podle obch. z.pad vkladu podle obch. z.


4.4.
 


zzáávvěěr r , event. dolo, event. doložžka o nestrannostika o nestrannosti
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ZZÁÁVVĚĚRR


ObsahObsah zzáávvěěru:ru:


ppřřezkoumatelný bezrozporný ezkoumatelný bezrozporný prpráávnvníí
nnáázor zor na hmotnna hmotnéé


 
prpráávo vo 


vvčč. n. náázoru na zoru na zvlzvlášáštntníí
 


vkladovouvkladovou
zpzpůůsobilost knowsobilost know--how podle obch. z.how podle obch. z.
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2006.2006.
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(eds.), Judikatura a pr(eds.), Judikatura a práávnvníí


argumentace. Praha 2006.argumentace. Praha 2006.
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prprááva. Brno 2008.va. Brno 2008.
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vvôôľľaa, , spravodlivýspravodlivý
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PPřřirozenirozenéé
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LITERATURA ZVLLITERATURA ZVLÁŠÁŠTNTNÍÍ
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Test pojmových znakTest pojmových znakůů


 
literliteráárnrníího, jinho, jinéého umho uměěleckleckééhoho


nebo vnebo věědeckdeckéého dho dííla. In: la. In: ŠŠtenglovtenglováá
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2006/2. 2006/2. 
VVááhy a mehy a mečč


 
anebo Test pomanebo Test poměěrnosti crnosti cííle a prostle a prostřředku.edku.
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Struktura akademického eseje 


 


 


A. Úvod 


• Představení problému (hlavní myšlenky a jejího významu) 


• Vymezení cíle a položení (formulace) vlastních otázek (tvrzení, teze), (thesis 


statement), které mají být zodpovězeny 


• Všeobecné informace o zvoleném jevu a jeho výměr, popř. též jeho kořeny  


nebo vývoj 


•    Shrnutí dosud známých poznatků, popř. dosavadních překážek řešení 


 


B.  Jádro úvahy (rozbor) 


• Vlastní logicky strukturované úvahy, vyjadřující osobní postoj, jakož i 


argumentace pro a proti, potvrzující, nebo vyvracející úvodní tvrzení 


• Každý argument musí mít vlastní odstavec s tím, že má být větně uvozen 


podstatou argumentace (topic sentence). Další věty již mají být rozvedením 


argumentu. Zásadně platí jeden odstavec, jedna myšlenka. Zpravidla by 


měly být obsaženy alespoň tři argumenty 


 


C.  Závěr 


• Shrnutí výsledků úvah, resp. dokazování (argumentace), aniž by již byly 


snášeny nové důkazy 


• Vyvození důsledků (nalezení východiska nebo alespoň náznak cesty 


k němu), popř. nastínění budoucích řešení anebo přeformulování problému 


či jeho zasazení do nového kontextu 


• Zamyšlení nad širšími důsledky zkoumaného jevu (zobecnění) 


 


D.   Použitá literatura, judikatura, předpisy nebo jiné prameny 


 


 


Ivo Telec: Struktura akademického eseje 








PRINCIPY PRÁVNÍHO PRINCIPY PRÁVNÍHO 


MYŠLENÍMYŠLENÍ


VÝKLAD VÝKLAD 


SOUKROMÉHO PRÁVASOUKROMÉHO PRÁVA
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Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek Snímky slouží k orientaci posluchačů přednášek 


a k činění si poznámek.a k činění si poznámek.


Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.Nenahrazují přednášky, učebnice ani cvičebnice.


verze 1.7 (2010)verze 1.7 (2010)


© Ivo Telec, 2005© Ivo Telec, 2005
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„„Zaměřuj svou pozornost k tomu, Zaměřuj svou pozornost k tomu, 


co je podstatou každé slovem označené co je podstatou každé slovem označené 


činnosti nebo zásady nebo věci.“činnosti nebo zásady nebo věci.“


Marcus Aurelius,Marcus Aurelius, Hovory k sobě.Hovory k sobě.
Praha 1969, s. 106. Překl. Praha 1969, s. 106. Překl. Kuthanův.Kuthanův.
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TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH


1.1. účel výkladuúčel výkladu


2.2. právní hermeneutika a právně právní hermeneutika a právně 


hermeneutické myšleníhermeneutické myšlení


3.3. výkladové (interpretační) právovýkladové (interpretační) právo


4.4. výklad právních úkonů a jeho pravidlavýklad právních úkonů a jeho pravidla


5.5. výklad právního řádu a jeho metodyvýklad právního řádu a jeho metody


6.6. výklad právních rozhodnutívýklad právních rozhodnutí







5







6


DEN ZVÍŘAT   DEN ZVÍŘAT   


V zoo vyhlásili na V zoo vyhlásili na Den zvířatDen zvířat volný vstup volný vstup 


návštěvníkům se zvířecím příjmením.návštěvníkům se zvířecím příjmením.


