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SnSníímky sloumky sloužžíí
 


k orientaci posluchak orientaci posluchačůčů
 


ppřřednednášášek ek 
a k a k ččininěěnníí


 
si poznsi poznáámek.mek.
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ppřřednednášášky, uky, uččebnice ani cviebnice ani cviččebnice.ebnice.


verze 1.9 (2008)verze 1.9 (2008)


©©
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PPŘŘEHLED TEHLED TÉÉMATUMATU


1.1.
 


ppřřirozenirozenéé
 


prpráávo osobnostnvo osobnostníí
2.2.


 
ststáátoprtopráávnvníí


 
stanovenstanoveníí


 
zpzpůůsobu výkonusobu výkonu


a ochrany a ochrany 
3.3.


 
druhy osobnostndruhy osobnostníích prch prááv, prv, prááva lidva lidíí
a pra práávnických osobvnických osob


3.3.
 


chrchráánněěnnéé
 


statky osobnostnstatky osobnostníí
4.4.


 
souhlas nebo zsouhlas nebo záákonnkonnáá


 
licencelicence


5.5.
 


nnáároky z osobnostnroky z osobnostníího prho práávava
6.6.


 
ochrana osobnochrana osobníích ch úúdajdajůů


 
a soukroma soukroméé


 
prpráávo vo 


medimediáálnlníí
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PPŘŘÍÍKLAD 1:KLAD 1:
 TvTváářř  na obna obáálcelce


Dívka si nechala v ateliéru pořídit svůj 
fotografický portrét. 
Fotograf jej bez jejího vědomí


 
následně


 použil ve svém návrhu knižní
 


obálky 
dívčího románu o nešikovném děvčeti.
Nakladatel knihu s touto obálkou vydal.
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PPŘŘÍÍKLAD 2:KLAD 2:
 SterilizaceSterilizace


ŽŽena z pocitu marnosti zena z pocitu marnosti zááhy po opakovanhy po opakovanéémm
porodu mrtvporodu mrtvéého dho dííttěěte podepsala souhlas te podepsala souhlas 
se svou sterilizacse svou sterilizacíí


 
a podrobila se la podrobila se léékakařřskskéémumu


zzáákroku. kroku. 
PouPouččeneníí


 
o do důůsledcsledcíích zch záákroku, kterkroku, kteréé


 
podepsala,podepsala,


bylo pbylo přředtiedtiššttěěno na tiskopisu malým pno na tiskopisu malým píísmem smem 
a v rozrua v rozruššenenéém stavu je pom stavu je pořřáádndněě


 
nevnnevníímala. mala. 


O alternativnO alternativníím m řřeeššeneníí
 


nebyla informovnebyla informováána.na.
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PPŘŘÍÍKLAD 3:KLAD 3:
 Ministr v koupelnMinistr v koupelněě


Ministr vnitra se pMinistr vnitra se přřestestěěhoval do novhoval do novéého bytu.ho bytu.
NovinNovináářř


 
s teleobjektivem ps teleobjektivem přřes okennes okenníí


 
žžaluzii aluzii 


fotograficky zachytil jeho postavu v situaci, fotograficky zachytil jeho postavu v situaci, 
jak se chystjak se chystáá


 
ke koupeli ve vanke koupeli ve vaněě. . 


PPřři zvi zvěěttššeneníí
 


a výa výřřezu snezu sníímku byl ministrmku byl ministr
rozpoznatelný. Prrozpoznatelný. Práávo k vydvo k vydáánníí


 
snsníímku novinmku novináářř


nabnabíídl redakci bulvdl redakci bulváárnrníího denho denííku Tku Třřesk esk 
za znaza značčnou sumu pennou sumu peněěz. Denz. Deníík snk sníímek vzmek vzááppěěttíí
vydal na titulnvydal na titulníí


 
stranstraněě.  .  
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1. 1. ČČÁÁSTST


VVŠŠEOBECNEOBECNĚĚ
A A 


O O ÚÚSTAVNSTAVNÍÍCH A MEZINCH A MEZINÁÁRODNRODNÍÍCH CH 


ZZÁÁKLADECHKLADECH
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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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KTERKTERÁÁ  PRPRÁÁVA JSOU VA JSOU 
PPŘŘIROZENIROZENÁÁ??


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


ipso factoipso facto
 


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


 
ppřřirozenirozenáá


 
prprááva osobnostnva 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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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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LEGISLATIVNLEGISLATIVNĚĚ  POLITICKÝ POLITICKÝ ÚÚČČELEL


StStáát zt záákonem stanovkonem stanovíí::


1.1.
 


zpzpůůsob sob výkonuvýkonu
 


ppřřirozenirozenéého prho prááva va 
osobnostnosobnostníího, ho, napnapřř. svolen. svoleníím k zm k záásahusahu


2.2.
 


prpráávnvníí
 


ochranu ochranu ppřřirozenirozenéého prho prááva va 
osobnostnosobnostníího, ho, viz soudnviz soudněě


 
vymahatelnvymahatelnéé


 nnáároky roky 
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ZZÁÁSADYSADY
1.1.


 
v pochybnostech ve prospv pochybnostech ve prospěěch ch žživotaivota


 (z(záásada sada pro pro vitaevitae, for , for lifelife))
2.2.


 
ppřřednost lidskednost lidskéé


 
bytostibytosti


 
ppřřed zed záájmy jmy 


spolespoleččnosti nebo vnosti nebo věědydy
3.3.


 
nedotknutelnost nedotknutelnost osobnostiosobnosti


4.4.
 


odvolatelnost odvolatelnost svolensvoleníí
5.5.


 
zzáákaz tkaz těžěženeníí


 
finanfinanččnnííhoho


 
prospprospěěchu z lidskchu z lidskéého ho 


ttěělala
6.6.


 
pietnpietníí


 
ochranaochrana
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Z DZ DĚĚJIN ZJIN ZÁÁKONODKONODÁÁRSTVRSTVÍÍ


1811            1811            rakouskýrakouský
 


ABGBABGB


1926            1926            ččs. autorský zs. autorský záákonkon::
prpráávo k podobiznvo k podobizněě, ochrana, ochrana
korespondence, denkorespondence, denííkkůů


 
aj. paj. píísemnostsemnostíí


osobnosobníí
 


povahypovahy
1950            1950            ččs. obs. občč. z. záák.k.


1964            1964            ččs. obs. občč. z. záák.k.
1991            1991            ččs. LZPSs. LZPS
1997   1997   ÚÚmluva o lidských prmluva o lidských práávech a vech a biomedicbiomedicíínněě
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ÚÚSTAVNSTAVNÍÍ  ZZÁÁKLADY      KLADY      
PrPráávo na vo na žživotivot
Nedotknutelnost osobyNedotknutelnost osoby a jeja jejíího ho 
soukromsoukromíí
ZZáákazkaz mumuččeneníí, krut, krutéého, poniho, ponižžujujííccíího,ho,
nelidsknelidskéého nebo poniho nebo ponižžujujííccíího zachho zacháázenzeníí
nebo trestunebo trestu
ZaruZaruččeneníí osobnosobníí svobodysvobody
ZZáákaz nucenýchkaz nucených pracpracíí nebo slunebo služžebeb
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PrPráávo na zachovvo na zachováánníí lidsklidskéé ddůůstojnostistojnosti,  ,  
osobnosobníí


 
cti, dobrcti, dobréé


 
povpověěsti a ochranu jmsti a ochranu jméénana


ZZáákaz neoprkaz neopráávnvněěnnéého zasahovho zasahováánníí
do do soukromsoukromééhoho


 
a a rodinnrodinnéého ho žživotaivota


Ochrana pOchrana přřed neopred neopráávnvněěným ným zneuzneužžíívváánníímm
úúdajdajůů


 
o svo svéé


 
osobosoběě


ččl. 6 l. 6 ––
 


10 LZPS10 LZPS
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MEZINMEZINÁÁRODNRODNÍÍ  ZZÁÁKLADYKLADY


SpojenSpojenéé nnáárody rody v New Yorkuv New Yorku


1.1.
 


VVššeobecneobecnáá
 


deklarace lidských prdeklarace lidských práávv
 


(1948)(1948)
2.2.


 
ÚÚmluva o otroctvmluva o otroctvíí


 
(1926), (1926), čč. 165/30 Sb. z. a n.. 165/30 Sb. z. a n.


3.3.
 


MezinMezináárodnrodníí
 


úúmluva o odstranmluva o odstraněěnníí
 vvššech forem rasovech forem rasovéé


 
diskriminace diskriminace 


(1966),(1966),
 


čč. 95/74 Sb.. 95/74 Sb.
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4.4.
 


MezinMezináárodnrodníí
 


paktpakt
 


o obo obččanských anských 
a politických pra politických práávechvech


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


5.5.
 


MezinMezináárodnrodníí
 


pakt o hospodpakt o hospodáářřských, ských, 
socisociáálnlníích a kulturnch a kulturníích prch práávechvech


 (1966), (1966), čč. 120/76 Sb.. 120/76 Sb.
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6.6.
 


ÚÚmluva o odstranmluva o odstraněěnníí
 


vvššech forem ech forem 
diskriminace diskriminace žženen


 
(1979), (1979), čč. 62/87 Sb.. 62/87 Sb.


7.7.
 


ÚÚmluva proti mumluva proti muččeneníí
 


a jina jinéému mu 
krutkrutéému, nelidskmu, nelidskéému mu čči ponii ponižžujujííccíímu mu 
zachzacháázenzeníí


 
nebo trestnebo trestáánníí


 
(1984), (1984), čč. 143/88 . 143/88 


Sb.Sb.


8.8.
 


ÚÚmluva o prmluva o práávech dvech dííttěětete
 


(1989), (1989), čč. 104/91 . 104/91 
Sb.Sb.
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MezinMezináárodnrodníí organizace prorganizace práácece
v v ŽŽenevenevěě


1.1.
 


ÚÚmluva o nucenmluva o nucenéé
 


nebo povinnnebo povinnéé
 


prpráácici
 (1930), (1930), čč. 29, . 29, čč. 506/90 Sb.. 506/90 Sb.


2.2.
 


ÚÚmluva týkajmluva týkajííccíí
 


se odstranse odstraněěnníí
 


nucennucenéé
 prpráácece


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


3.3.
 


ÚÚmluva o diskriminaci (zammluva o diskriminaci (zaměěstnstnáánníí
a povola povoláánníí)), (1958), , (1958), čč. 111, . 111, čč. 465/90 Sb.. 465/90 Sb.
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Rada EvropyRada Evropy ve ve ŠŠtrasburkutrasburku


1.1.
 


ÚÚmluva na ochranu lidských prmluva na ochranu lidských prááv v 
a za záákladnkladníích svobodch svobod


 
(1950), (1950), čč. 209/92 Sb.. 209/92 Sb.


2.2.
 


Protokoly k Protokoly k úúmluvmluvěě


3.3.
 


ÚÚmluva o ochranmluva o ochraněě
 


osob se zosob se zřřetelem etelem 
na automatizovanna automatizovanéé


 
zpracovzpracováánníí


 
datdat


 
(1981)(1981)


čč. 115/01 Sb. m. s. . 115/01 Sb. m. s. 
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4.4.
 


EvropskEvropskáá
 


úúmluva o zabrmluva o zabráánněěnníí
 


mumuččeneníí
 a nelidska nelidskéému mu čči ponii ponižžujujííccíímu mu 


zachzacháázenzeníí
 


nebo trestnebo trestáánníí
 


(1987), (1987), čč. 9/96 Sb.. 9/96 Sb.


5.5.
 


RRáámcovmcováá
 


úúmluva o ochranmluva o ochraněě
 


nnáárodnostnrodnostníích ch 
menmenššinin


 
(1995), (1995), čč. 96/98 Sb.. 96/98 Sb.
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6.6.
 


ÚÚmluva na ochranu lidských prmluva na ochranu lidských prááv v 
a da důůstojnosti lidskstojnosti lidskéé


 
bytosti v souvislosti bytosti v souvislosti 


s aplikacs aplikacíí
 


biologie  a medicbiologie  a medicííny: ny: ÚÚmluva   mluva   
o lidských pro lidských práávech a biomedicvech a biomedicíínněě


 
(1997) (1997) 


čč. 96/01 Sb. m. s.. 96/01 Sb. m. s.


7.7.
 


Dodatkový protokol k Dodatkový protokol k ÚÚmluvmluvěě
 


na ochranu na ochranu 
lidských prlidských prááv a dv a důůstojnosti lidskstojnosti lidskéé


 
bytostibytosti


v souvislosti s aplikacv souvislosti s aplikacíí
 


biologie a medicbiologie a medicííny ny 
o zo záákazu klonovkazu klonováánníí


 
lidských bytostlidských bytostíí


 
(1998)(1998)


čč. 97/01 Sb. m. s.. 97/01 Sb. m. s.
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PRAMENYPRAMENY


ČČeský preský práávnvníí řřáádd


1.1.
 


ratifikovanratifikovanéé
 


a vyhla vyhlášášenenéé
 


mezinmezináárodnrodníí
 


smlouvysmlouvy
2.2.


 
§§


 
11 an., 11 an., §§


 
19b ob19b občč. z. záák.k.


3.3.
 


jinjinéé
 


zzáákonykony, nap, napřř. . §§
 


11 a. z., z11 a. z., záák. o ochrank. o ochraněě
 osobnosobníích ch úúdajdajůů, tisk. z, tisk. záák., zk., záák. o provozovk. o provozováánníí
 rozhlasovrozhlasovéého a televiznho a televizníího vysho vysíílláánníí


4.4.
 


nepsannepsanéé
 


prameny prameny (ius (ius nonnon
 


scriptascripta))
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2. 2. ČČÁÁSTST


OSOBNOST OSOBNOST ČČLOVLOVĚĚKAKA
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OSOBNOST              OSOBNOST              
PPřřirozenirozenáá osobnost osobnost ččlovlověěkaka


=  ke =  ke ššttěěststíí
 


zaczacíílený trvalý lený trvalý žživoucivoucíí
 


duchovnduchovníí,,
dudušševnevníí


 
a ta těělesný celek obsahujlesný celek obsahujííccíí


 
jedinejedineččnnéé


(individu(individuáálnlníí) ) jjáá
 


(duchovn(duchovníí
 


jjáádro), integrujdro), integrujííccíí
duchovnduchovníí, du, dušševnevníí


 
a ta těělesnlesnáá


 
proprožžititíí, stavy , stavy 


a a ččinnosti, a to vinnosti, a to věědomdoméé
 


i nevi nevěědomdoméé, v, vččetnetněě
nadnadáánníí, sklon, sklonůů, d, děědidiččných zných zááttěžěžíí
a zkua zkuššenostenostíí


 
čči jiných vrozených neboi jiných vrozených nebo


nabytých vloh za nabytých vloh za úúččelem vlastnelem vlastníího vývinuho vývinu
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ObezObezřřetnetnáá trojslotrojsložžkovostkovost
1.1.


 
duch duch ((GeistGeist))


2.2.
 
dudušše e ((SeeleSeele))


3.3.
 
ttěělo   lo   (K(Köörperrper))


MMéénněě obezobezřřetnetnáá dvouslodvousložžkovostkovost
(jen du(jen dušše a te a těělo)lo)


 
nebo  jenebo  ješšttěě


 
mméénněě


 obezobezřřetnetnáá
 


jednoslojednosložžkovostkovost
 


(jen t(jen těělo)lo)
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JUDIKATURAJUDIKATURA


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.


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


739/2007.739/2007.
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Význam osobnostiVýznam osobnosti
odpovodpověědndněě svobodnsvobodnéé zrzráánníí jedince jedince 
v lidskv lidskéém spolem společčenstvenstvíí


 
s ohledem na blis ohledem na bližžnníího ho 


marxistickomarxisticko--leninskleninskáá
 


filozofie filozofie 
=  =  ččlovlověěk jako prk jako průůseseččíík spolek společčenských vztahenských vztahůů


(a pr(a práávnvníích vztahch vztahůů
 


jako jejich formy)   jako jejich formy)   
marxistickomarxisticko--leninskleninskáá teorie socialistickteorie socialistickéého ho 
obobččanskanskéého prho prááva                         va                         
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PrPráávnickvnickáá osobaosoba


=  pr=  práávnvníí
 


smysmyššlenka (fikce) osoby lenka (fikce) osoby 


=  pr=  práávnvněě
 


smysmyššlenlenáá
 


prpráávnvníí
 


osobnostosobnost
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3. 3. ČČÁÁSTST


POVAHAPOVAHA


PRPRÁÁVA OSOBNOSTNVA OSOBNOSTNÍÍHOHO
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SOUSTAVASOUSTAVA
OsobnostnOsobnostníí prprááva lidva lidíí


1.1.
 


strstráánky osobnostinky osobnosti
2.2.


 
projevy osobnprojevy osobníí


 
povahypovahy


§§
 


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


OsobnOsobníí prprááva va 
prpráávnických osobvnických osob


1.1.
 


nnáázevzev
2.2.


 
dobrdobráá


 
povpověěstst


3.3.
 