Přišla paní Přišla paní SlavíkováSlavíková s vnoučaty, pan s vnoučaty, pan 


KrálíčekKrálíček s paní, přišli s paní, přišli SovoviSovovi aj.aj.


Volného vstupu se domáhal pan Volného vstupu se domáhal pan Voháňka.Voháňka.


Nechtěli ho však zdarma vpustit.Nechtěli ho však zdarma vpustit.
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1. ČÁST1. ČÁST


VŠEOBECNĚVŠEOBECNĚ
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DEVÍZADEVÍZA


„Právo není text!“„Právo není text!“
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Text právního předpisu, Text právního předpisu, 


text právního úkonu text právního úkonu 


nebo text právního rozhodnutínebo text právního rozhodnutí


je je pouze východiskem pouze východiskem pro pro zjištěnízjištění


účeluúčelu a a obsahuobsahu právní normyprávní normy


nebo závazku.nebo závazku.
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JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1


(…) naprosto neudržitelným momentem používání práva(…) naprosto neudržitelným momentem používání práva


je jeho aplikace vycházejí pouze z jeho jazykovéhoje jeho aplikace vycházejí pouze z jeho jazykového


výkladu.výkladu.


Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se 


k aplikované právní normě. Je pouze východiskem k aplikované právní normě. Je pouze východiskem 


pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu 


(k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako je logický (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako je logický 


a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.).      a systematický výklad, výklad e ratione legis atd.).      







14





Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující si,Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující si,


a to buď úmyslně nebo v důsledku nevzdělanosti, a to buď úmyslně nebo v důsledku nevzdělanosti, 


smysl a účel právní normy, smysl a účel právní normy, 


činí z práva nástroj odcizení a absurdity.činí z práva nástroj odcizení a absurdity.


Nál. ÚS z 17. 12. 97 sp. zn. Pl. ÚS 33/97,Nál. ÚS z 17. 12. 97 sp. zn. Pl. ÚS 33/97,


č. nál. 163 Sb. n. a usn., sv. 9, vyhl. pod č. 30/98 Sb.č. nál. 163 Sb. n. a usn., sv. 9, vyhl. pod č. 30/98 Sb.
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JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2


Právní úkon je neurčitý (Právní úkon je neurčitý (§§ 37 odst. 2 ObčZ) tehdy,37 odst. 2 ObčZ) tehdy,


jestliže srozumitelně vyjádřený obsah má takovéjestliže srozumitelně vyjádřený obsah má takové


věcné nedostatky, věcné nedostatky, 


že je nelze překlenout ani výkladem že je nelze překlenout ani výkladem 


podle podle §§ 35 odst. 2 ObčZ.35 odst. 2 ObčZ.


Rozs. NS sp. zn. 2 Cdon 257/97Rozs. NS sp. zn. 2 Cdon 257/97


Práv. rozhl. 1998/7Práv. rozhl. 1998/7
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JUDIKATURA 3JUDIKATURA 3


Základním principem výkladu smluv je priorita výkladu, kterýZákladním principem výkladu smluv je priorita výkladu, který


nezakládá neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, kterýnezakládá neplatnost smlouvy, před takovým výkladem, který


neplatnost smlouvy zakládá, jsouneplatnost smlouvy zakládá, jsou--li možné oba výklady.li možné oba výklady.


Je tak vyjádřen a podporován princip autonomie smluvních stran,Je tak vyjádřen a podporován princip autonomie smluvních stran,


povaha soukromého práva a s tím spojená společenská povaha soukromého práva a s tím spojená společenská 


a hospodářská funkce smlouvy.a hospodářská funkce smlouvy.


Není ústavně konformní a je v rozporu s principy právního státuNení ústavně konformní a je v rozporu s principy právního státu


taková praxe, kdy obecné soudy upřednostňují výklad vedoucí taková praxe, kdy obecné soudy upřednostňují výklad vedoucí 


k neplatnosti smlouvy, před výkladem neplatnost smlouvyk neplatnosti smlouvy, před výkladem neplatnost smlouvy


nezakládajícím.nezakládajícím.
Nál. ÚS z 14. 4. 05 sp. zn. I. ÚS 625/03Nál. ÚS z 14. 4. 05 sp. zn. I. ÚS 625/03
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PRÁVNÍ VĚDAPRÁVNÍ VĚDA


 Metodická a systematická Metodická a systematická k právnímuk právnímu


dobru dobru (spravedlnosti)(spravedlnosti) zacílenázacílená


1.1. tvorbatvorba (kreace) práva(kreace) práva


2.2. výkladvýklad (interpretace) práva(interpretace) práva


3.3. používánípoužívání (aplikace) práva v situacích(aplikace) práva v situacích


vč. dokazování (argumentace)vč. dokazování (argumentace)
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 Paradigma Paradigma (model, vzorec) (model, vzorec) právovědného právovědného 


myšlenímyšlení


 vědecká vědecká metodametoda, právní, právní principy principy a právnía právní normynormy


např. vědecké metody právně výkladovénapř. vědecké metody právně výkladové





 teoretický teoretický systémsystém práva a právní práva a právní vztahyvztahy


např.např. právní vztahy jako forma společenských,právní vztahy jako forma společenských,


zejm. výrobních, vztahů zejm. výrobních, vztahů 


viz marxistickoviz marxisticko--leninská obecná teorie státu a právaleninská obecná teorie státu a práva
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DUCH A LITERA ZÁKONADUCH A LITERA ZÁKONA


 Duch zákonaDuch zákona


=  vystižení =  vystižení podstatypodstaty a a přirozenéhopřirozeného


smyslusmyslu nehmotné právní normy;  nehmotné právní normy;  


vyjeví se vyjeví se výklademvýkladem


 Litera zákonaLitera zákona


=  písemné =  písemné vyjádřenívyjádření účelu a obsahuúčelu a obsahu


nehmotné právní normy; nehmotné právní normy; 


hmotně zachycené formou zákonahmotně zachycené formou zákona
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ÚČEL VÝKLADUÚČEL VÝKLADU


 Quid iuris?Quid iuris?
odstranění odstranění pochybnostípochybností o právu o právu 


zjištění, co platí     zjištění, co platí      vědecký poznatekvědecký poznatek


=  právní názor=  právní názor


 PotvrzeníPotvrzení, nebo , nebo vyvrácenívyvrácení víceznačných víceznačných 


výkladových výkladových domněnekdomněnek; ; buď dluží, nebo nebuď dluží, nebo ne


 Vyjevení práva z nosiče, jímž je vyjádřenoVyjevení práva z nosiče, jímž je vyjádřeno


např. z právního předpisunapř. z právního předpisu
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PRÁVNÍ HERMENEUTIKAPRÁVNÍ HERMENEUTIKA


 Interpretandi scientiaInterpretandi scientia


HermesHermes =   posel (tlumočník) bohů=   posel (tlumočník) bohů


=   =   umění výkladu právaumění výkladu práva


 sjednocování práva sjednocování práva jednotnýmjednotným výklademvýkladem


=   součást obecné hermeneutiky=   součást obecné hermeneutiky


 Předmětem zejm. právní text Předmětem zejm. právní text 


 Hermeneutická orientace právní vědyHermeneutická orientace právní vědy


 pojmypojmy porozumění, význam, intencionalitaporozumění, význam, intencionalita
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 Výkladová pravidlaVýkladová pravidla


1.1. právně právně normativní, normativní, např. zákonnánapř. zákonná


 právní řádprávní řád


2.2. vědeckyvědecky normativní, normativní, viz výkladovéviz výkladové


právní doktrínyprávní doktríny


 vědecký řádvědecký řád
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ZNAKY PRÁVNĚ ZNAKY PRÁVNĚ 


HERMENEUTICKÉHO MYŠLENÍHERMENEUTICKÉHO MYŠLENÍ


1.1. vědomé uznávání vědomé uznávání přirozenosti přirozenosti 


subjektivníchsubjektivních lidských práv bez ohledu lidských práv bez ohledu 


na politickou dohodu, a to s vyvozením na politickou dohodu, a to s vyvozením 


jejich přirozeného jejich přirozeného zdrojezdroje


2.2. instrumentální používání ústavně instrumentální používání ústavně 


chráněných lidských práv a svobodchráněných lidských práv a svobod


3.3. logické a rétorické operace s logické a rétorické operace s právními právními 


principyprincipy
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4.4. poměřovánípoměřování střetnuvších se subjektivních střetnuvších se subjektivních 


práv, svobod nebo všeobecně sdílených doberpráv, svobod nebo všeobecně sdílených dober


srv. Test poměrnosti cíle a prostředkusrv. Test poměrnosti cíle a prostředku


5.5. soudcovské aj. soudcovské aj. dotvářenídotváření psaného práva psaného práva 


obsahem otevřených právních pojmů, obsahem otevřených právních pojmů, srv. dobré srv. dobré 


mravy, veřejná morálka, veřejný pořádekmravy, veřejná morálka, veřejný pořádek


6.6. zvažování zvažování okolností okolností konkrétního případu konkrétního případu 


(právní kontextualismus), a to:(právní kontextualismus), a to:


a.a. skutkových nebo právníchskutkových nebo právních


b.b. polehčujících nebo přitěžujícíchpolehčujících nebo přitěžujících
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SOUDCOVSKÝ SLIBSOUDCOVSKÝ SLIB


A KÁRNÉ PROVINĚNÍA KÁRNÉ PROVINĚNÍ


 Soudcovský slibSoudcovský slib výkladuvýkladu právního řádu podleprávního řádu podle


nejlepšího vědomí a svědomí          nejlepšího vědomí a svědomí          §§ 62/1 z. č. 6/02 Sb.62/1 z. č. 6/02 Sb.