[[jinjinéé
 


statkystatky]]
napnapřř. vnit. vnitřřnníí


 
vvěěcici


čči pri práávnvníí
 


žživot ivot 
(existence)(existence)


§§
 


19b o. z. 19b o. z. 
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POVAHA PRPOVAHA PRÁÁVAVA


AbsolutnAbsolutníí osobnosobníí prpráávo osobnostnvo osobnostníí
ppůůsobsobíí ex legeex lege a  a  erga omnes erga omnes 
zanikzanikáá smrtsmrtíí
nepnepřřevoditelnevoditelnéé::
nejde o disponibilnnejde o disponibilníí


 
majetek majetek 


neneppřřechecháázzíí ani na dani na děědice nebodice nebo
jinjinéého prho práávnvníího nho náástupce stupce 
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PrPráávo soudcovskvo soudcovskéé
soudcovsksoudcovskéé skutkovskutkovéé podstatypodstaty


§§
 


11 o. z.  11 o. z.  
=   pozitivn=   pozitivníí


 
genergeneráálnlníí


 
klausuleklausule


srv. prsrv. práávo proti nekalvo proti nekaléé
 


soutsoutěžěži aj.i aj.
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VÝZNAMVÝZNAM
OsobnostnOsobnostníí prpráávo vo 
ččlovlověěkaka


1.1.
 


ppřřed narozened narozeníímm
2.2.


 
po narozenpo narozeníí


3.3.
 


po smrtipo smrti


OsobnOsobníí prpráávo vo 
prpráávnickvnickéé osobyosoby


1.1.
 


za prza práávnvníího ho žživota ivota 
(existence)(existence)
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OSOBNOSTNOSOBNOSTNÍÍ  PRPRÁÁVO LIDVO LIDÍÍ


ObecnObecnéé ochrannochrannéé prpráávo kavo kažžddééhoho


ZvlZvlášáštntníí ochrannochrannáá prpráávava ((tvtvůůrrččíí))
(osobn(osobníí


 
prprááva va kakažžddéého tvho tvůůrcerce))


1.1.
 


osobnostnosobnostníí
 


prpráávo vo autorskautorskéé
2.2.


 
osobnostnosobnostníí


 
prpráávo vo výkonných umvýkonných uměělclcůů


3.3.
 


osobnostnosobnostníí
 


prpráávo vo vynvynáálezclezcůů
 


aj. paj. půůvodcvodcůů
 technických výtvortechnických výtvorůů
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OSOBNOSTNOSOBNOSTNÍÍ  PRPRÁÁVO AUTORSKVO AUTORSKÉÉ


1.1.
 


prpráávo rozhodnout o zvevo rozhodnout o zveřřejnejněěnníí
 


svsvéého dho díílala
2.2.


 
prpráávo osobovat si autorstvvo osobovat si autorstvíí
vvčč. pr. prááva rozhodnout, zda a jak mva rozhodnout, zda a jak máá


 
být autorstvbýt autorstvíí


uvedeno puvedeno přři zvei zveřřejnejněěnníí
 


ddíílala


3.3.
 


prpráávo na nedotknutelnost dvo na nedotknutelnost díílala
i.i.


 
prpráávo svolit ke zmvo svolit ke změěnněě


 
nebo jinnebo jinéému mu zzáásahusahu


ii.ii.
 


prpráávo proti vo proti snsníížženeníí
 


hodnotyhodnoty
 


ddííla pla přři jeho ui jeho užžititíí
iii.iii.


 
prpráávo autorskvo autorskéého ho dohledudohledu


 
nad unad užžititíím dm dííla zpla způůsobem sobem 


nesninesnižžujujííccíím hodnotu dm hodnotu díílala
iv.iv.


 
jinjinéé


 
prpráávo na nedotknutelnost dvo na nedotknutelnost díílala
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OSOBNOSTNOSOBNOSTNÍÍ  PRPRÁÁVO VÝKONNÝCH UMVO VÝKONNÝCH UMĚĚLCLCŮŮ


1.1.
 


prpráávo rozhodnout o vo rozhodnout o zvezveřřejnejněěnníí
 


svsvéého ho 
umuměěleckleckéého výkonuho výkonu


2.2.
 


zzáásadnsadněě
 


prpráávo rozhodnout, zda a jak mvo rozhodnout, zda a jak máá
 být být uvedeno jmuvedeno jméénono


 
ppřři zvei zveřřejnejněěnníí


a dala dalšíším um užžititíí
 


výkonu výkonu 


3.3.
 


prpráávo vo proti zmproti změěnněě
 


umuměěleckleckéého výkonu ho výkonu 
na na úújmu jeho povjmu jeho pověěstisti
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OSOBNOSTNOSOBNOSTNÍÍ  PRPRÁÁVO PVO PŮŮVODCVODCŮŮ  TECHNICKÝCH VÝTVORTECHNICKÝCH VÝTVORŮŮ


1.1.
 


prpráávo vo osobovatosobovat
 


si vynsi vynáálezectvlezectvíí
 


nebo nebo 
jinjinéé


 
ppůůvodcovstvvodcovstvíí


2.2.
 


prpráávo na vo na oznaoznaččeneníí
 


vynvynáálezectvlezectvíí
 


nebo nebo 
jinjinéého pho půůvodcovstvvodcovstvíí, , viz napviz napřř. z. záápis pis 
vynvynáálezce (plezce (půůvodce) do patentovvodce) do patentovéého ho 
rejstrejstřřííkuku







51







52







53







54


4. 4. ČČÁÁSTST


CHRCHRÁÁNNĚĚNNÉÉ
 


STATKY OSOBNOSTNSTATKY OSOBNOSTNÍÍ
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CHRCHRÁÁNNĚĚNNÉÉ  STATKY VSTATKY VŮŮBECBEC


1.1.
 


ppřřííroda a roda a žživotnivotníí
 


prostprostřřededíí
2.2.


 
lidsklidskáá


 
osobnostosobnost


3.3.
 


výtvorvýtvor
4.4.


 
lidsklidskéé


 
ttěělolo


5.5.
 


zvzvíířřee
6.6.


 
vvěěcc
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1.1.
 


strstráánky pnky přřirozenirozenéé
 


osobnostiosobnosti
 


ččlovlověěkaka
napnapřř. . žživot, jmivot, jmééno nebo zdravno nebo zdravíí


 
aj.aj.


2.2.
 


strstráánky osobynky osoby
 


prpráávnickvnickéé
 


osobyosoby
napnapřř. jm. jmééno, dobrno, dobráá


 
povpověěstst


3.3.
 


projevy osobnprojevy osobníí
 


povahypovahy
i.i.


 
obecnobecnéé, , napnapřř. dopis, hlasový z. dopis, hlasový zááznamznam


ii.ii.
 
tvtvůůrrččíí, , napnapřř. liter. literáárnrníí


 
ddíílolo
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NEDOTKNUTELNOSTNEDOTKNUTELNOST


1.1.
 


lidsklidskéé  bytostibytosti
2.2.


 
strstráánek osobnosti vnek osobnosti včč. soukrom. soukromíí


3.3.
 


umuměěleckých nebo vleckých nebo věědeckých deckých 
výtvorvýtvorůů::


i.i.
 
autorských dautorských děěll


ii.ii.
 
umuměěleckých výkonleckých výkonůů







58


1.                  1.                  ŽŽIVOTIVOT
VVšše ve Vesme ve Vesmííru je ru je žživivéé


(podle sv(podle svéého druhu)ho druhu)


PPřřirozený zirozený záákon kon žživotaivota
1.1.


 
zzáákaz zabitkaz zabitíí


 
vvčč. z. záákazu trestu smrtikazu trestu smrti


2.2.
 


zzáákaz kaz úútrap trap dudušševnevníích nebo fyzickýchch nebo fyzických
 vvčč. z. záákazu mukazu muččeneníí


 
aj. nelidskaj. nelidskéého ho 


zachzacháázenzeníí
3.3.


 
zzáákaz zasahovkaz zasahováánníí


 
do cizdo cizíího ho žživotaivota







59


VrozenVrozenéé prpráávo kavo kažžddéé lidsklidskéé bytosti na bytosti na žživotivot
ččl. 6 l. 6 MezinMezináárodnrodníího paktu o obho paktu o obččanských a politickýchanských a politických
prpráávechvech


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


PPřřirozenirozenéé prpráávo dvo dííttěěte te na na žživotivot
uznanuznanéé


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


 
(1989) (1989) 


((čč. 104/91 Sb.). 104/91 Sb.)


PrPráávo na respektovvo na respektováánníí svsvéého ho žživota ivota 
od okamod okamžžiku poiku poččetetíí
ččl. 4 l. 4 AmerickAmerickéé


 
úúmluvy o lidských prmluvy o lidských práávech (Pakt ze vech (Pakt ze SanSan


JosJoséé, , 1969)1969)
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PrPráávo povo poččatatéého dho dííttěěte na te na žživot od poivot od poččetetíí


ččlovlověěk k od pood poččetetíí podmpodmíínněěnýmným subjektem subjektem 
prprááva (pod podmva (pod podmíínkou, narodnkou, narodíí--li se li se žživý) ivý) 
=  =  civilncivilníí


 
status podmstatus podmíínněěnýný


ččlovlověěk k od narozenod narozeníí nepodmnepodmíínněěnýmným subjektem subjektem 
prpráávava
=  =  civilncivilníí


 
status status 
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„„Lidský Lidský žživot je hoden ochrany ivot je hoden ochrany 
jijižž


 
ppřřed narozened narozeníímm““


ččl. 6/1 vl. 6/1 věěta druhta druháá
 


LZPSLZPS


Deklarace prDeklarace prááv pov poččatatéého dho dííttěětete
politický akt, politický akt, Praha 1999Praha 1999
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2.                JM2.                JMÉÉNONO
1.1.


 
jmjmééno a pno a přřííjmenjmeníí


 
ččlovlověěkaka


vvčč. zdvojen. zdvojenéého nebo zmho nebo změěnněěnnéého jmho jmééna na 
nebo pnebo přřííjmenjmeníí, rodn, rodnéého pho přřííjmenjmeníí, jm, jméénana
po otci po otci ((отчествоотчество), ), ppřříídomkudomku


2.2.
 


umuměěleckleckéé
 


jmjméénono
 


(pseudonym)(pseudonym)
vvčč. spole. společčnnéého umho uměěleckleckéého jmho jméénana


3.3.
 


umuměěleckleckáá
 


znaznaččkaka
4.4.


 
ppřřezdezdíívkavka


5.5.
 


jinjinéé
 


kryckrycíí
 


jmjméénono
 


k utajenk utajeníí
 


totototožžnosti, nosti, 
napnapřř. sv. svěědka, policejndka, policejníího agenta ho agenta dledle


 
tr. tr. řř..
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6.6.
 


domdoméénovnovéé
 


jmjmééno no v elektronickv elektronickéé
 


komunikacikomunikaci
7.7.


 
spolespoleččnnéé


 
jmjméénono


 
sdrusdružžených stran, ených stran, napnapřř. . 


ččlenlenůů
 


umuměěleckleckéého tho těělesa, sdrulesa, sdružžených ených 
podnikatelpodnikatelůů, stran konsorcia , stran konsorcia 


8.8.
 


obchodnobchodníí
 


jmjmééno no (ozna(označčeneníí), ), napnapřř. advok. advokááta, ta, 
lléékakařře v soukrome v soukroméé


 
praxipraxi


9.9.
 


nnáázev przev práávnickvnickéé
 


osobyosoby
10.10.


 
obchodnobchodníí


 
firmafirma, , viz podnikatel zapsaný viz podnikatel zapsaný 


v obchodnv obchodníím rejstm rejstřřííkuku
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NEBEZPENEBEZPEČČÍÍ ZZÁÁMMĚĚNYNY
Delikt Delikt 
autorskoprautorskopráávnvníí
nebezpenebezpeččíí


 
zzáámměěny ny 


dděěl literl literáárnrníích, jiných ch, jiných 
umuměěleckých leckých čči i 
vvěědeckýchdeckých


Delikt Delikt 
soutsoutěžěžnněěprpráávnvníí
vyvolvyvoláánníí


 
nebezpenebezpeččíí


 zzáámměěny ny ……
 


v v 
ppřřííslusluššných ných 
zzáákaznických kruzkaznických kruzííchch
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JUDIKATURA:JUDIKATURA:
 Signatura malSignatura malíířře Muchye Muchy


Signatura autora mSignatura autora můžůže být ochrannou zne být ochrannou znáámkou,mkou,
jelikojelikožž


 
ochrana tochrana tééto je prto je práávem osobnostnvem osobnostníím, m, 


kterkteréé
 


nepnepřřechecháázzíí
 


na dna děědice. dice. 
Nelze tedy uplatNelze tedy uplatňňovat ochranu provat ochranu prááva tva třřetetíí


 
osoby osoby 


dděědici autorskdici autorskéého prho prááva.va.


RozhRozh. . ÚÚPV OPV O--76431 z 13. 2. 0276431 z 13. 2. 02
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JmJmééno no individuindividuáálnlníí spolespoleččnnéé
JmJmééno no pravpravéé kryckrycíí
JmJmééno no zapisovatelnzapisovatelnéé nezapisovatelnnezapisovatelnéé
úúřřednedněě


 
napnapřř. v knize narozen. v knize narozeníí, obchodn, obchodníím m 


rejstrejstřřííku, seznamu advokku, seznamu advokááttůů


aj.aj.
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ZAPISOVATELNZAPISOVATELNÁÁ  JMJMÉÉNANA


PrPráávnvníí vvěěci osobnci osobníího stavuho stavu
(statusov(statusovéé))


1.1.
 


MatriMatriččnníí
 


úúřřad ad 
zzáák. k. čč.304/00 Sb., o .304/00 Sb., o matrmatr., jm., jméénu a pnu a přřííjmenjmeníí


2.2.
 


RejstRejstřřííkový soudkový soud
napnapřř. obch. z. obch. záák.k.
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jmjmééno no ppřřirozenirozenéé jmjmééno jinno jinéé


napnapřř. Jan                   nap. Jan                   napřř. jm. jméénono
rodovrodovéé


 
čči obchodni obchodníí
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3.                ZDRAV3.                ZDRAVÍÍ


PrPráávo kavo kažžddéého na dosaho na dosažženeníí nejvýnejvýšše dosae dosažžitelnitelnéé
úúrovnrovněě


 
fyzickfyzickéého a duho a dušševnevníího zdravho zdravíí


ččl. 12 l. 12 MezinMezináárr. paktu o hospod. paktu o hospodáářř., soci., sociáál. a kulturnl. a kulturníích prch práávechvech


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


ZdravZdravíí =  stav du=  stav dušševnevníí, t, těělesnlesnéé a socia sociáálnlníí pohodypohody
definice WHO v definice WHO v ŽŽenevenevěě


PPřřííkaz zdravkaz zdravéého pracovnho pracovníího aj. ho aj. žživotnivotnííhoho
prostprostřřededíí
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ZZáákaz pokaz pošškozenkozeníí zdravzdravíí


deliktndeliktníí zzáávazekvazek nahrazovacnahrazovacíí (repara(reparaččnníí))


nebo nebo zadostiuzadostiuččiiňňovacovacíí
 


(satisfak(satisfakččnníí))
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NEDOTKNUTELNOSTNEDOTKNUTELNOST
 LIDSKLIDSKÉÉ  BYTOSTIBYTOSTI


NadNadřřazenostazenost ((primacyprimacy)) lidsklidskéé bytosti  bytosti  
zzáájmjmůům spolem společčnosti nebo vnosti nebo věědydy
=  z=  záásada obsada obččanskanskéého prho práávava


ččl. 2 l. 2 ÚÚmluvy o lidských prmluvy o lidských práávech a biomedicvech a biomedicíínněě


LidskLidskáá integritaintegrita
1.1.


 
duchovnduchovníí


2.2.
 


dudušševnevníí
3.3.


 
ttěělesnlesnáá
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SOUKROMSOUKROMÉÉ, NEBO VE, NEBO VEŘŘEJNEJNÉÉ


SoukromSoukroméé prpráávovo zdravotnzdravotníí
viz soukromoprviz soukromopráávnvníí


 
ochrana integrity ochrana integrity 


lidsklidskéé
 


bytosti, soukrombytosti, soukroméé
 


zdravotnzdravotníí
pojipojiššttěěnníí


VeVeřřejnejnéé prpráávovo zdravotnickzdravotnickéé
napnapřř. registrace zdravotnických za. registrace zdravotnických zařříízenzeníí,,
veveřřejnejnéé


 
zdravotnzdravotníí


 
pojipojiššttěěnníí
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PRPRÁÁVA PACIENTAVA PACIENTA
1.1.


 
prpráávo na informace o vo na informace o úúččelu a povaze elu a povaze 
zdravotnzdravotníí


 
ppééčče a o výkonu, de a o výkonu, důůsledcsledcíích, ch, 


alternativalternativáách a rizicch a rizicííchch
2.2.


 
prpráávo na informace ze zdravotnickvo na informace ze zdravotnickéé


 dokumentace vdokumentace včč. kopi. kopiíí
3.3.


 
prpráávo urvo urččit osobu k informovit osobu k informováánníí


 
o jeho o jeho 


zdravotnzdravotníím stavu nebo zakm stavu nebo zakáázat zat 
informace komukoliinformace komukoli


z. z. čč. 20/66 Sb., o p. 20/66 Sb., o pééčči o zdravi o zdravíí
 


lidulidu
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ZDRAVOTNZDRAVOTNÍÍ  ZZÁÁKROKKROK
Souhlas se zSouhlas se záákrokemkrokem


1.1.
 


svobodný, svobodný, viz kaviz kažždý volndý volníí
 


projevprojev
2.2.


 
ppřředchozedchozíí


3.3.
 


odvolatelnýodvolatelný
4.4.


 
informovaný o informovaný o úúččelu, povaze, delu, povaze, důůsledcsledcíích ch 
a rizica rizicíích                        ch                        ttééžž


 
viz z. viz z. čč. 79/97 Sb., o l. 79/97 Sb., o lééččivechivech


PrPráávnvníí ochrana ochrana ččlovlověěka neschopnka neschopnéého dho dáát t 
souhlas souhlas 


zzáákrok jen k jeho pkrok jen k jeho přříímméému prospmu prospěěchuchu
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„„Co je zde platný kaCo je zde platný kažždý souhlas, dý souhlas, 
kdykdyžž


 
je dje dáán v neznalosti pomn v neznalosti poměěrrůů


 
na onom svna onom svěěttěě..““


HerbertHerbert
 


VollmannVollmann, Sv, Svěět, jaký by mohl být! t, jaký by mohl být! 
Stuttgart 1988, s. 65. Stuttgart 1988, s. 65. PPřřeklekl. anonym.. anonym.
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ODBODBĚĚR ORGR ORGÁÁNU NEBO TKNU NEBO TKÁÁNNĚĚ


SouhlasSouhlas
ppíísemnsemněě s ovs ověřěřeným podpisemeným podpisem


transplantatransplantačč. z. záák. k. čč. 285/02 Sb.. 285/02 Sb.


NNáárodnrodníí registr registr osob nesouhlasosob nesouhlasííccííchch
s posmrtným odbs posmrtným odběěrem tkrem tkáánníí


 
a orga orgáánnůů
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ZZÁÁKAZ KLONOVKAZ KLONOVÁÁNNÍÍ  LIDLIDÍÍ
ZakZakáázaný zzaný záákrok k vytvokrok k vytvořřeneníí lidsklidskéé bytostibytosti,,
kterkteráá


 
mmáá


 
spolespoleččný jaderný soubor genný jaderný soubor genůů


 
s jinou lidskous jinou lidskou


bytostbytostíí
 


žživou nebo mrtvou, ivou nebo mrtvou, Dodatkový protokol (1998)Dodatkový protokol (1998)


ÚÚmyslnmyslnéé vytvovytvořřeneníí geneticky shodných lidských geneticky shodných lidských 
bytostbytostíí


 
(vedle p(vedle přřirozenirozenéého dho děělenleníí


 
embrya vedoucembrya vedoucíího ho 


k narozenk narozeníí
 


geneticky shodných dvojgeneticky shodných dvojččat)at)
lidsklidskéé ddůůstojnostistojnosti
zneuzneužžititíí biologie a medicbiologie a medicíínyny


VynVynáález zplez způůsobu klonovsobu klonováánníí lidských bytostlidských bytostíí vylouvylouččenen
z patentovz patentováánníí


 
z. z. čč. 206/00 Sb., o . 206/00 Sb., o ochrochr. biotechnolog. . biotechnolog. vynvynááll..
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4.     LIDSK4.     LIDSKÁÁ  DDŮŮSTOJNOSTSTOJNOST
ZZáákaz diskriminacekaz diskriminace (p(přříímméého nebo nepho nebo nepřříímmééhoho
znevýhodznevýhodňňovováánníí


 
nebo zvýhodnebo zvýhodňňovováánníí) z jin) z jinééhoho


nenežž
 


vvěěcncnéého dho důůvodu, vodu, napnapřř. rasov. rasovéého,ho,
nnáábobožženskenskéého, pohlavho, pohlavíí


 
aj.aj.


§§
 


16/216/2--3, 3, §§
 


17 z17 záák. prk. práácece


VyvratitelnVyvratitelnáá domndomněěnka doknka dokáázanzanéého ho 
tvrzentvrzeníí


 
o diskriminaci v uro diskriminaci v urččitých vitých věěcechcech


§§
 


133a o. s. 133a o. s. řř..
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5.      OSOBN5.      OSOBNÍÍ  SVOBODA SVOBODA 


1.1.
 


osobnosobníí
 


svoboda, svoboda, napnapřř. pojmenov. pojmenováánníí, bydli, bydliššttěě
 nebo snebo síídla; dla; 


srv. privsrv. priváátntníí
 


autonomii autonomii 
2.2.


 
svoboda svoboda svsvěědomdomíí, , napnapřř. sv. svěětontonáázorovzorovéé


 hledhledáánníí
 


a sebeura sebeurččeneníí
3.3.


 
nnáábobožženskenskáá


 
svobodasvoboda


4.4.
 


politickpolitickáá
 


svobodasvoboda
5.5.


 
hospodhospodáářřskskáá


 
svobodasvoboda


6.6.
 


vvěědeckdeckáá
 


svoboda aj.svoboda aj.
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6.            SOUKROM6.            SOUKROMÍÍ
Soukromý a rodinný Soukromý a rodinný žživotivot
ostrostráá


 
hranice mezi hranice mezi soukromýmisoukromými


 
pompoměěryry


kakažžddéého vho včč. pom. poměěrrůů
 


rodinnýchrodinných


veveřřejnýmiejnými
 


pompoměěryry


SouhlasSouhlas s odhalens odhaleníím soukromm soukromíí
OmezenOmezeníí zzáákonných licenckonných licencíí
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JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1
PPřři sti střřetu pretu prááva na informace a jejich va na informace a jejich šíšířřeneníí


 
s prs práávem vem 


na ochranu osobnosti a soukromna ochranu osobnosti a soukroméého ho žživota, ivota, 
tedy ztedy záákladnkladníích prch prááv stojv stojííccíích na stejnch na stejnéé


 
úúrovni,rovni,


je pje přředevedevšíším vm věěccíí
 


obecných soudobecných soudůů, aby s p, aby s přřihlihléédnutdnutíímm
k okolnostem kak okolnostem kažžddéého pho přříípadu zvpadu zváážžily, ily, 
zda jednomu przda jednomu práávu nebyla bezdvu nebyla bezdůůvodnvodněě


 
ddáána pna přřednost ednost 


ppřřed pred práávem druhým.vem druhým.


N 17/98 Sb. N 17/98 Sb. nnááll. a . a usnusn., sv. 10., sv. 10
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JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2


JestliJestližže mezi fyzickými osobami existuje mezi fyzickými osobami existujíí
 


socisociáálnlníí, , 
mormoráálnlníí, citov, citovéé


 
a kulturna kulturníí


 
vztahy vytvovztahy vytvořřenenéé


 
v rv ráámci jejmci jejíího ho 


soukromsoukroméého a rodinnho a rodinnéého ho žživota,ivota,
mmůžůže porue poruššeneníím prm prááva na va na žživot jednivot jednéé


 
z nich dojz nich dojíít t 


k neoprk neopráávnvněěnnéému zmu záásahu do prsahu do prááva na soukromva na soukromíí
 


druhdruhéé
z tz těěchto osob. chto osob. 
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PrPráávo na soukromvo na soukromíí
 


totitotižž
 


zahrnuje i przahrnuje i práávo fyzickvo fyzickéé
 


osoby osoby 
vytvovytvořřit a udrit a udržžovat vztahy s jinými lidskými bytostmi,ovat vztahy s jinými lidskými bytostmi,
zejmzejmééna v citovna v citovéé


 
oblasti, aby tak fyzickoblasti, aby tak fyzickáá


 
osoba mohlaosoba mohla


rozvrozvííjet a napljet a naplňňovat vlastnovat vlastníí
 


osobnost. osobnost. 
ProtiprProtipráávnvníí


 
narunaruššeneníí


 
ttěěchto vztahchto vztahůů


 
ze strany jinze strany jinééhoho


ppřředstavuje neopredstavuje neopráávnvněěný zný záásah do prsah do prááva na soukromý va na soukromý 
a rodinný a rodinný žživot fyzickivot fyzickéé


 
osoby.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


ObchodnObchodníí
 


spolespoleččnost neponost nepožžíívváá
 


prprááva na soukromva na soukromíí
a nena neníí


 
poruporuššeneníím prm prááva na soukromva na soukromíí


 
tajntajnéé


 
filmovfilmováánníí


na mna mííststěě, kam m, kam máá
 


veveřřejnost volný pejnost volný přříístup, stup, 
nenneníí--li filmovanli filmovanáá


 
ududáálost v lost v žžáádndnéém ohledu soukromm ohledu soukromáá..


Rozs. Rozs. QueenQueen’’ss
 


BenchBench
 


DivisionDivision, 9. 7. 1999, 9. 7. 1999
PrPrááv. v. rozhlrozhl. 1999/12. 1999/12
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7.    OSOBN7.    OSOBNÍÍ  TAJEMSTVTAJEMSTVÍÍ
PrPráávnvněě doktrindoktrináárnrníí definicedefinice
=  ve=  vešškerkeréé


 
skuteskuteččnosti nosti osobnosobníí


 
povahypovahy


 
souvisejsouvisejííccíí


s dotys dotyččnou osobou, kternou osobou, kteréé
 


majmajíí
 


skuteskuteččnou nebo alesponou nebo alespoňň
potencipotenciáálnlníí


 
materimateriáálnlníí


 
čči nematerii nemateriáálnlníí


 
hodnotuhodnotu, , 


nejsou bnejsou běžěžnněě
 


dostupndostupnéé, , 
majmajíí


 
být podle být podle vvůůlele


 
dotydotyččnnéého utajeny a dotyho utajeny a dotyččný ný 


odpovodpovíídajdajííccíím zpm způůsobem jejich sobem jejich utajenutajeníí
 


zajizajiššťťujeuje..


Obdoba obchodnObdoba obchodníího tajemstvho tajemstvíí
§§


 
17 17 ––


 
20 obch. z.20 obch. z.
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8.                 8.                 ČČESTEST


1.1.
 


osobnosobníí
2.2.


 
obobččanskanskáá


3.3.
 


stavovskstavovskáá, , napnapřř. advok. advokáátntníí, akademick, akademickáá
4.4.


 
profesnprofesníí


5.5.
 


obchodnobchodníí
6.6.


 
vvěědeckdeckáá
aj.aj.
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9.         DOBR9.         DOBRÁÁ  POVPOVĚĚSTST
ČČlovlověěk nebo k nebo 
prpráávnickvnickáá osobaosoba


1.1.
 


osobnosobníí
2.2.


 
obobččanskanskáá


3.3.
 


stavovskstavovskáá
4.4.


 
profesnprofesníí


5.5.
 


obchodnobchodníí
6.6.


 
umuměěleckleckáá


7.7.
 


vvěědeckdeckáá
 


aj.aj.


VVěěcc


1.1.
 


podnikovpodnikováá
 


((goodwillgoodwill))
2.2.


 
ochrannochrannéé


 
znznáámky (dobrmky (dobréé


 jmjmééno) aj.no) aj.
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10.10. SVSVĚĚTONTONÁÁZOROVZOROVÉÉ  SEBEURSEBEURČČENENÍÍ


OsobnOsobníí zrzráánníí lidsklidskéého duchaho ducha


SvobodaSvoboda::
a.a.


 
svsvěědomdomíí


b.b.
 
mymyššlenleníí


c.c.
 
vyznvyznáánníí


srv. informasrv. informaččnníí
 


sebeursebeurččeneníí
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11. PROJEVY OSOBN11. PROJEVY OSOBNÍÍ  POVAHYPOVAHY


1.1.
 


ppíísemnostisemnosti, , napnapřř. podpis, osobn. podpis, osobníí
 


dopis, dopis, 
dendenííkk


2.2.
 


podobiznpodobizny, y, napnapřř. mal. malíířřský portrský portréétt
3.3.


 
zvukovzvukovéé, obrazov, obrazovéé


 
nebo zvukovnebo zvukověě--


 obrazovobrazovéé
 


zzááznamyznamy, , napnapřř. z. zááznam hlasu, znam hlasu, 
zzááznam prznam průůmyslovmyslovéé


 
televize televize 


nebo bezpenebo bezpeččnostnnostníí
 


kamerykamery
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104







105







106







107







108







109







110







111







112
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LIDLIDÉÉ  VEVEŘŘEJNEJNÉÉHO HO 
NEBO OBECNNEBO OBECNÉÉHO ZHO ZÁÁJMUJMU


ČČlovlověěk vek veřřejnejnéého zho záájmujmu


=  =  ččlovlověěk o svk o svéé
 


vvůůlili
vykonvykonáávajvajííccíí
veveřřejný ejný úúřřad nebo se ad nebo se 
o no něěj uchj ucháázejzejííccíí


napnapřř. soudce, not. soudce, notáářř, soudn, soudníí
exekutor, stexekutor, stáátntníí


 
zzáástupce, stupce, 


policista, hejtman, starostapolicista, hejtman, starosta


ČČlovlověěk vk vššeobecneobecněě
znznáámýmý


=  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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veveřřejný ejný zzáájem jem 
na výkonu na výkonu veveřřejnejnééhoho
úúřřadu k adu k veveřřejnejnéémumu
blahublahu


lze lze rozumnrozumněě
 


ooččekekáávatvat
zvlzvlášáštntníí


 
zzáájemjem


veveřřejnosti o jeho výkonejnosti o jeho výkon
veveřřejnejnéého ho úúřřadu,adu,
a to i skrze ma to i skrze méédia         dia         ☺☺


soukromý zájem: 
zvědavost nebo až
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 kritickVýkon svobody projevu i kritickééhoho


OprOpráávnvněěnnáá kritikakritika
1.1.


 
vvěěcncnáá


 
ad remad rem


2.2.
 


pravdivpravdiváá
3.3.


 
ppřřimiměřěřenenáá


 
obsahem, rozsahem i formouobsahem, rozsahem i formou


neneššvar pvar přřemremrššttěěnnéého kriticismuho kriticismu
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JUDIKATURAJUDIKATURA
PouPoužžititíí


 
kritiky, ironizovkritiky, ironizováánníí, odsuzov, odsuzováánníí


 
a zavrhova zavrhováánníí


 
jednjednáánníí


 nebo nebo ččinnosti fyzickinnosti fyzickéé
 


osoby,osoby,
opopíírajrajííccíí


 
se o okolnosti, o nichse o okolnosti, o nichžž


 
je sdje sděělovlováán nepravdivýn nepravdivý


úúdaj, pdaj, přředstavuje zpravidla citelný neopredstavuje zpravidla citelný neopráávnvněěný zný záásah sah 
do prdo prááva fyzickva fyzickéé


 
osoby na ochranu jejosoby na ochranu jejíí


 
osobnosti, osobnosti, 


ppřřiiččememžž
 


tu jde o znatu jde o značčnou intenzitu neoprnou intenzitu neopráávnvněěnnééhoho
zzáásahu, který bude obvykle msahu, který bude obvykle míít nept nepřřííznivznivéé


 
ddůůsledky pro takto sledky pro takto 


postipostižženou osobu co do jejenou osobu co do jejíího postavenho postaveníí
 


v rodinv rodiněě
 


a spolea společčnosti. nosti. 
R 15/96R 15/96
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5. 5. ČČÁÁSTST


SVOLENSVOLENÍÍ,,


NEBONEBO


ZZÁÁKONNKONNÉÉ
 


LICENCELICENCE
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POPOŘŘÍÍZENZENÍÍ  NEBO POUNEBO POUŽŽITITÍÍ


PPřředmedměět naklt naklááddáánníí


1.1.
 


ppíísemnosti osobnsemnosti osobníí
 


povahy, povahy, napnapřř. den. denííkk
2.2.


 
podobizny, podobizny, napnapřř. fotografický portr. fotografický portréétt


3.3.
 


zvukovzvukovéé, obrazov, obrazovéé
 


nebo zvukovnebo zvukověě--obrazovobrazovéé
 


zzááznamyznamy


týkajtýkajííccíí
 


se:se:


1.1.
 