 Soudcovská povinnostSoudcovská povinnost výkladuvýkladu zákona zákona 


podle nejlepšího vědomí a svědomí                 podle nejlepšího vědomí a svědomí                 §§ 79/179/1


=   =   ii „nejlepší“ „nejlepší“ vědomí výkladových metodvědomí výkladových metod


 Soudcovské kárné proviněníSoudcovské kárné provinění vadného výkladu vadného výkladu 


(skutková podstata překrucování práva)             (skutková podstata překrucování práva)             §§ 8787


=   porušení veřejnoprávní povinnosti=   porušení veřejnoprávní povinnosti
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ZDROJE VÝKLADUZDROJE VÝKLADU


 JudikaturaJudikatura


1.1. rozhodnutí rozhodnutí běžnéběžné


2.2. rozhodnutí rozhodnutí výkladovévýkladové o o autentickémautentickém výkladuvýkladu


dřívějšího rozhodnutí, dřívějšího rozhodnutí, např. ESLP, SD ESnapř. ESLP, SD ES


 Právní vědaPrávní věda


např. komentáře k předpisům;  např. komentáře k předpisům;  neplatí rčení,neplatí rčení,


„kde začíná právní problém, končí komentář“„kde začíná právní problém, končí komentář“


dogmatická exegese  =  rozborový souddogmatická exegese  =  rozborový soud
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DRUHY VÝKLADUDRUHY VÝKLADU


1.1. vlastní vlastní (autentický); (autentický); např. výklad např. výklad vlastníchvlastních rozhodnutí rozhodnutí 


ESLP a SD ES;ESLP a SD ES; závazný právní formou rozhodnutízávazný právní formou rozhodnutí


2.2. soudnísoudní při používání práva soudem; při používání práva soudem; 


závazný jak je závazné rozhodnutí, jinak působí závazný jak je závazné rozhodnutí, jinak působí 


argumentační přesvědčivostíargumentační přesvědčivostí


3.3. doktrinárnídoktrinární; ; např. vědecké komentáře,např. vědecké komentáře,


působí argumentační přesvědčivostípůsobí argumentační přesvědčivostí


4.4. služebníslužební; ; viz státní službu;viz státní službu; služebně závazný pokynslužebně závazný pokyn
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CO JE VYKLÁDÁNO?CO JE VYKLÁDÁNO?


1.1. projev vůleprojev vůle v soukromém právu (soukromoprávní v soukromém právu (soukromoprávní 


úkon), úkon), např. nájemní smlouva nebo její výpověďnapř. nájemní smlouva nebo její výpověď


2.2. soukromoprávní normasoukromoprávní norma


i.i. výklad mezinárodní smlouvy výklad mezinárodní smlouvy 


ii.ii. výklad právního předpisu, výklad právního předpisu, např. o. z.např. o. z. aj.                  aj.                  


iii.iii. výklad jiných zdrojů práva soukromého výklad jiných zdrojů práva soukromého 


např. obyčejů, obchodních zvyklostínapř. obyčejů, obchodních zvyklostí


3.3. právní rozhodnutíprávní rozhodnutí (veřejnoprávní úkon) (veřejnoprávní úkon) 


ve věci soukromoprávní, ve věci soukromoprávní, např. o škodním právu např. o škodním právu 
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Obsah plné moci je předmětem interpretace Obsah plné moci je předmětem interpretace 


podle ustanovení o výkladu právních úkonů.podle ustanovení o výkladu právních úkonů.


Rozs. NS sp. zn. 22 Cdo 870/00Rozs. NS sp. zn. 22 Cdo 870/00


Práv. rozhl. 2002/3Práv. rozhl. 2002/3
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2. ČÁST2. ČÁST


OBECNĚ O VÝKLADU OBECNĚ O VÝKLADU 


SOUKROMOPRÁVNÍCH ÚKONŮSOUKROMOPRÁVNÍCH ÚKONŮ
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VĚDECKÉ METODY VĚDECKÉ METODY 


VÝKLADU PRÁVNÍCH ÚKONŮVÝKLADU PRÁVNÍCH ÚKONŮ


 Vědecky uznávané metody Vědecky uznávané metody 


1.1. metoda dobré vírymetoda dobré víry


srv. předpoklad dobrověrného právního jednání srv. předpoklad dobrověrného právního jednání 


a ochranu dobré víry adresátaa ochranu dobré víry adresáta


2.2. metoda známého úmyslumetoda známého úmyslu; srv. svobodnou vůli; srv. svobodnou vůli


3.3. metoda mluvnickometoda mluvnicko--jazykovájazyková


4.4. metoda významoslovnámetoda významoslovná (sémantická)(sémantická)


5.5. metoda okolnostnímetoda okolnostní vč. vč. metodymetody historickéhistorické, viz , viz 


dokazování skutku, dokazování skutku, např. následné chování strannapř. následné chování stran
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PŘÍKLADPŘÍKLAD


VÝKLAD SMLOUVY O DÍLOVÝKLAD SMLOUVY O DÍLO


Z textu smlouvy o dílo nebylo patrno,Z textu smlouvy o dílo nebylo patrno,


zda objednatelem grafického logotypu je zda objednatelem grafického logotypu je JosefJosef


Novák,Novák, anebo obchodní společnost anebo obchodní společnost Josef Novák,Josef Novák,


s. r. o.,s. r. o.,


jíž je jíž je Josef Novák Josef Novák jediným jednatelem a jedinýmjediným jednatelem a jediným


společníkem.společníkem.


Nicméně z Nicméně z následného shodného chovánínásledného shodného chování


stran, a to z prohlášení zhotovitele a z uplatněnístran, a to z prohlášení zhotovitele a z uplatnění


práva k užití logotypu práva k užití logotypu Josefem NovákemJosefem Novákem vůči třetívůči třetí


osobě bylo patrno, že objednatelem je osobě bylo patrno, že objednatelem je Josef NovákJosef Novák..
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JAK VYKLÁDAT PRÁVNÍ ÚKON?JAK VYKLÁDAT PRÁVNÍ ÚKON?


 Legální výkladové příkazyLegální výkladové příkazy


=   interpretační =   interpretační donucujícídonucující právní normyprávní normy


=   interpretační právo soukromé =   interpretační právo soukromé i i veřejnéveřejné


 Druhy českých výkladových příkazůDruhy českých výkladových příkazů


1.1. všeobecný občanský všeobecný občanský §§ 35/2, 3 o. z. (35/2, 3 o. z. (§§ 18 zák.18 zák.


práce) jen příkladmopráce) jen příkladmo


 a similea simile obchodní výkladobchodní výklad


 zvláštní zvláštní spotřebitelskýspotřebitelský §§ 55/3 o. z.55/3 o. z.


2.2. zvláštní zvláštní obchodní obchodní §§ 266/1266/1--4 obch. z.4 obch. z.
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VÝKLADOVÉ PŘÍKAZY VÝKLADOVÉ PŘÍKAZY 


PRÁVA OBČANSKÉHOPRÁVA OBČANSKÉHO


 Všeobecné příkazyVšeobecné příkazy


1.1. právní úkonprávní úkon slovní slovní 


 přednostněpřednostně dle projevené dle projevené vůlevůle jednajícího jednajícího 


srv. společný úmysl smluvních stransrv. společný úmysl smluvních stran


 jiným způsobem,  jiným způsobem,  a similea simile obchodní příkazyobchodní příkazy


 až až podpůrněpodpůrně dle dle jazykovéhojazykového vyjádřenívyjádření


2.2. právní úkonprávní úkon konkludentníkonkludentní


 obvyklý význam způsobu vyjádření, obvyklý význam způsobu vyjádření, např. rukoudánínapř. rukoudání


 dle vůle jednajícíhodle vůle jednajícího


 ochrana dobré víry adresátaochrana dobré víry adresáta
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 Zvláštní příkaz soukromého práva Zvláštní příkaz soukromého práva 


spotřebitelskéhospotřebitelského


 v pochybnostech o významu  v pochybnostech o významu  


spotřebitelské smlouvy platí výklad spotřebitelské smlouvy platí výklad 


příznivější pro spotřebitelepříznivější pro spotřebitele


(consumer(consumer--friendlyfriendly--manner)manner)


 zásada ochrany slabší stranyzásada ochrany slabší strany
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 PodpůrnéPodpůrné (subsidiární) (subsidiární) přiměřené přiměřené 


použití výkladových příkazů o. z. na:použití výkladových příkazů o. z. na:


 výklad veřejnoprávních smluvvýklad veřejnoprávních smluv


§§ 170 spr. ř.170 spr. ř.
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VÝKLADOVÉ PŘÍKAZY VÝKLADOVÉ PŘÍKAZY 


PRÁVA OBCHODNÍHOPRÁVA OBCHODNÍHO


 Zvláštní příkazy Zvláštní příkazy přednostnípřednostní


1.1. známý úmyslznámý úmysl jednajícíhojednajícího


adresátovi byl úmysl znám nebo musel být adresátovi byl úmysl znám nebo musel být 
známznám