ččlovlověěka, ka, napnapřř. rodinný portr. rodinný portréétt
2.2.


 
jeho projevjeho projevůů


 
osobnosobníí


 
povahy, povahy, napnapřř. z. zááznam hlasuznam hlasu
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SVOLENSVOLENÍÍ
SvolenSvoleníí =  pr=  práávnvníí titul (prtitul (práávnvníí úúkon) k:kon) k:


1.1.
 


popořříízenzeníí, , napnapřř. k vyfotografov. k vyfotografováánníí
2.2.


 
poupoužžititíí


 
ideideáálnlníího pho přředmedměětu, tu, napnapřř. ke kni. ke knižžnníímumu


vydvydáánníí
 


fotografickfotografickéého portrho portréétutu


=  neform=  neformáálnlníí
 


projev vprojev vůůlele
úúplatnplatněě bezbezúúplatnplatněě


InformovanýInformovaný (kvalifikovaný) (kvalifikovaný) souhlassouhlas
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OMEZENOMEZENÍÍ  OSOBNOSTNOSOBNOSTNÍÍHO PRHO PRÁÁVAVA


1.1.
 


dobrovolndobrovolnéé
 


=  odvolatelným souhlasem=  odvolatelným souhlasem


2.2.
 


zzáákonnkonnéé
 
=  4  z=  4  záákonnkonnéé


 
licencelicence


(omezen(omezeníí
 


dovolendovolenáá
zzáákonem)konem)
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ZZÁÁKONNKONNÉÉ  LICENCELICENCE


LegLegáálnlněě dovolendovolenéé zzáásahysahy
--


 
výjimevýjimeččnnáá


 
soukromoprsoukromopráávnvníí


 
norma norma dovolujdovolujííccíí


cizcizíí
 


zzáásah do prsah do práávava
--


 
prpráávnvníím dm důůvodem (titulem) zvodem (titulem) záásahu je zsahu je záákon kon (ex lege)(ex lege)


opropráávnvněěnýný zzáásahsah


PPřřííkazykazy
1.1.


 
bezbezúúplatnostplatnost


2.2.
 


úúččelovostelovost
3.3.


 
ppřřimiměřěřenostenost
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DRUHY ZDRUHY ZÁÁKONNÝCH LICENCKONNÝCH LICENCÍÍ


1.1.
 


úúřřednedníí
 


na zna záákladkladěě
 


zzáákonakona,,
 


napnapřř. . 
k pouk použžititíí


 
podobizny na obpodobizny na obččanský pranský průůkazkaz


2.2.
 


zpravodajskzpravodajskáá, , napnapřř. k po. k pořříízenzeníí
 


nebo nebo 
poupoužžititíí


 
pro zpravodajstvpro zpravodajstvíí


3.3.
 


vvěědeckdeckáá
 


nebo umnebo uměěleckleckáá,,
 


napnapřř. . 
obrazový zobrazový zááznam lznam lééččebnebnéého zho záákroku  kroku  
pro lpro léékakařřský vský věědecký výzkumdecký výzkum
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4.4.
 


zdravotnzdravotníí
napnapřř. neodkladný výkon k z. neodkladný výkon k zááchranchraněě
žživotaivota


§§
 


23/323/3--4, 4, §§
 


24 z. 24 z. čč. 20/66 Sb., o p. 20/66 Sb., o pééčči o zdravi o zdravíí
 


lidulidu
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VÝKLAD ZVÝKLAD ZÁÁKONNÝCH LICENCKONNÝCH LICENCÍÍ


ZuZužžujujííccíí (omezuj(omezujííccíí) ) výkladvýklad (restriktivn(restriktivníí))


ZZáákaz výkladu zpkaz výkladu způůsobem narusobem naruššujujííccíímm
bběžěžný ný výkonvýkon


 
prprááva a který by byl va a který by byl 


neospravedlnitelnneospravedlnitelněě
 


na na úújmujmu
opropráávnvněěným zným záájmjmůům dotm dotččenenéé


 
osobyosoby
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VÝKON ZVÝKON ZÁÁKONNÝCH LICENCKONNÝCH LICENCÍÍ


LegLegáálnlníí ppřřííkazkaz výkonu dovolenvýkonu dovolenééhoho
zzáásahu do cizsahu do cizíího prho prááva v souladu s:va v souladu s:


1.1.
 


dobrými mravydobrými mravy
2.2.


 
opropráávnvněěnými znými záájmyjmy


 
dotdotččenenéého ho 


§§
 


12/3 a 12/3 a §§
 


3/1 o. z.3/1 o. z.
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OKOLNOSTI OKOLNOSTI 
VYLUVYLUČČUJUJÍÍCCÍÍ  PROTIPRPROTIPRÁÁVNOSTVNOST


1.1.
 


svolensvoleníí
 


dotdotččenenééhoho
2.2.


 
zzáákonnkonnéé


 
dovolendovoleníí, , viz zviz záákonnkonnéé


 
licence podle licence podle 


o. z. nebo jino. z. nebo jinéého zho záákonakona
3.3.


 
výkonvýkon


 
zzáákonnkonnéé


 
povinnosti, povinnosti, napnapřř. podle . podle trtr. . řř..


4.4.
 


upupřřednostnednostněěný výkonný výkon
 


jinjinéého kolidujho kolidujííccíího ho 
prprááva, svobody nebo veva, svobody nebo veřřejnejnéého dobra, ho dobra, 
napnapřř. svobody projevu jin. svobody projevu jinéého ho ččlovlověěka, ka, 
veveřřejnejnéého zdravho zdravíí


 
vvššech lidech lidíí testtest
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130







131







132







133







134







135
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6. 6. ČČÁÁSTST


OSOBNOSOBNÍÍ
 


PRPRÁÁVOVO


PRPRÁÁVNICKÝCH OSOBVNICKÝCH OSOB
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TTŘŘÍÍDDĚĚNNÍÍ


1.1.
 


prpráávo na nvo na náázevzev


2.2.
 


prpráávo na dobrou povvo na dobrou pověěstst
 


(dobr(dobréé
 


jmjmééno)no)


3.3.
 


jinjináá
 


prpráávava
 


v o. z. výslovnv o. z. výslovněě
 


neuvedenneuvedenáá
i.i.


 
prpráávo na prvo na práávnvníí


 
žživotivot


 
(existenci), (existenci), per analog.per analog.


ii.ii.
 


prpráávo na soukromvo na soukromíí
 


(vnit(vnitřřnníí
 


vvěěci), ci), per analog.per analog.
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140







141
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7. 7. ČČÁÁSTST


PROSADITELNOST PRPROSADITELNOST PRÁÁVAVA
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SOUKROMOPRSOUKROMOPRÁÁVNVNÍÍ  OCHRANNOCHRANNÉÉ  REREŽŽIMYIMY


SoukromoprSoukromopráávnvníí ochranaochrana


1.1.
 


osobnosti kaosobnosti kažžddééhoho
2.2.


 
osobnosti kaosobnosti kažžddéého tvho tvůůrcerce


3.3.
 


ppřřed zneued zneužžititíím osobnm osobníích ch úúdajdajůů
4.4.


 
ppřřed zneued zneužžititíím svobody projevu m svobody projevu 
medimediáálnlníím sdm sděělenleníímm
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SOUKROMSOUKROMÉÉ  PRPRÁÁVO DELIKTNVO DELIKTNÍÍ


PrPráávo deliktnvo deliktníí (pr(práávo odpovvo odpověědnostndnostníí))
1.1.


 
soukromsoukroméé, , viz soukromoprviz soukromopráávnvníí


 
deliktydelikty


2.2.
 


veveřřejnejnéé, viz, viz
 


trestntrestnéé
 


ččiny, spriny, spráávnvníí
 


deliktydelikty


SoukromSoukroméé prpráávo deliktnvo deliktníí
1.1.


 
zzáávazky z vazky z deliktdeliktůů, , napnapřř. ze . ze šškodykody


2.2.
 


zzáávazky z vazky z kvazideliktkvazideliktůů, , 
napnapřř. z bezd. z bezdůůvodnvodnéého obohacenho obohaceníí
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AKTIVNAKTIVNÍÍ  A PASIVNA PASIVNÍÍ  LEGITIMACELEGITIMACE


AktivnAktivníí
1.1.


 
postipostižženýený


2.2.
 


po smrti postipo smrti postižženenéého:ho:


i.i.
 


manmanžžel, partner el, partner 
v registr. partnerstvv registr. partnerstvíí,,
dděětiti


ii.ii.
 


rodirodiččee


PasivnPasivníí
1.1.


 
delikventdelikvent
napnapřř. vydavatel . vydavatel 
nebo vysnebo vysíílatel jako latel jako 
prpráávnickvnickáá


 
osoba osoba 


čči novini novináářř
ve svobodnve svobodnéém m 
povolpovoláánníí


 
nebo nebo ččtentenáářř


anebo zamanebo zaměěstnanec stnanec 
ssáám pm přři vyboi vyboččeneníí
(excesu) z pr(excesu) z práácece
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ZVLZVLÁŠÁŠTNTNÍÍ  SOUKROMOPRSOUKROMOPRÁÁVNVNÍÍ  NNÁÁROKYROKY
NalNaléézaczacíí soud KSsoud KS


1.1.
 


zakazovaczakazovacíí
 


(zdr(zdržžovacovacíí, z, zááppůůrrččíí),),
negatornnegatorníí; zdr; zdržžet se et se napnapřř. pou. použžíívváánníí
podobizny na reklamnpodobizny na reklamníích letch letááccíích ch 


2.2.
 


odstraodstraňňovacovacíí
 


(obnovovac(obnovovacíí), restitu), restituččnníí;;
odstranit zodstranit záávadný stav vadný stav napnapřř. skoupen. skoupeníím m 
nebo jiným stanebo jiným stažženeníím zbom zbožžíí


 
zz


 
trhutrhu
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3.3.
 


zadostiuzadostiuččiiňňovacovacíí
 


(satisfak(satisfakččnníí););
ddáát zadost mort zadost moráálnlněě


 
nebo pennebo peněžěžnněě


za zpza způůsobenou sobenou nenemajetkovou majetkovou úújmujmu


4.4.
 


jiný njiný náárok rok 
a.a.


 
informainformaččnníí,,


 
napnapřř. sd. sděělit lit úúdaj o pdaj o půůvodu vodu 


neoprneopráávnvněěnněě
 


zhotovenzhotovenéé
 


rozmnorozmnožženiny projevu eniny projevu 
osobnosobníí


 
povahypovahy


b.b.
 


ururččovacovacíí, , viz uznviz uznáánníí
 


protiprprotipráávnosti zvnosti záásahusahu
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Ochrana nalOchrana nalééhavhavéého prho práávnvníího zho záájmujmu
ochrana subjektivnochrana subjektivníího prho prááva   va   


ururččovacovacíí žžaloba k OS s prokaloba k OS s prokáázzáánníímm
prpráávnvníího zho záájmu a jeho naljmu a jeho nalééhavostihavosti
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JUDIKATURA JUDIKATURA 


Ochrany osobnosti ve smyslu ustanovenOchrany osobnosti ve smyslu ustanoveníí
 


§§
 


11 a n11 a náásl. sl. 
o. z. lze se vedle o. z. lze se vedle žžalob domalob domááhajhajííccíích se zdrch se zdržženeníí


 
se neoprse neopráávnvněěnýchných


zzáásahsahůů
 


do prdo prááva na ochranu osobnosti a vedle va na ochranu osobnosti a vedle žžalob alob 
na odstranna odstraněěnníí


 
nnáásledksledkůů


 
takových ztakových záásahsahůů


 
domdomááhat takhat takéé


 
napnapřř..


žžalobami o uralobami o urččeneníí
 


nepravdivosti znepravdivosti záásahsahůů
 


tohoto druhu (zejmtohoto druhu (zejméénana
výrokvýrokůů


 
slovnslovníích i pch i píísemných) nebo ursemných) nebo urččeneníí, , žže pe půůvodce zvodce záásahusahu


neoprneopráávnvněěnněě
 


zaszasááhl do prhl do prááva va žžalobce na ochranu osobnosti.alobce na ochranu osobnosti.
V tV těěchto pchto přříípadech nenpadech neníí


 
ttřřeba prokazovat naleba prokazovat nalééhavý prhavý práávnvníí


 
zzáájemjem


na takovna takovéém urm urččeneníí. . 
R 46/95R 46/95
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OBECNOBECNÉÉ  SOUKROMOPRSOUKROMOPRÁÁVNVNÍÍ  NNÁÁROKYROKY


NalNaléézaczacíí soud (OS)soud (OS)


1.1.
 


ppřředstiedstižžný ný (preventivn(preventivníí))
zakrozakroččeneníí


 
ppřřed hrozed hrozííccíí


 
šškodoukodou


2.2.
 


nahrazovacnahrazovacíí
 


(repara(reparaččnníí))
nnááhrada zphrada způůsobensobenéé


 
majetkovmajetkovéé


 
šškodykody


3.3.
 


vydvydáávacvacíí
 


((kondikkondikččnníí))
vydvydáánníí


 
bezdbezdůůvodnvodnéého obohacenho obohaceníí
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NEMAJETKOVNEMAJETKOVÁÁ  ÚÚJMAJMA
ÚÚjmajma


1.1.
 


majetkovmajetkováá
 


(na v(na věěci nebo uci nebo uššlléém zisku)m zisku)
2.2.


 
nemajetkovnemajetkováá, , napnapřř. na pov. na pověěsti, sti, 
na okruhu zna okruhu záákaznkaznííkkůů


PPřředpoklademedpokladem alespoalespoňň rereáálnlnáá hrozbahrozba
zpzpůůsobensobeníí nenemajetkovmajetkovéé úújmyjmy


vystivystižženeníí nenemajetkovmajetkovéé úújmyjmy







153


ZpZpůůsobensobeníí úújmyjmy jinjinéému  =  skutemu  =  skuteččnost nost 
s prs práávnvníím nm náásledkem (prsledkem (práávnvníí


 
skuteskuteččnost) nost) 


PrPráávnvníí nnáásledeksledek =  =  deliktndeliktníí zzáávazekvazek
1.1.


 
nahraditnahradit


 
(reparovat) (reparovat) úújmu jmu majetkovoumajetkovou


2.2.
 


ddáát zadostt zadost
 


((satisfakovatsatisfakovat) za ) za úújmu jmu 
nenemajetkovoumajetkovou
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STUPSTUPŇŇOVANOVANÉÉ  ZADOSTIUZADOSTIUČČININĚĚNNÍÍ
MorMoráálnlníí, nap, napřř. . 


1.1.
 
omluva soukromomluva soukromáá


2.2.
 
omluva veomluva veřřejnejnáá


PenPeněžěžititéé, nesta, nestaččíí--li u lidli u lidíí mormoráálnlníí


VýVýšše zadostiue zadostiuččininěěnníí
1.1.


 
zzáávavažžnost nost úújmyjmy


2.2.
 
okolnosti zokolnosti záásahusahu


i.i.
 


polehpolehččujujííccíí
ii.ii.


 
ppřřititěžěžujujííccíí


a.a.
 


na stranna straněě
 


ruruššiteleitele
b.b.


 
na stranna straněě


 
postipostižženenééhoho
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NepomNepoměěrnrnéé
 


obtobtíížžee
 


se zjise zjiššttěěnníím vým výššee
nnáároku nebo nezjistitelnroku nebo nezjistitelnáá


 
vývýšše ne náároku           roku           


úúvaha soudu o urvaha soudu o urččeneníí
 


vývýšše ne náárokuroku
(arbitr(arbitráárnrníí


 
ururččeneníí


 
vývýšše)e)


§§
 


136 o. s. 136 o. s. řř..
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JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1
PPřři rozhodovi rozhodováánníí


 
o no nááhradhraděě


 
nemajetkovnemajetkovéé


 
úújmy (jmy (§§


 
13 odst.13 odst.


2 o. z.) mus2 o. z.) musíí
 


mmíít soud prokt soud prokáázzááno, no, žže tu jsou okolnostie tu jsou okolnosti
dokldokláádajdajííccíí, , žže v konkre v konkréétntníím pm přříípadpaděě


 
nestanestaččíí


zadostiuzadostiuččininěěnníí
 


podle ustanovenpodle ustanoveníí
 


§§
 


13 odst. 1 o. z., 13 odst. 1 o. z., 
a to zejma to zejmééna z hlediska intenzity, trvna z hlediska intenzity, trváánníí


 
a rozsahua rozsahu


nepnepřřííznivých nznivých náásledksledkůů
 


vzniklých vzniklých žžalobci vzhledem alobci vzhledem 
na postavenna postaveníí


 
žžalobce v rodinalobce v rodiněě


 
a spolea společčnosti.nosti.


R 21/95R 21/95
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JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2
NenNeníí


 
vylouvylouččeno, aby se doteno, aby se dotččenenéé


 
pozpozůůstalstaléé


 
osoby domosoby domááhaly haly 


daldalšíší
 


satisfakce podle ustanovensatisfakce podle ustanoveníí
 


na ochranu osobnosti na ochranu osobnosti 
((§§


 
11 a n11 a náásl. o. z.), jestlisl. o. z.), jestližže jednore jednoráázovzovéé


 
ododšškodnkodněěnníí


pozpozůůstalých pstalých přři i šškodkoděě
 


na zdravna zdravíí
 


usmrcenusmrceníím podle m podle §§
 


444 444 
odst. 3 o. z. nenodst. 3 o. z. neníí


 
dostatedostateččnou satisfakcnou satisfakcíí


 
za vzniklouza vzniklou


úújmu na osobnostnjmu na osobnostníích prch práávech. vech. 


NNááll. . ÚÚS z 4. 5. 05, sp. zn. S z 4. 5. 05, sp. zn. PlPl. . ÚÚS 16/04, S 16/04, čč. 265/05 Sb.; pr. 265/05 Sb.; prááv. vv. věěta aut.ta aut.
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SOUKROMOPRSOUKROMOPRÁÁVNVNÍÍ  ODPOVODPOVĚĚDNOSTDNOST


ObjektivnObjektivníí soukromoprsoukromopráávnvníí odpovodpověědnost dnost 
za výsledekza výsledek


 
(za (za protiprprotipráávnvníí


 
stavstav))


=   bez ohledu na zavin=   bez ohledu na zaviněěnníí::
a.a.


 
úúmyslnmyslnéé


 
ppřříímméé


 
nebo nepnebo nepřříímméé


b.b.
 


nedbalostnnedbalostníí
 


vvěědomdoméé
 


nebo nevnebo nevěědomdoméé
pojistitelnpojistitelnéé hospodhospodáářřskskéé rizikoriziko


zzáásadnsadníí ppřředpoklad zavinedpoklad zaviněěnníí u majetkovu majetkovéé
šškodykody (subjektivn(subjektivníí odpovodpověědnostndnostníí princip)princip)
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VVĚĚCNCNÁÁ  PPŘŘÍÍSLUSLUŠŠNOST SOUDUNOST SOUDU


KS v civilnKS v civilníích vch věěcechcech


1.1.


 


ochrany osobnostiochrany osobnosti
2.2.


 


prprááva autorskva autorskéého a prho a prááv souvisejv souvisejííccíích s prch s práávem autorskýmvem autorským
a pra prááva na vydva na vydáánníí


 
souvissouvisííccíího bezdho bezdůůvodnvodnéého obohacenho obohaceníí


KS v obchodnKS v obchodníích vch věěcechcech
1.1.


 


prprááv prv průůmyslovmyslovéého vlastnictvho vlastnictvíí
 


a pra prááva a na vydva a na vydáánníí
 


souvissouvisííccíího ho 
bezdbezdůůvodnvodnéého obohacenho obohaceníí


2.2.


 


prprááva proti nekalva proti nekaléé
 


soutsoutěžěžii
3.3.


 


prprááva na ochranu hospodva na ochranu hospodáářřskskéé
 


soutsoutěžěžee
4.4.


 


prprááva na nva na náázev nebo dobrou povzev nebo dobrou pověěst prst práávnickvnickéé
 


osobyosoby
5.5.


 


prprááva k obchodnva k obchodníí
 


firmfirměě
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POSMRTNPOSMRTNÁÁ  OCHRANA PIETYOCHRANA PIETY


ZZáánik osobnnik osobníího prho prááva smrtva smrtíí
AktivnAktivníí legitimace legitimace ve vve věěci prci prááva na ochranu va na ochranu 
osobnosti a na ochranu ve vosobnosti a na ochranu ve věěci medici mediáálnlníí


 
po smrti: po smrti: 


1.1.
 


manmanžžel, partner v registr. partnerstvel, partner v registr. partnerstvíí
 


nebo dnebo děěti, ti, 
podppodpůůrnrněě


2.2.
 


rodirodiččee


aktivnaktivníí legitimace legitimace šširiršíšího okruhu osob blho okruhu osob blíízkých zkých 
podle a. z.podle a. z.
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NEPROMLNEPROMLČČITELNOST PRITELNOST PRÁÁVAVA
NepromlNepromlččitelnitelnéé absolutnabsolutníí osobnosobníí prpráávo vo 
na ochranu osobnosti,na ochranu osobnosti,
vybavenvybavenéé


 
osobnosobníím nm náárokem na osobnrokem na osobníí


zadostiuzadostiuččininěěnníí, zrelativizovan, zrelativizovanéé
 


nepostupitelnounepostupitelnou
pohledpohledáávkou postivkou postižženenéého vho vůčůči dlui dlužžnnííkovi kovi 
(p(půůvodci zvodci záásahu) na osobnsahu) na osobníí


 
plnplněěnníí, a to , a to 


ve stupve stupňňovanovanéé
 


podobpodoběě
 


mormoráálnlníí
 


aažž
 


penpeněžěžnníí,,
poppopřř. oboj. obojíí, bez , bez ššttěěpenpeníí


 
zadostiuzadostiuččininěěnníí


PromlPromlččitelnitelnáá majetkovmajetkováá prprááva va 
vyjma vyjma prprááva vlastnickva vlastnickééhoho
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JUDIKATURAJUDIKATURA


PrPráávo na poskytnutvo na poskytnutíí
 


ppřřimiměřěřenenéého zadostiuho zadostiuččininěěnníí
za neoprza neopráávnvněěný zný záásah do prsah do prááva na ochranuva na ochranu
osobnosti se nepromlosobnosti se nepromlččuje.uje.


Rozs. NS z 25. 9. 03, sp. zn. 30 Rozs. NS z 25. 9. 03, sp. zn. 30 CdoCdo
 


1542/03, 1542/03, 
BalBaláák et k et alal. C 2186, sv. 27, Soud. . C 2186, sv. 27, Soud. rozhlrozhl., 2004/2. ., 2004/2. 
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OCHRANA PROCHRANA PRÁÁVAVA
 V KYBERPROSTORUV KYBERPROSTORU


☺☺
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PASIVNPASIVNÍÍ  LEGITIMACELEGITIMACE
 PPŘŘI UKLI UKLÁÁDACDACÍÍ  SLUSLUŽŽBBĚĚ


Poskytovatel Poskytovatel ((providerprovider)) sluslužžby uklby uklááddáánníí
obsahuobsahu ((hostinghosting),), napnapřř. ciz. cizíích webových ch webových 
strstráánek,nek, na svna svéém serveru m serveru nenneníí povinenpovinen::


1.1.
 
dohldohlíížžet na uklet na ukláádaný cizdaný cizíí


 
obsahobsah


2.2.
 
aktivnaktivněě


 
vyhledvyhledáávat skutevat skuteččnosti nosti 


a okolnosti poukazuja okolnosti poukazujííccíí
 


na protiprna protipráávnvníí
obsah, obsah, napnapřř. na z. na záásah do prsah do práávava
dudušševnevníího vlastnictvho vlastnictvíí


 
ttřřetetíí


 
osoby        osoby        
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PoskytovatelPoskytovatel uklukláádacdacíí elektronickelektronickéé sluslužžby by 
((informationinformation


 
serviceservice


 
providerprovider),),


 
napnapřř. provozovatel. provozovatel


internetovinternetovéé
 


diskuse,diskuse,
 


odpovodpovííddáá
 


za zza záásah sah 
do prdo prááva tva třřetetíí


 
osoby,osoby,


paklipakližže e mměěll
 


vvěědděět t o protipro protipráávnosti uklvnosti ukláádandanééhoho
obsahu vzhledem k:obsahu vzhledem k:


a.a.
 


ppřředmedměětu svtu svéé
 


ččinnosti ainnosti a
b.b.


 
okolnostem a povaze pokolnostem a povaze přříípadu nebo:            padu nebo:            
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c.c.
 


dozvdozvěědděěll
 


se o protiprse o protipráávnosti uklvnosti ukláádandanéého ho 
obsahu, obsahu, napnapřř. elektronickým nahl. elektronickým nahlášášeneníím m 
čči upozorni upozorněěnníím,m,


 
aa


d.d.
 


neprodlenneprodleněě
 


neuneuččinilinil
 


vevešškerkeréé
 


kroky, kterkroky, kteréé
 


lze lze 
po npo něěm pom požžadovat k odstranadovat k odstraněěnníí


 
nebo nebo 


znepznepřříístupnstupněěnníí
 


prpráávnvněě
 


zzáávadnvadnéého obsahu, ho obsahu, 
napnapřř. smaz. smazáánníímm


§§
 


5 5 ––
 


6 z. 6 z. čč. 480/04 Sb., o . 480/04 Sb., o nněěktrktr. slu. služžbbáách ch informainformačč. . spolespolečč..
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8. 8. ČČÁÁSTST


PRPRÁÁVNVNÍÍ
 


OCHRANA OCHRANA 


OSOBNOSOBNÍÍCH CH ÚÚDAJDAJŮŮ
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OSOBNOSOBNÍÍ  ÚÚDAJE          DAJE          


ZvlZvlášáštntníí soukromoprsoukromopráávnvníí rerežžimim


SoubSouběěh h se soukromoprse soukromopráávnvníí ochranouochranou
osobnosti a ochranou tiskovouosobnosti a ochranou tiskovou


ÚÚččelem prelem práávnvníí ochrana pochrana přřed zneued zneužžititíímm


z. z. čč. 101/00 Sb., o . 101/00 Sb., o ochrochr. osob. . osob. úúdajdajůů
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NNÁÁROKYROKY
ZvlZvlášáštntníí soukromoprsoukromopráávnvníí nnáárokyroky


1.1.
 


vysvvysvěětlovactlovacíí ÚÚOOOOÚÚ
2.2.


 
odstraodstraňňovacovacíí, , napnapřř. blokovac. blokovacíí, opravný, , opravný, 
dopldoplňňovacovacíí


 
nebo likvidanebo likvidaččnníí


 
aj.            aj.            ÚÚOOOOÚÚ


3.3.
 


satisfaksatisfakččnníí
 


u nemajetkovu nemajetkovéé
 


úújmy         jmy         soudsoud


ObecnObecnéé soukromoprsoukromopráávnvníí nnáároky    roky    soudsoud
1.1.


 
ppřředstiedstižžný u hrozby ný u hrozby šškodykody


2.2.
 


nahrazovacnahrazovacíí
 


u majetkovu majetkovéé
 


šškodykody
3.3.


 
vydvydáávacvacíí


 
u bezdu bezdůůvodnvodnéého obohacenho obohaceníí
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PRAVOMOCPRAVOMOC


VVěěci soukromoprci soukromopráávnvníí
1.1.


 
soudsoud


2.2.
 


ÚÚOOOOÚÚ


⌧⌧
 


výjimka ze soudnvýjimka ze soudníí
 


ochrany ochrany 
soukromsoukroméého prho prááva, va, srv. tsrv. tééžž


 
ČČTTÚÚ, , ÚÚOHSOHS
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174







175
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9. 9. ČČÁÁSTST


SOUKROMSOUKROMÉÉ
 


PRPRÁÁVOVO


MEDIMEDIÁÁLNLNÍÍ
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PRPRÁÁVNVNÍÍ  REREŽŽIMIM


ZvlZvlášáštntníí soukromoprsoukromopráávnvníí ochranný ochranný 
rerežžim  im  


vadnvadnéému medimu mediáálnlníímu sdmu sděělenleníí
chybchyběějjííccíímu dodatemu dodateččnnéému sdmu sděělenleníí
o výsledku trestno výsledku trestníího ho řříízenzeníí


SoubSouběěh h se soukromoprse soukromopráávnvníí ochranou ochranou 
osobnosti a osobnosobnosti a osobníích ch úúdajdajůů
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VADNVADNÉÉ  SKUTKOVSKUTKOVÉÉ  TVRZENTVRZENÍÍ


SkutkovSkutkovéé tvrzentvrzeníí
1.1.


 
nepravdivnepravdivéé


2.2.
 


neneúúplnplnéé
3.3.


 
zkreslujzkreslujííccíí


cti, dcti, důůstojnosti nebo soukromstojnosti nebo soukromíí ččlovlověěka, jmka, jméénunu
nebo dobrnebo dobréé


 
povpověěsti prsti práávnickvnickéé


 
osobyosoby


SoukromSoukroméé subjektivnsubjektivníí prpráávo vo na odpovna odpověďěď
uuvedenvedeníí na pravou mna pravou mííruru
ddoplnoplněěnníí nebo zpnebo zpřřesnesněěnníí neneúúplnplnéého neboho nebo
jinak pravdu zkreslujjinak pravdu zkreslujííccíího tvrzenho tvrzeníí
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SDSDĚĚLENLENÍÍ  O TRESTNO TRESTNÍÍM M ŘŘÍÍZENZENÍÍ


UveUveřřejnejněěnnéé sdsděělenleníí o pravomocno pravomocněě
neskonneskonččenenéém m řříízenzeníí


soukromsoukroméé subjektivnsubjektivníí prpráávo vo 
na dodatena dodateččnnéé


 
sdsděělenleníí


 
výsledkuvýsledku


řříízenzeníí::
1.1.


 
formaforma


 
rovnocennrovnocennáá


2.2.
 
rozsah prozsah přřimiměřěřený napadenený napadenéému sdmu sděělenleníí
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VÝKON PRVÝKON PRÁÁVA NA OCHRANUVA NA OCHRANU


1.1.
 


ppíísemnsemnáá
 


žžáádost do 30 dndost do 30 dnůů
2.2.


 
povinnost provozovatele uvepovinnost provozovatele uveřřejnit ejnit 
odpovodpověďěď


 
nebo dodatenebo dodateččnnéé


 
sdsděělenleníí


 
do 8 do 8 


dndnůů, a to , a to bez komentbez komentáářřee
žžaloba na plnaloba na plněěnníí do 15 dndo 15 dnůů


ZZáákonný zkonný záániknik (prekluze) (prekluze) prpráávava
jeho nevykonjeho nevykonáánníím v zm v záákonnkonnéé


 
lhlhůůttěě
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© Ivo Telec, 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
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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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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. 