2.2. podpůrněpodpůrně dle dle významuvýznamu projevu vůleprojevu vůle


pravidelný význam u adresáta, pravidelný význam u adresáta, 


výraz v obchodním styku dle pravidelnéhovýraz v obchodním styku dle pravidelného


významu v tomto stykuvýznamu v tomto styku


3.3. vždy všechny okolnostivždy všechny okolnosti souvisící s projevem souvisící s projevem 
vůle, a to  vůle, a to  
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i.i. jednání o uzavření smlouvyjednání o uzavření smlouvy


ii.ii. praxe zavedená mezi stranamipraxe zavedená mezi stranami


iii.iii. následné chování strannásledné chování stran


iv.iv. jiné okolnosti, jiné okolnosti, např. nepřijaté návrhynapř. nepřijaté návrhy


PravidloPravidlo: : 


Projev vůle s Projev vůle s významemvýznamem připouštějícím připouštějícím různýrůzný


výkladvýklad je v pochybnostech vykládán k je v pochybnostech vykládán k tíži tohotíži toho, , 


kdo jej jako kdo jej jako první první v jednání použil.v jednání použil.
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PŘÍKLADYPŘÍKLADY


Výrazy např.:Výrazy např.:


„diskotéka“„diskotéka“


„freeware“„freeware“
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MIMOSTÁTNÍ MIMOSTÁTNÍ 


VÝKLADOVÁ PRAVIDLAVÝKLADOVÁ PRAVIDLA


 Zásady UNIDROITZásady UNIDROIT pro mezinárodní   pro mezinárodní   


obchodní smlouvy (2004,1994)obchodní smlouvy (2004,1994)


kap. 4,   kap. 4,   lex mercatorialex mercatoria


 Zásady evropského smluvního právaZásady evropského smluvního práva


čl. 1:106,   čl. 1:106,   uniform interpretationuniform interpretation


 soft lawsoft law
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3. ČÁST3. ČÁST


PRAVIDLA PRAVIDLA 


VÝKLADU PRÁVNÍCH ÚKONŮVÝKLADU PRÁVNÍCH ÚKONŮ
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DOKTRINÁRNÍ DOKTRINÁRNÍ 


VÝKLADOVÁ PRAVIDLAVÝKLADOVÁ PRAVIDLA


 Výkladové zásadyVýkladové zásady (soukromoprávní (soukromoprávní 


zásady interpretačního práva), zásady interpretačního práva), 


zformované do zformované do obecně uznávanýchobecně uznávaných


pravidelpravidel


1.1. pravidlo dobré vírypravidlo dobré víry (bona fide, good faith), (bona fide, good faith), 


která chrání adresáta právního úkonu která chrání adresáta právního úkonu 


2.2. pravidlo přednosti vůlepravidlo přednosti vůle před jazykovým před jazykovým 
nebo jiným nebo jiným vyjádřenímvyjádřením







47





3.3. pravidlo oprávněnéhopravidlo oprávněného (rozumného) (rozumného) 
očekáváníočekávání,  ,  reasonable expectation;reasonable expectation;


pravděpodobnost chování za pravděpodobnost chování za běžnéhoběžného
choduchodu věcí, věcí, poddruh dobré vírypoddruh dobré víry; ; srv. srv. 
zdravý rozum  zdravý rozum  (common sense)(common sense)


4.4. pravidlo poctivého jednání pravidlo poctivého jednání (fair dealing)(fair dealing)


5.5. pravidlo projevu vůlepravidlo projevu vůle secundum et intra secundum et intra 
legem;  legem;  viz legální výkladové příkazyviz legální výkladové příkazy
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6.6. pravidlo rozumnosti a spravedlnosti pravidlo rozumnosti a spravedlnosti 


výkladuvýkladu; předpoklad rozumnosti právního ; předpoklad rozumnosti právního 


řádu, jímž se řídí výklad; smyslem právního řádu, jímž se řídí výklad; smyslem právního 


řádu je spravedlnostřádu je spravedlnost


7.7. pravidlo známého úmyslupravidlo známého úmyslu (intention of the (intention of the 


parties);                                             parties);                                             §§ 266/1 obch. z.266/1 obch. z.


8.8. pravidlo pacta sunt servandapravidlo pacta sunt servanda; smlouvy jsou ; smlouvy jsou 


uzavírány proto, aby platily a strany jimi byly uzavírány proto, aby platily a strany jimi byly 


vázány k dosažení zamýšleného cílevázány k dosažení zamýšleného cíle
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9.9. pravidlo zákazu zneužití právpravidlo zákazu zneužití práv (abuse of rights (abuse of rights 


doctrine)doctrine)