 


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. nál. a usn., 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. nál. a usn., 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. nál. a usn., 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. nál. a usn., sv. 25, ve věci ústavní stížnosti proti rozsudku Vrchního soudu 


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


nál. 10 Sb. nál. a usn., 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 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04, dosud 


nezveř. ve Sb. nál. a usn., 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. 


 


 


Po ložená  právní  o tázka  


 


 Pomocí testu má být zodpovězena následující právní otázka: 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 Tato otázka mi byla položena zadavatelem, jímž je: 


_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________ 


 


 
P ředložené  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 
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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) metodu popisnou a roztřiďovací 


c) logické metody odvození a rozboru 


d) metodu ústavní konformity  


e) metodu proporcionality 


f) metodu šetrnosti 


g) metodu vnímání újmy 


h) metodu celkového hodnocení. 


 


 
 


1.  Část popisná   
 


 
1.1   Skutkový popis zásahu do práva, svobody nebo všeobecného dobra 
 
1.2   Podřazení skutkového děje (zásahu) právní kvalifikaci 
 
1.3   Popis zamýšleného cíle, sledovaného zásahem 
 
1.4   Právní kvalifikace zasaženého práva, svobody nebo všeobecného dobra 
 
1.5   Údaje o nositeli zasaženého práva či svobody nebo o poživatelích  
        všeobecného dobra 
 
1.6   Údaje o původci zásahu 
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2 .  Část rozborová 


 
 


2.1   Spravedlivost cíle zásahu (legitimita cíle) 
 
2.2   Spravedlivost důvodu (nezbytnost) dosažení cíle zásahu (legitimita důvodu) 
 
2.3   Objektivní způsobilost zásahu dosáhnout zamýšleného cíle (dosažitelnost 
        cíle) 
 
2.4   Popis event. jiných způsobů (variant prostředků), jimiž bylo nebo by bylo  
        možno objektivně dosáhnout stejného nebo srovnatelného cíle šetrněji  
        (popis alternativních způsobů) 
 
2.5   Věcná nebo právní možnost použití event. šetrnějšího 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 včetně popisu záporného  
        dopadu (legitimita způsobu)] 
 
2.7   Přiměřenost zásahu zamýšlenému cíli (přiměřenost v užším smyslu) 
 


 
 
 


3 .  Část důkazní 1  
 
 


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 
 
                                                 
1 Důkazy přiměřenosti zásahu zamýšlenému cíli (důkazy přiměřenosti v užším smyslu); viz bod 2.7. 
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4 .  Závěr  


 
 


Upřednostnění výkonu / ochrany ___________________________________ 


_____________________________________________________________________ 


před ___________________________________________________________ 


_____________________________________________________________________ 


 


bylo/bude  /  nebylo/nebude  
 


ve výše popsaném případě právně možné. 
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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 sedm číslovaných a v jednu listinu spojených stran bez příloh.


  


 
 
 
 
 


 
                                                                              Posuzovatel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ___________ dne ___________                      ______________________________ 
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TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH
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sjednocovsjednocováánníí
 


soukromsoukroméého prho práávava
2.2.


 
MezinMezináárodnrodníí


 
smlouvy a mezinsmlouvy a mezináárodnrodníí


 organizaceorganizace
3.3.


 
SjednocovacSjednocovacíí


 
význam otevvýznam otevřřených prených práávnvníích ch 


pojmpojmůů
4.4.


 
SjednocovSjednocováánníí


 
judikaturyjudikatury


5.5.
 


SjednocovSjednocováánníí
 


a slaa slaďďovováánníí
 


soukromsoukroméého prho prááva va 
v Evropskv Evropskéé


 
uniiunii























SROVNSROVNÁÁVACVACÍÍ  VVĚĚDA DA 
SOUKROMSOUKROMÉÉHO PRHO PRÁÁVAVA


DevDevííza za 
Lex multiplex ius unumLex multiplex ius unum


CCííll
1.1.


 
sjednocensjednoceníí


 
(unifikace) soukrom(unifikace) soukroméého prho práávava


2.2.
 


sladsladěěnníí
 


(harmonizace)(harmonizace)
 


soukromsoukroméého prho práávava
srv. tsrv. tééžž


 
rezoluce EPrezoluce EP


 
(1989 a n(1989 a náásl.)sl.)


3.3.
 


ppřřibliblíížženeníí
 


(aproximace) soukrom(aproximace) soukroméého prho práávava







SJEDNOCOVSJEDNOCOVÁÁNNÍÍ  SOUKROMSOUKROMÉÉHO PRHO PRÁÁVAVA


SjednocovSjednocováánníí prpráávnvníích noremch norem


SjednocovSjednocováánníí judikaturyjudikatury


SjednocovSjednocováánníí soukromoprsoukromopráávnvnííchch
doktrdoktríínn







SpoleSpoleččný zný záákladnkladníí svsvěětontonáázor zor aa vvššelidskelidskéé
hodnotyhodnoty
Pojem prPojem práávava a soukroma soukroméého prho prááva zvlva zvlášášťť
Teorie pramenTeorie pramenůů prpráávava
PrPráávnvníí metodologiemetodologie


a.a.
 
tvorbytvorby


 
prpráávava


b.b.
 
výkladuvýkladu


 
prpráávava


c.c.
 
poupoužžíívváánníí


 
prprááva va 


Teorie argumentaceTeorie argumentace
Teorie legitimaceTeorie legitimace prprááva (ospravedlnva (ospravedlněěnníí))







GLOBALIZACE  GLOBALIZACE  
SOUKROMSOUKROMÉÉHO PRHO PRÁÁVAVA


SvSvěětovtovéé sjednocovsjednocováánníí (unifikace):(unifikace):


1.1.
 


prprááva obva obččanskanskééhoho
mezinmezináárodnrodníí smlouvysmlouvy


2.2.
 


prprááva obchodnva obchodnííhoho
mezinmezináárodnrodníí smlouvysmlouvy
lex mercatoria lex mercatoria aj.aj. soft law; napsoft law; napřř. z. záásadysady
mezinmezináárodnrodníích obchodnch obchodníích smluv UNIDROITch smluv UNIDROIT
(1994, 2004)(1994, 2004)


Volba prVolba prááva u zva u záávazkvazkůů s cizs cizíím prvkemm prvkem







SVSVĚĚTOVTOVÉÉ  NEBO EVROPSKNEBO EVROPSKÉÉ  MEZINMEZINÁÁRODNRODNÍÍ  ORGANIZACEORGANIZACE
SpojenSpojenéé nnáárody rody (UN) v New Yorku(UN) v New Yorku


Výbor pro prVýbor pro prááva dva dííttěěte te 
Komise OSN pro mezinKomise OSN pro mezináárodnrodníí obchodnobchodníí prpráávovo
(UNCITRAL)(UNCITRAL)


HaagskHaagskáá konference mezinkonference mezináárodnrodníího prho prááva va 
soukromsoukromééhoho


 
v Haaguv Haagu


MezinMezináárodnrodníí úústav pro sjednocenstav pro sjednoceníí soukromsoukromééhoho
prpráávava


 
(UNIDROIT) v (UNIDROIT) v ŘŘíímměě


Rada EvropyRada Evropy (CE) ve (CE) ve ŠŠtrasburku    trasburku    















MezinMezináárodnrodníí organizace prorganizace práácece (ILO) v (ILO) v ŽŽenevenevěě


SvSvěětovtováá obchodnobchodníí organizaceorganizace (WTO) v(WTO) v ŽŽenevenevěě


SvSvěětovtováá organizace duorganizace dušševnevníího vlastnictvho vlastnictvíí
(WIPO/OMPI) v (WIPO/OMPI) v ŽŽenevenevěě


EvropskEvropskáá patentovpatentováá organizaceorganizace (EPO) v Mnichov(EPO) v Mnichověě


EurasijskEurasijskáá patentovpatentováá organizaceorganizace (EAPO) v Moskv(EAPO) v Moskvěě
aj.aj.







SVSVĚĚTOVTOVÉÉ  MEZINMEZINÁÁRODNRODNÍÍ  SMLOUVYSMLOUVY


SpojenSpojenéé nnáárodyrody
hard law:hard law:


1.1.
 


ÚÚmluva o prmluva o práávech dvech dííttěětete
 


(1989)(1989)
((čč. 104/91 Sb.). 104/91 Sb.)


2.2.
 


ÚÚmluva OSN o smlouvmluva OSN o smlouváách ch 
o mezino mezináárodnrodníí


 
koupi zbokoupi zbožžíí


 
(1981)(1981)


((čč. 160/91 Sb.). 160/91 Sb.)







„„PRPRÁÁVO NENVO NENÍÍ  TEXTTEXT““
SjednocovSjednocováánníí soukromsoukroméého prho prááva va 
jednotným výklademjednotným výkladem:                                 :                                 ☺☺


1.1.
 


mezinmezináárodnrodníích ch smluvsmluv
2.2.


 
prpráávnvníích ch ppřředpisedpisůů


3.3.
 


prpráávnvníích ch jednjednáánníí
 


((úúkonkonůů))
4.4.


 
prpráávnvníích ch rozhodnutrozhodnutíí; zejm. judik; zejm. judikááttůů


DoktrinDoktrináárnrníí význam svvýznam svěětovtovéé prpráávnvníí vvěědydy
prpráávnvníí hermeneutika  =  umhermeneutika  =  uměěnníí výkladu prvýkladu práávava







OTEVOTEVŘŘENENÉÉ  PRPRÁÁVNVNÍÍ  POJMYPOJMY


SjednocovSjednocováánníí soukromsoukroméého prho prááva va 
poupoužžíívváánníím otevm otevřřených prených práávnvníích pojmch pojmůů


openopen concepts, open textures,concepts, open textures, napnapřř. dobr. dobráá vvíírara
genergeneráálnlníí klausule                           klausule                           napnapřř. . §§ 11 o. z.11 o. z.


ppřřekonekonáávváánníí odliodliššnostnostíí soukromoprsoukromopráávnvnííchch
soustav skrze soustav skrze spolespoleččnnéé


 
prpráávnvníí


 
jjáádrodro


napnapřř. v EU. v EU


DoktrinDoktrináárnrníí význam svvýznam svěětovtovéé srovnsrovnáávacvacíí
vvěědy soukromdy soukroméého prho prááva va (komparatistiky)(komparatistiky)







1.1.
 


zzáákonodkonodáárstvrstvíí
 


nemnemáá
 


definovatdefinovat
 


neurneurččititéé
 prpráávnvníí


 
pojmy, ale ponechat jejich pojmy, ale ponechat jejich 


vymezenvymezeníí
 


aažž
 


na jejich na jejich poupoužžititíí
na konkrna konkréétntníí


 
budoucbudoucíí


 
ppřříípad  pad  


2.2.
 


judikatura nemjudikatura nemáá
 


definovatdefinovat
 


tyto pojmy, tyto pojmy, 
nýbrnýbržž


 
je pouje použžíívat na konkrvat na konkréétntníí


 
nastalý nastalý 


ppřříípadpad
3.3.


 
prpráávnvníí


 
doktrdoktríína mna máá


 
definovatdefinovat


 
tyto tyto 


pojmy vymezenpojmy vymezeníím jejich m jejich úúččelu a obsahuelu a obsahu







1.            DOBR1.            DOBRÁÁ  VVÍÍRARA
Bona Bona fidesfides
stav vlastnstav vlastníího upho upřříímnmnéého a pevnho a pevnéého ho 
ppřřesvesvěěddččeneníí


 
o subjektivno subjektivníím prm práávu vu 


nebo o jednnebo o jednáánníí
 


po prpo práávu, vu, 
pramenpramenííccíího z objektivnho z objektivněě


 
ospravedlnitelnýchospravedlnitelných


ddůůvodvodůů,,
kdy kdy ččlovlověěk nevk nevěědděěl, neml, neměěl vl věědděět nebo nemohlt nebo nemohl
vvěědděět o opaku,t o opaku,
s ns níímmžž


 
prpráávnvníí


 
řřáád spojuje prd spojuje práávnvníí


 
nnáásledkysledky


napnapřř. vydr. vydržženeníí
 


prprááva, va, mala fidemala fide
 


zzáávazek vydat i uvazek vydat i užžitkyitky
z bezdz bezdůůvodnvodnéého obohacenho obohaceníí, z, záápisnpisnáá


 
ppřřekekáážžka znka znáámk.mk.







DOVOLDOVOLÁÁNNÍÍ  SE DOBRSE DOBRÉÉ  VVÍÍRYRY


SoukromoprSoukromopráávnvníí ppřředpokladyedpoklady


1.1.
 


zzáákonem konem nenezakzakáázanzanéé
 


chovchováánníí


2.2.
 


dokdokáázanzanéé
 


tvrzentvrzeníí
 


subjektivnsubjektivníího stavu ho stavu 
dobrdobréé


 
vvííry jeho objektivizacry jeho objektivizacíí







HLEDISKAHLEDISKA


1.1.
 


fikce rozumnfikce rozumnéého ho ččlovlověěkaka
srv. fikci prsrv. fikci průůmměěrnrnéého spotho spotřřebitele ebitele čči fikcii fikci
odbornodbornííkaka


2.2.
 


bběžěžnnáá
 


opatrnostopatrnost
napnapřř. nahl. nahléédnutdnutíí


 
do katastru nemovitostdo katastru nemovitostíí


vvěědděěl nebo vl nebo věědděět mt měěl a mohl, l a mohl, 
žže nene neníí


 
vlastnvlastnííkem pozemkukem pozemku


srv. koupi zbosrv. koupi zbožžíí
 


od od nevlastnnevlastnííkaka
 


((§§
 


446 obch. z.)446 obch. z.)







DobrDobráá vvíírara
goodgood


 
faithfaith


ŠŠpatnpatnáá vvíírara
badbad


 
faithfaith


ZlZláá vvíírara


(zlý (zlý úúmysl)mysl)







NNěěmeckomecko::
GuterGuter


 
GlaubenGlauben


 
=  subjektivn=  subjektivníí


 
dobrdobráá


 
vvííry (stav)ry (stav)


napnapřř. dr. držžitele vitele věěci v to, ci v to, žže mu pate mu patřříí


TreuTreu
 


undund
 


GlaubenGlauben
 


==
 


zzáásada dobrsada dobréé
 


vvííryry::


1.1.
 


ččestnostestnost
2.2.


 
vvěěrnostrnost


3.3.
 


ppřředvedvíídatelnost druhou stranoudatelnost druhou stranou
4.4.


 
zzřřetel na zetel na záájem druhjem druhéé


 
stranystrany


5.5.
 


ododůůvodnvodněěný spoleh na druhou stranu ný spoleh na druhou stranu 
((reasonablereasonable


 
reliancereliance))







2.         DOBR2.         DOBRÉÉ  MRAVYMRAVY


BoniBoni moresmores
zpzpůůsoby chovsoby chováánníí


 
bez bez úújmy jinjmy jinéému mu ččlovlověěku,ku,


zvzvíířřeti nebo peti nebo přříírodroděě,,
s nimis nimižž


 
prpráávnvníí


 
řřáád spojuje prd spojuje práávnvníí


 
nnáásledky sledky 


napnapřř. negativn. negativněě
 


ppřřekekáážžka platnosti smlouvyka platnosti smlouvy
nebo výkonu prnebo výkonu prááva, zva, záápisnpisnáá


 
ppřřekekáážžkaka


znznáámkovmkováá







3.      VE3.      VEŘŘEJNEJNÁÁ  MORMORÁÁLKALKA


Public moralityPublic morality


veveřřejnejnéé
 


povpověědomdomíí
 


o chovo chováánníí,,
kterkteréé


 
nenneníí


 
zpzpůůsobilsobiléé


 
veveřřejnejněě


 
pohorpohorššit,it,


s ns níímmžž
 


prpráávnvníí
 


řřáád spojuje prd spojuje práávnvníí
 


nnáásledkysledky


napnapřř. negativn. negativněě
 


zzáápisnpisnáá
 


ppřřekekáážžka prka průůmyslovmyslověě
vzorovvzorováá







4.      VE4.      VEŘŘEJNÝ POEJNÝ POŘŘÁÁDEKDEK


OrdreOrdre publicpublic
stav vstav věěccíí, , 
vyluvyluččujujííccíí


 
nebezpenebezpeččíí


 
veveřřejnejnéé


 
poruchyporuchy


zpzpůůsobilsobiléé
 


ohrozit kohokoli,ohrozit kohokoli,
s ns níímmžž


 
prpráávnvníí


 
řřáád spojuje prd spojuje práávnvníí


 
nnáásledkysledky


napnapřř. negativn. negativněě
 


zzáápisnpisnáá
 


ppřřekekáážžka znka znáámkovmkováá;;
výhrada v soukromvýhrada v soukroméém prm práávu mezinvu mezináárodnrodníímm







ODSTRAODSTRAŇŇOVOVÁÁNNÍÍ  TVRDOSTITVRDOSTI


Tvrdost Tvrdost ((hardshiphardship)) prprááva soukromva soukromééhoho


1.1.
 


kontextualismuskontextualismus
 


podle okolnostpodle okolnostíí
 


ppřříípadupadu
2.2.


 
poupoužžíívváánníí


 
otevotevřřených prených práávnvníích pojmch pojmůů


 
(gener(generáálnlníí


klausule)klausule)
3.3.


 
úústavnstavněě


 
konformnkonformníí


 
výkladvýklad


4.4.
 


rebusrebus
 


sic sic stantibusstantibus
smlouvasmlouva


 
uzavuzavřřenaena


 
za konkrza konkréétntníího stavu s nho stavu s nááslednou           slednou           


zmzměěnou okolnostnou okolnostíí
zzáánik znik záávazku                   vazku                   §§ 50a/3 o. z., 292/5 obch. z.50a/3 o. z., 292/5 obch. z.
zmzměěna zna záávazku soudem                            vazku soudem                            §§ 99 z. r.99 z. r.







Tvrdost zTvrdost záákona prkona prááva veva veřřejnejnééhoho


rozhodnutrozhodnutíí
 


na zna záákladkladěě
 


sprspráávnvníího uvho uváážženeníí
v jednotlivv jednotlivéé


 
vvěěcici


napnapřř. v individu. v individuáálnlníí
 


vvěěci prci prááva sociva sociáálnlníího ho 
zabezpezabezpeččeneníí


z. z. čč. 187/06 Sb., o nemocen. poji. 187/06 Sb., o nemocen. pojiššttěěnníí, aj., aj.







NOTORIETYNOTORIETY


SkuteSkuteččnosti nosti obecnobecněě znznáámméé, , 
kterkteréé


 
netnetřřeba dokazovat            eba dokazovat            ((§§


 
122 o. s. 122 o. s. řř.).)


a.a.
 


ppřříírodnrodníí, , napnapřř. sled ro. sled roččnníích obdobch obdobíí
b.b.


 
spolespoleččenskenskéé, , napnapřř. sled dn. sled dnůů


 
v týdnuv týdnu


ZZáásadnsadníí nepatnepatřřiiččnostnost v prv práávu trestnvu trestníímm
in dubio pro reoin dubio pro reo







SJEDNOCOVSJEDNOCOVÁÁNNÍÍ  JUDIKATRUY  JUDIKATRUY  


Evropský soud pro lidskEvropský soud pro lidskáá prprááva va 
ve ve ŠŠtrasburkutrasburku


NejvyNejvyššíšší soudsoud v Brnv Brněě
stanoviska ke sjednocovstanoviska ke sjednocováánníí rozhodovrozhodováánníí
soudsoudůů


 
v civilnv civilníích vch věěcech    cech    


Sb. soud. rozh. a stan.Sb. soud. rozh. a stan.











SoudnSoudníí rozhodnutrozhodnutíí zzáásadnsadníího ho 
významu po prvýznamu po práávnvníí strstrááncence


1.1.
 


prpráávnvníí
 


ototáázka zzka záásadnsadníího významu ho významu 
(pro v(pro věěc c ururččujujííccíí))


2.2.
 


odpovodpověďěď
 


na ni mna ni máá
 


obecný dopadobecný dopad
na vna vššechny pechny přříípady pady obdobnobdobnéé


 
povahypovahy







EVROPEIZACE EVROPEIZACE 
SOUKROMSOUKROMÉÉHO PRHO PRÁÁVAVA


Rada EvropyRada Evropy
mezinmezináárodnrodníí smlouvy, smlouvy, napnapřř. Evropsk. Evropskáá úúmluva mluva 
o pro práávnvníím postavenm postaveníí


 
dděěttíí


 
narozených mimo mannarozených mimo manžželstvelstvíí


(1975), (1975), ((čč. 47/01 Sb. m. s.). 47/01 Sb. m. s.)
doporudoporuččeneníí


EvropskEvropskáá spolespoleččenstvenstvíí
prvotnprvotníí zdroj: mezinzdroj: mezináárodnrodníí smlouvy smlouvy 
druhotný druhotný (odvozený)(odvozený) zdroj:zdroj:
nanařříízenzeníí, sm, směěrnice, rozhodnutrnice, rozhodnutíí, stanoviska a doporu, stanoviska a doporuččeneníí







PRPRÁÁVOVO
 EVROPSKÝCH SPOLEEVROPSKÝCH SPOLEČČENSTVENSTVÍÍ


1.1.
 


bezprostbezprostřřednedníí
 


poupoužžitelnostitelnost
 


prprááva ESva ES
2.2.


 
aplikaaplikaččnníí


 
ppřřednostednost


 
prprááva ES va ES 


ppřřed sted stáátntníím zm záákonem; srv. konem; srv. ččl. 10 l. 10 ÚÚ
3.3.


 
soukromoprsoukromopráávnvníí


 
odpovodpověědnost stdnost stáátutu


za za šškodu jedinci porukodu jedinci poruššeneníím prm prááva ESva ES
4.4.


 
bezprostbezprostřřednedníí


 
úúččinekinek


 
prprááva ES va ES 


v v soukromýchsoukromých
 


i vei veřřejných pomejných poměěrech rech 







SjednocovSjednocováánníí soukromých prsoukromých prááv v ESv v ES, , napnapřř..


prpráávo korporavo korporaččnníí
1.1.


 
evropskevropskéé


 
hospodhospodáářřskskéé


 
zzáájmovjmovéé


 
sdrusdružženeníí


(EHZS), (na(EHZS), (nařř. 1985). 1985)
2.2.


 
evropskevropskáá


 
spolespoleččnost (SE) a holdingovnost (SE) a holdingováá


evropskevropskáá
 


spolespoleččnost (nanost (nařř. 2001). 2001)
3.3.


 
evropskevropskáá


 
drudružžstevnstevníí


 
spolespoleččnost (nanost (nařř. 2003). 2003)


soukromsoukroméé prpráávo mezinvo mezináárodnrodníí
ÚÚmluva o prmluva o práávu rozhodnvu rozhodnéém pro smluvnm pro smluvníí
zzáávazkovvazkovéé


 
vztahy vztahy (1980), (1980), ((čč. 64/06, 21/07 Sb. m. s.). 64/06, 21/07 Sb. m. s.)







SlaSlaďďovováánníí soukromých prsoukromých prááv v ESv v ES


prpráávnvníí ssííla a forma cla a forma cíílovlovéé smsměěrnicernice


jednotný trhjednotný trh €€


vvčč. . soukromoprsoukromopráávnvníí
 


ochrany spotochrany spotřřebiteleebitele


vvšše, co je mimo jednotný trh,e, co je mimo jednotný trh,
zzůůststáávváá


 
stranou ESstranou ES







IUS COMMUNE EUROPAEMIUS COMMUNE EUROPAEM


EvropskEvropskéé soukromsoukroméé prpráávovo
spolespoleččný referenný referenččnníí rráámecmec
evropský zevropský záákonkoníík smluvnk smluvníího prho prááva (ECC)va (ECC)
principy evropskprincipy evropskéého smluvnho smluvníího prho prááva (PECL)va (PECL)
principy evropskprincipy evropskéého deliktnho deliktníího prho prááva (PETL)va (PETL)
principy evropskprincipy evropskéého prho prááva nepva nepřřikikáázanzanééhoho
jednatelstvjednatelstvíí


 
(PEL (PEL BenBen. . IntInt.).)


principy evropskprincipy evropskéého prho prááva obchodnva obchodnííhoho
zastoupenzastoupeníí, fran, franččíízy a distribuzy a distribuččnníích smluv (PELch smluv (PEL
CAFDC)CAFDC)







principy evropskprincipy evropskéého prho prááva smluv o sluva smluv o služžbbáách ch 
(PEL SC)(PEL SC)
principy evropskprincipy evropskéého prho prááva koupva koupěě (PELS) (PELS) 
principy evropskprincipy evropskéého prho prááva zajiva zajiššttěěnníí (PEL (PEL PersPers..
Sec.)Sec.)
spolespoleččnnéé jjáádro soukromdro soukroméého prho prááva v Evropva v Evropěě
evropský obevropský obččanský zanský záákonkonííkk
evropskevropskéé rodinnrodinnéé prpráávo  vo  


==
 


mimostmimostáátntníí
 


(odbornick(odbornickéé))
 


prpráávo vo 
(soft law)(soft law)











NapNapřř.:.:


http://www.http://www.copeclcopecl..orgorg//


http://www.http://www.sgeccsgecc..netnet//















Foto:Foto:


Evropský soud pro lidskEvropský soud pro lidskáá
 


prprááva, va, ŠŠtrasburk, Alsasko, trasburk, Alsasko, 
Francie 2008Francie 2008


UNIDROIT/UNIDROIT/UnidroitUnidroit, Kvirin, Kvirináál, l, ŘŘíím, Itm, Itáálie 2002lie 2002
Evropský parlament, Brusel, Belgie 2004Evropský parlament, Brusel, Belgie 2004
Evropský parlament, Evropský parlament, ŠŠtrasburk, Alsasko, Francie 2008trasburk, Alsasko, Francie 2008
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PRINCIPY PRPRINCIPY PRÁÁVNVNÍÍHO HO 
MYMYŠŠLENLENÍÍ


VVĚĚC PC PŘŘIROZENOPRIROZENOPRÁÁVNVNÍÍ
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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 1.3 (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))
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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
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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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statky osobnostnstatky osobnostníí. Pr. Prááv. v. 
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prpráávo osobnostnvo osobnostníí


 a jeho sta jeho stáátntníí
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2003/7. V2003/7. Věěc pc přřirozenoprirozenopráávnvníí. Pr. Práávnvníík, k, 
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Kruhy v obilKruhy v obilíí. Nejv. Nejvěěttšíší
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A JEHO PILIŘE







2


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.
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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







31


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.







37


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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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 1.5 (2008)verze 1.5 (2008)


©©
 


Ivo Telec, 2005Ivo Telec, 2005
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Ius Ius estest  arsars  boniboni  et et aequiaequi


PubliusPublius
 


IuventilusIuventilus
 


CelsusCelsus,,
 


D. 1, 1, 1 D. 1, 1, 1 prpr..


kol. 70 kol. 70 ––
 


kol. 140 po kol. 140 po KrKr..
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TEMATICKÝ PŘEHLED


1.1.
 


úúččel a soustavael a soustava


2.2.
 


žživotnivotníí
 


princip a postojprincip a postoj


3.3.
 


obecnobecnéé
 


prpráávnvníí
 


principyprincipy


4.4.
 


zzáásady soukromsady soukroméého prho práávava


5.5.
 


zvlzvlášáštntníí
 


zzáásady soukromsady soukroméého prho práávava


6.6.
 


zzáásady soukromoprsady soukromopráávnvníích institucch institucíí
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1. 1. ČČÁÁSTST


VVŠŠEOBECNEOBECNĚĚ,,


PRPRÁÁVNVNÍÍ
 


PRINCIPY PRINCIPY 
AA


PRPRÁÁVNVNÍÍ
 


NORMYNORMY
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ÚÚČČEL PREL PRÁÁVNVNÍÍCH PRINCIPCH PRINCIPŮŮ


1.1.
 


bezprostbezprostřřednedněě
 


normativnnormativníí
 


s cs cíílem lem 
ppřříímo prmo práávnvněě


 
upravit lidskupravit lidskéé


 
chovchováánníí


2.2.
 


zzáákonodkonodáárnrněě
 


politický a technickýpolitický a technický


3.3.
 


výkladovývýkladový


4.4.
 


aplikaaplikaččnníí
 


vvčč. pr. práávnvníí
 


argumentaceargumentace
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SOUSTAVASOUSTAVA


1.1.
 


obecnobecnéé
 


prpráávnvníí
 


principyprincipy
ppřřirozenirozenéé


 
zzáásady prsady práávnvníí


2.2.
 


obecnobecnéé
 


zzáásady prsady prááva va soukromsoukromééhoho
3.3.


 
obecnobecnéé


 
zzáásady prsady prááva va veveřřejnejnééhoho


4.4.
 


zvlzvlášáštntníí
 


((odvodvěětvovtvovéé) z) záásady prsady prááva va 
soukromsoukromééhoho


5.5.
 


zvlzvlášáštntníí
 


((odvodvěětvovtvovéé) z) záásady prsady prááva veva veřřejnejnééhoho
6.6.


 
zzáásady prsady práávnvníích ch institucinstitucíí
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ŽŽIVOTNIVOTNÍÍ  PRINCIPPRINCIP


Princip vzPrincip vzáájemnjemnéého podporovho podporováánníí
((PrinzipPrinzip


 
der Stder Stüützendertzender


 
HilfeHilfe))


PPřřirozenost lirozenost lááskysky =  kladn=  kladnéé nastavennastaveníí
svsvěětata


ruruššeneníí zneuzneužžititíím svobodnm svobodnéé vvůůlele
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ŽŽIVOTNIVOTNÍÍ  POSTOJPOSTOJ
PPřřirozený postoj ke spravedlnostiirozený postoj ke spravedlnosti


kakažždodenndodenníí zkuzkuššenost, zejm. proenost, zejm. prožžititíímm
samozsamozřřejmejméé, bezd, bezděčěčnnéé, vn, vníímmáánníí významuvýznamu
vvěěccíí


 
a pa přřesvesvěěddččeneníí


 
o no něěm; m; 


„„dděětsky nevinnýtsky nevinný““
 


postojpostoj


PrPráávnvněě teoretický postojteoretický postoj
ccíílem lem poporozumrozuměět, t, ččíím vm věěci jsou (zatci jsou (zatřříídit je)dit je)
zproblematizovzproblematizováánníí ppřřirozenirozeněě znznáámméého svho svěětata
vyvolvyvoláánníí prpráávnvníího problho probléémumu
rozumovrozumovéé zpochybnzpochybněěnníí ppřřirozenirozenéého postojeho postoje
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SPOLESPOLEČČENSKENSKÉÉ  ŘŘÁÁDYDY
NNáábobožženskýenský; nap; napřř. n. náábobožženskenskéé symboly symboly 
MorMoráálnlníí; srv. mor; srv. moráálnlníí zzáávazky, morvazky, moráálku  lku  
prpráávnických povolvnických povoláánníí
PrPráávnvníí; srv. pr; srv. práávnvníí normy a prnormy a práávnvníí principyprincipy
HospodHospodáářřskýský; viz pravidla hospod; viz pravidla hospodáářřskskéé
soutsoutěžěžee
VVěědeckýdecký; srv. v; srv. věědeckdeckéé zvyklostizvyklosti
PolitickýPolitický; nap; napřř. politick. politickéé symboly symboly 
nebo politicknebo politickáá


 
odpovodpověědnost za politický deliktdnost za politický delikt
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PPŘŘÍÍKAZY PRKAZY PRÁÁVAVA


PraeceptaPraecepta
 


iuris iuris suntsunt
 


haechaec::


HonesteHoneste
 


viverevivere, , 
alterumalterum


 
nonnon


 
laederelaedere,,


suumsuum
 


cuiquecuique
 


tribueretribuere..