10.10. pravidlo nepřípustnosti odporujících nebo pravidlo nepřípustnosti odporujících nebo 


pochybných volních projevů pochybných volních projevů 


na úkor jinéhona úkor jiného


11.11. pravidlo zákazu výkladu bránícího pravidlo zákazu výkladu bránícího 


uplatnění žalobních nárokůuplatnění žalobních nároků


12.12. pravidlo in dubio mitiuspravidlo in dubio mitius; shovívavě tak, aby ; shovívavě tak, aby 


volní projev spíše platil nežli nikolivolní projev spíše platil nežli nikoli
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13.13. pravidlo zákazu měnění nebo pravidlo zákazu měnění nebo 


doplnění projevené vůledoplnění projevené vůle; opakem je ; opakem je 


zásah vykladače do cizí vůle                 zásah vykladače do cizí vůle                 


14.14. pravidlo výkladu ve prospěch pravidlo výkladu ve prospěch 


efektivnostiefektivnosti; v pochybnostech; v pochybnostech
o významu volního projevu ve prospěch o významu volního projevu ve prospěch 
dosažení vůlí sledovaného účeludosažení vůlí sledovaného účelu


15.15. pravidlo souladného výkladu pravidlo souladného výkladu 


závislých smluv závislých smluv 
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16.16. pravidlo contra proferentempravidlo contra proferentem; projev ; projev 
vůle připouštějící různý výklad je třeba vůle připouštějící různý výklad je třeba 
vykládat k tíži strany, která jako první vykládat k tíži strany, která jako první 
tohoto výrazu použila               tohoto výrazu použila               §§ 266/4 obch. z.266/4 obch. z.


17.17. pravidlo upřednostnění právního pravidlo upřednostnění právního 


účinku všech výrazů projevené vůle účinku všech výrazů projevené vůle 


před vyloučením některého z nichpřed vyloučením některého z nich; ; 


zábrana svévolnému výběru některých zábrana svévolnému výběru některých 


výrazů s pominutím jinýchvýrazů s pominutím jiných
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18.18. pravidlo zákazu nadměrné redukcepravidlo zákazu nadměrné redukce
neboli neboli zákaz zredukovánízákaz zredukování částí nebo částí nebo 
doložek jako nadbytečnýchdoložek jako nadbytečných


19.19. pravidlo přihlédnutí k volnímu celkupravidlo přihlédnutí k volnímu celku
(context(context--oriented interpretation)oriented interpretation)


20.20. pravidlo v pochybnostech vyloučit pravidlo v pochybnostech vyloučit 
nesmyslynesmysly; vyloučit nesmyslný závěr; vyloučit nesmyslný závěr


21.21. pravidlo nerozpornosti závazkůpravidlo nerozpornosti závazků


viz rozumnostviz rozumnost
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22.22. pravidlo jazykovépravidlo jazykové


i.i. konsistentní používáníkonsistentní používání slov a jiných  slov a jiných  


volních vyjádřenívolních vyjádření


ii.ii. různost významu různých slov a jiných různost významu různých slov a jiných 


volních vyjádřenívolních vyjádření


iii.iii. projevení jednoho, znamená vyloučeníprojevení jednoho, znamená vyloučení


druhého; úmysl daru vylučuje prodejdruhého; úmysl daru vylučuje prodej


23.23. pravidlo používání slov v jednotném čísle pravidlo používání slov v jednotném čísle 


a v mužském rodua v mužském rodu
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24.24. pravidlo de minimispravidlo de minimis; právně volní ; právně volní 


projev nerozhoduje o nevýznamných projev nerozhoduje o nevýznamných 


věcechvěcech


25.25. pravidlo zákazu extrateritorialitypravidlo zákazu extrateritoriality; ; 


podrobení volního projevu určitému podrobení volního projevu určitému 


právnímu řáduprávnímu řádu


26.26. pravidlo okolnostní pravidlo okolnostní vč. následného vč. následného 


chování stranchování stran
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JUDIKATURA JUDIKATURA 


K posouzení skutečné vůle pisatele závěti,K posouzení skutečné vůle pisatele závěti,


jsoujsou--li o ní pochybnosti, li o ní pochybnosti, 


je třeba zjišťovat vedle znění textu listiny (slovníhoje třeba zjišťovat vedle znění textu listiny (slovního


výkladu) všechny okolnosti, za nichž byl projev vůlevýkladu) všechny okolnosti, za nichž byl projev vůle


o ustanovení závětních dědiců učiněn a z nichž lzeo ustanovení závětních dědiců učiněn a z nichž lze


dovodit skutečnou vůli zůstavitele.dovodit skutečnou vůli zůstavitele.
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Okolnosti případu jsou skutečnostmi existujícímiOkolnosti případu jsou skutečnostmi existujícími


vně vlastního projevu vůle, vně vlastního projevu vůle, 


a to i tehdy, když je předepsána písemná forma.a to i tehdy, když je předepsána písemná forma.


Není napravováním neurčitosti projevu vůle, Není napravováním neurčitosti projevu vůle, 


jestliže projev je vykládán se zřetelem k okolnostemjestliže projev je vykládán se zřetelem k okolnostem


případu.případu.
Rozs. NS ČSR sp. zn. 4 Cz 61/86Rozs. NS ČSR sp. zn. 4 Cz 61/86


Bull. NS 1987/2Bull. NS 1987/2
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4. ČÁST4. ČÁST


VÝKLAD VÝKLAD 


PRÁVNÍCH PŘEDPISŮPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ


A A 


MEZINÁRODNÍCH SMLUVMEZINÁRODNÍCH SMLUV
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JAK VYKLÁDAT JAK VYKLÁDAT 


PRÁVNÍ ŘÁD?PRÁVNÍ ŘÁD?


1.1. výklad mezinárodních smluvvýklad mezinárodních smluv


čl. 31 čl. 31 –– 33 33 Vídeňské úmluvy o smluvním Vídeňské úmluvy o smluvním 


právu,právu, (č. 15/88 Sb.)(č. 15/88 Sb.)


čl. 7/1 čl. 7/1 Úmluvy OSN o smlouvách Úmluvy OSN o smlouvách 


o mezinárodní koupi zboží,o mezinárodní koupi zboží, (č. 32/91 Sb.)(č. 32/91 Sb.)







60





2.2. výklad právních předpisůvýklad právních předpisů


 čl. 9/3 Ú:  čl. 9/3 Ú:  zákaz výkladuzákaz výkladu opravňujícího odstranění opravňujícího odstranění 
nebo ohrožení základů demokratického státunebo ohrožení základů demokratického státu


 čl. 22 LZPS:  čl. 22 LZPS:  příkaz výkladupříkaz výkladu politických práv a svobod politických práv a svobod 
ve prospěch svobodné politické soutěževe prospěch svobodné politické soutěže


 §§ 1/1 ú. z. č. 23/91 Sb.:  1/1 ú. z. č. 23/91 Sb.:  příkazpříkaz výkladuvýkladu podústavních podústavních 


předpisů konformně s LZPSpředpisů konformně s LZPS
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METODY VÝKLADUMETODY VÝKLADU


PRÁVNÍCH PŘEDPISŮPRÁVNÍCH PŘEDPISŮ


1.1. účeloslovná metoda účeloslovná metoda 


vč. ústavní konformityvč. ústavní konformity


2.2. jazykovědná metoda významová jazykovědná metoda významová 


a mluvnickáa mluvnická (jazyková metoda)(jazyková metoda)


3.3. logická metodalogická metoda


4.4. systematická metodasystematická metoda


5.5. pomocná metoda historickápomocná metoda historická


6.6. pomocná metoda srovnávacípomocná metoda srovnávací
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5. ČÁST5. ČÁST


VÝKLADVÝKLAD


PRÁVNÍCH ROZHODNUTÍPRÁVNÍCH ROZHODNUTÍ
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JAK VYKLÁDAT JAK VYKLÁDAT 


PRÁVNÍ ROZHODNUTÍ?PRÁVNÍ ROZHODNUTÍ?


 Výklad právních rozhodnutíVýklad právních rozhodnutí


1.1. soudních rozhodnutí, soudních rozhodnutí, např. ve věcech civilních např. ve věcech civilních 


2.2. rozhodčích nálezů, rozhodčích nálezů, viz majetkové sporyviz majetkové spory


3.3. správních rozhodnutí, správních rozhodnutí, např. KÚ ve věci vkladu např. KÚ ve věci vkladu 


věcného práva do katastru nemovitostí  věcného práva do katastru nemovitostí  
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PŘÍKLADPŘÍKLAD


Výrok (enunciát) rozhodnutí:   Výrok (enunciát) rozhodnutí:   


Zrušuje se rozhodnutí (…), Zrušuje se rozhodnutí (…), 


jakož i všechna souvisící rozhodnutí jakož i všechna souvisící rozhodnutí 


předcházející.předcházející.
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 Výkladové řízeníVýkladové řízení před ESLPpřed ESLP


ve Štrasburkuve Štrasburku


 Výkladové řízeníVýkladové řízení před SD ES před SD ES 


v Lucemburkuv Lucemburku


např. o rozsah (dopad) výroku rozhodnutínapř. o rozsah (dopad) výroku rozhodnutí
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METODY METODY 


VÝKLADU JUDIKATURYVÝKLADU JUDIKATURY


 Metody výkladu vlastních soudních Metody výkladu vlastních soudních 


rozhodnutírozhodnutí


 utvořeny výkladovými rozhodnutími samýmiutvořeny výkladovými rozhodnutími samými


 Metody výklady precedentůMetody výklady precedentů


 struktura odůvodnění precedentůstruktura odůvodnění precedentů


a.a. stare decisisstare decisis


b.b. obiter dictumobiter dictum
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