DomitiusDomitius
 


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


(170 (170 ––
 


228 po 228 po KrKr.).)
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PPŘŘEDPOROZUMEDPOROZUMĚĚNNÍÍ


……
 


kakažždý dobdý dobřře ve víí, , žže smlouvy se maje smlouvy se majíí
 


plnit, plnit, 
dluhy platit, nikoho neuvdluhy platit, nikoho neuváádděět v omyl, t v omyl, 


nepomlouvat ani neokrnepomlouvat ani neokráádat dat ……


PrPráávnvníí řřáád jen formalizuje vd jen formalizuje vššeobecneobecněě znznáámméé
radyrady, jak , jak žžíít bez t bez úújmy vlastnjmy vlastníí


 
nebo blinebo bližžnníímu mu 


ststáátntněě pozitivistickpozitivistickáá zzáávislost na pvislost na přředpisuedpisu
na vna vššechnoechno


 
((nadunadužžíívváánníí


 
rozumu)   rozumu)   


nebo na pouhnebo na pouhéém textu pm textu přředpisu (edpisu (nepounepoužžíívváánníí
rozumu)    rozumu)    
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OBECNOBECNÉÉ  PRPRÁÁVNVNÍÍ  PRINCIPYPRINCIPY


OsvOsvěěddččenenéé principy prprincipy práávnvníího stho stáátutu
=   pr=   práávnvníí


 
principyprincipy


preambpreamb. . ÚÚ


ArgumentaArgumentaččnníí ddůůsledky logicksledky logickéé nebo nebo 
prpráávnvněě


 
rréétoricktorickéé


 
pro celý prpro celý práávnvníí


 
řřáádd
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HLEDHLEDÁÁNNÍÍ  VÝCHODISKAVÝCHODISKA


strictumstrictum
 ius            ius            aequitasaequitas


summumsummum
 ius, ius, summasumma


 iniuriainiuria
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VÝCHODISKAVÝCHODISKA
1.1.


 
Povaha vPovaha věěci a mci a mííra vra vššech vech věěccíí
((NaturNatur


 
der der SacheSache))


2.2.
 


PPřřirozený smysl prirozený smysl prááva, va, 
podstata a smysl lidských prpodstata a smysl lidských práávv
((naturalisnaturalis


 
ratioratio))


3.3.
 


SpravedlnostSpravedlnost
((aequitasaequitas))


4.4.
 


Logika vLogika věěcici
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POVAHA A CPOVAHA A CÍÍLL  PRPRÁÁVNVNÍÍCH PRINCIPCH PRINCIPŮŮ
AxiomatickAxiomatickáá povaha povaha 


apriornapriorníí
 


dobradobra, v, vššeobecneobecněě
 


osvosvěěddččenenéé
 


a uzna uznáávanvanéé,,
kterkteréé


 
netnetřřeba dokazovat eba dokazovat ((axiomyaxiomy),),


jimijimižž
 


se prse práávnvníí
 


řřáád prd práávnvníího stho stáátu nechtu necháávváá
 


ovlovláádat  dat  
((vlvlááda prda práávava); ); úúhelnhelnéé


 
kameny prkameny práávava


CCííll


trvaltrvaléé udrudržžovováánníí obecnobecnéého prho práávnvníího dobraho dobra (m(mííru)ru)
mezi lidmi a vmezi lidmi a vůčůči pi přříírodroděě


VnitVnitřřnníí jednota, soudrjednota, soudržžnost nost aa úúččelnost prelnost prááva va 
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OBECNOBECNĚĚ
UZNUZNÁÁVANVANÁÁ PRAVIDLAPRAVIDLA


1.1.
 


jak se v jak se v žživotivotěě
 


chovatchovat
2.2.


 
vysokvysokéého stupnho stupněě


 
vvššeobecnostieobecnosti


srvsrv. t. tééžž
 


genergeneráálnlníí
 


klausule prklausule práávnvníích noremch norem


3.3.
 


zzáákladnkladníího hodnotový významu v prho hodnotový významu v práávnvníím m 
řřáádudu


4.4.
 


vyvyššíšší
 


prpráávnvníí
 


hodnoty (vhodnoty (vššeobecneobecnéého uznho uznáánníí
 civilizovanými ncivilizovanými náárody), nerody), nežžli je hodnota pouhli je hodnota pouhéé


 politickpolitickéé
 


dohody politických strandohody politických stran
srvsrv. nahodilost hlasov. nahodilost hlasováánníí
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obecnobecnéé zzáásady prsady práávnvníí, uznan, uznanéé civilizovanými ncivilizovanými náárodyrody
ččl. 38/1c) Statutu Mezinl. 38/1c) Statutu Mezináárodnrodníího soudnho soudníího dvora, 1945ho dvora, 1945


((čč. 30/47 Sb.). 30/47 Sb.)


obecnobecnéé zzáásady mezinsady mezináárodnrodníího prho práávava
ččl. 1 Dodatkovl. 1 Dodatkovéého protokolu K ho protokolu K ÚÚmluvmluvěě


 
o ochrano ochraněě


 
lidských prlidských práávv


a za záákladnkladníích svobod, 1950                                     (ch svobod, 1950                                     (čč. 209/92 Sb.). 209/92 Sb.)


vvššeobecneobecněě uznuznáávanvanáá pravidla mezinpravidla mezináárodnrodníího prho práávava
§§


 
1/2 z. 1/2 z. čč. 219/00 Sb., o majetku . 219/00 Sb., o majetku ČČR a jejR a jejíím vystupovm vystupováánníí


v prv práávnvníích vztazch vztazííchch
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zzáásady spravedlnostisady spravedlnosti


§§
 


25/3 z. 25/3 z. čč. 216/94 Sb., o rozhod. 216/94 Sb., o rozhodččíím m řříízenzeníí
 


a o výkonua o výkonu


rozhodrozhodččíích nch náálezlezůů
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PPŘŘEHLED PREHLED PRÁÁVNVNÍÍCH PRINCIPCH PRINCIPŮŮ


PrPráávnvníí ctnosti ctnosti ((prpráávnvníí hodnotyhodnoty))


1.1.
 


spravedlnostspravedlnost
2.2.


 
úúcta a uzncta a uznáánníí


 
zdroje pzdroje přřirozených prirozených prááv (Vyv (Vyššíšší


 
moci)moci)


3.3.
 


nezadatelnost pnezadatelnost přřirozených prirozených práávv
4.4.


 
svoboda vsvoboda vůůlele


5.5.
 


osobnosobníí
 


odpovodpověědnostdnost
6.6.


 
nedotknutelnost lidsknedotknutelnost lidskéé


 
bytostibytosti


7.7.
 


rozumnost a rozumnrozumnost a rozumnéé
 


ooččekekáávváánníí
8.8.


 
pompoměěrnostrnost


9.9.
 


ppřřimiměřěřenostenost
10.10.


 
bezpebezpeččíí


 
a da důůkaznkazníí


 
jistotajistota
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11.11.
 


úúcta k prcta k práávvůům a svobodm a svobodáám jedince m jedince 
12.12.


 
rovnost v prrovnost v práávech (prvech (práávnvníí


 
rovnost)rovnost)


13.13.
 


obecnobecnéé
 


prpráávnvníí
 


dobrodobro
14.14.


 
dobrdobráá


 
vvůůlele


15.15.
 


dobrdobráá
 


vvííra ra (bona (bona fidesfides))
16.16.


 
dobrdobréé


 
mravy mravy ((bonosbonos


 
mores)mores)


17.17.
 


dobrdobráá
 


povpověěstst
18.18.


 
dobrdobráá


 
sprsprááva va 
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19.19.
 


zzáákon nepkon nepůůsobsobíí
 


zpzpěětntněě
 


(lex retro (lex retro nonnon
 


agitagit))
20.20.


 
z bezprz bezpráávvíí


 
prpráávo nevznikne vo nevznikne (ius ex (ius ex iniuriainiuria


 
nonnon


 orituroritur))
21.21.


 
bezprbezpráávvíí


 
neospravedlneospravedlňňuje bezpruje bezpráávvíí


 
((iniuriainiuria


 
nonnon


 excusatexcusat
 


iniuriaminiuriam))
22.22.


 
nenneníí


 
trestu bez ztrestu bez záákona, nenkona, neníí


 
trestntrestnéého ho ččinu inu 


bez zbez záákona, kona, aj.aj.


In In favoremfavorem vitaevitae
In In favoremfavorem libertatislibertatis
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Mezi obecnMezi obecněě
 


uznuznáávanvanéé
 


prpráávnvníí
 


principy patprincipy patřříí
 


v oblasti v oblasti 
prprááva va úústavnstavníího pravidla poho pravidla poččííttáánníí


 
ččasu, jak jsou asu, jak jsou 


v evropskv evropskéém prm práávnvníím mym myššlenleníí
 


srozumitelnsrozumitelněě
 


a smysluplna smysluplněě
vymezena od dob vymezena od dob řříímských.mských.


NNááll. . ÚÚS, S, PlPl. . ÚÚS 33/97 z 17. 12. 97ve vS 33/97 z 17. 12. 97ve věěci zruci zruššeneníí
 ustanovenustanoveníí


 
zzáák. na ochranu zvk. na ochranu zvíířřat proti týrat proti týráánníí..
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PRPRÁÁVNVNÍÍ  PRINCIPYPRINCIPY
 A PRA PRÁÁVNVNÍÍ  NORMYNORMY


2 pojmov2 pojmovéé prvky prprvky prááva va (pr(práávnvníího ho řřáádu):du):
1.1.


 
princip  (hodnotový význam princip  (hodnotový význam prima facie)prima facie)


2.2.
 
normanorma


Shodnost Shodnost úúččeluelu dobro a spravedlnostdobro a spravedlnost


JednotnýJednotný instrumentinstrumentáálnlníí význam prvýznam práávnvníího ho 
řřáádudu


 
a obou jeho prvka obou jeho prvkůů


normy normy ii principy majprincipy majíí být prodchnuty stejnýmbýt prodchnuty stejným
„„kmitokmitoččtemtem““, lad, laděěny na stejnou strununy na stejnou strunu
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PrPráávnvníí normynormy


platplatíí výluvýluččnněě 11
ppřřííkaz, zkaz, záákaz, kaz, 
nebo dovolennebo dovoleníí


jedno rujedno rušíší druhdruhéé


PrPráávnvníí principyprincipy
platplatíí soubsouběžěžnněě
22


 
nebo i vnebo i víícece


lilišíší se mse míírou rou 
intenzity platnostiintenzity platnosti
(významnost(významnostíí))


kkřříížžíí se a vyvase a vyvažžujujíí
se vzse vzáájemnjemněě
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PrPráávnvníí principyprincipy


1.1.
 


secundum et intra legemsecundum et intra legem
=  pr=  práávnvníí


 
normynormy


2.2.
 


praeterpraeter
 


legemlegem
=  pr=  práávnvněě


 
politickpolitickéé


 
podnpodněětyty


3.3. extra (extra (contracontra) legem) legem
=  =  iusius nonnon


 
scriptascripta
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Pravidlo Pravidlo řřeeššeneníí ststřřetu 2 prvketu 2 prvkůů prpráávava::
StanovStanovíí--li prli práávnvníí


 
princip jinak neprincip jinak nežžli prli práávnvníí


norma nebo naopak, norma nebo naopak, 
poupoužžijeije


 
se ten prvek prse ten prvek prááva (prva (práávnvníího ho řřáádu), du), 


který je který je ppřřirozenirozeněějjšíší
 


a v konkra v konkréétntníí
 


nastalnastaléé
 


vvěěci ci 
spravedlivspravedlivěějjšíší


mmííra pra přřirozenostiirozenosti
mmííra spravedlivra spravedlivéého uspoho uspořřááddáánníí vvěěcici
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PomPoměěrr prpráávnvníího principu a prho principu a práávnvníí normynormy


neplatneplatíí
zzáásada sada lex lex specialisspecialis


 
derogatderogat


 
legilegi


 
generaligenerali
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PPůůvod prvod práávnvníího principuho principu
vvššeobecneobecnéé povpověědomdomíí o po přřimiměřěřenostienosti
a za záávaznosti; trvvaznosti; trváá


 
udrudržžovováánníím povm pověědomdomíí


PPůůvod zvod záákonnkonnéé prpráávnvníí normynormy
politickpolitickéé rozhodnutrozhodnutíí, politick, politickáá dohoda aj.dohoda aj.
politickpolitickéé


 
dorozumdorozuměěnníí; vliv nahodilosti; ; vliv nahodilosti; 


trvtrváá
 


do zrudo zruššeneníí
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PRPRÁÁVNVNÍÍ  PRINCIP PRINCIP 
A PRA PRÁÁVNVNÍÍ  POLITIKAPOLITIKA


PrPráávnvníí principprincip
„„nikdo nesmnikdo nesmíí


 
mmíít prospt prospěěch ze svch ze svééhoho


protiprprotipráávnvníího jednho jednáánní“í“


PrPráávnvníí politikapolitika
„„ppřříímméé


 
dandaněě


 
se majse majíí


 
snsníížžit, nepit, nepřříímméé


zvýzvýššitit““
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POLITIKA A PRPOLITIKA A PRÁÁVOVO
VlVlááda lidu da lidu 


Svrchovanost liduSvrchovanost lidu


relativnrelativníí
 


skupinovskupinovéé,,
napnapřř. stranick. stranickéé, , 
zzáájmy, pjmy, přředsudkyedsudky
soutsoutěžěž


 
o veo veřřejnou ejnou mocmoc


VlVlááda prda prááva va 


PrPráávnvníí ststáátt
a.a.


 
demokratickýdemokratický


b.b.
 
jinýjiný


objektivnobjektivníí
 


zzáájemjem
spravedlnostispravedlnosti


sluslužžba spravedlnostiba spravedlnosti
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STRUKTURA PRSTRUKTURA PRÁÁVNVNÍÍ  NORMYNORMY
DvojDvojččlennlennáá strukturastruktura


1.1.
 


skutkovskutkováá
 


podstata podstata (hypot(hypotééza, za, antecedentantecedent))
podmipodmiňňujujííccíí


 
ččáást,st,


 
napnapřř. po. pošškozenkozeníí


 
zdravzdravíí


2.2.
 


prpráávnvníí
 


ddůůsledeksledek
 


naplnnaplněěnníí
 


skutkovskutkovéé
 


podstaty podstaty 
(sankce, (sankce, úúččinek, konsekvent)inek, konsekvent)
podmpodmíínněěnnáá


 
ččáást, st, napnapřř. z. záávazek nahradit vazek nahradit šškodukodu


na zdravna zdravíí


implicitnimplicitníí zzáásada sada neminemneminem laederelaedere







34


ppododřřazenazeníí nastavnastavšíšíhoho konkrkonkréétntnííhoho
skutku (dskutku (děěje), je), 
napnapřř. po. pošškozenkozeníí


 
zdravzdravíí,,


abstraktnabstraktníí
 


skutkovskutkovéé
 


podstatpodstatěě, , 
viz delikt viz delikt šškody,kody,
s ps přřivozenivozeníím m konkrkonkréétntnííhoho


 
prpráávnvnííhoho


nnáásledku,sledku,
tj. deliktntj. deliktníího zho záávazku reparavazku reparaččnnííhoho
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2. 2. ČČÁÁSTST


PRPRÁÁVNVNÍÍ
 


ZZÁÁSADYSADY
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PRPRÁÁVNVNÍÍ  ZZÁÁSADYSADY


PrPráávnvníí zzáásadysady, na nich, na nichžž je vybudovje vybudováán zn záákon; kon; 
souladnsouladnéé


 
s prs práávnvníími principy; vyjmi principy; vyjááddřřeny:eny:


zzáákonem konem ((secundum et intra legem)secundum et intra legem)
mimozmimozáákonnkonněě (praeter legem, extra legem)(praeter legem, extra legem)


1.1.
 


obecnobecnéé
2.2.


 
zvlzvlášáštntníí


 
((odvodvěětvovtvovéé), ), napnapřř. pr. prááva obchodnva obchodnííhoho


3.3.
 


jednotlivých prjednotlivých práávnvníích institucch institucíí
napnapřř. pr. práávnvníí


 
ochrany osobnosti nebo rodinyochrany osobnosti nebo rodiny
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PPŘŘIROZENÝ SMYSL ZIROZENÝ SMYSL ZÁÁKONAKONA


§§ 7 ABGB, 7 ABGB, natnatüürlichesrliches SinnSinn eineseines GesetzesGesetzes
causa causa finalisfinalis


=   =   objektivnobjektivníí
 


uspouspořřááddáánníí
 


pompoměěrrůů
mezi lidmi nebo vmezi lidmi nebo vůčůči pi přříírodroděě,,
kterkteréé


 
vychvycháázzíí


 
z pz přřirozených irozených zzáákonitostkonitostíí


 
svsvěěta,ta,


z pz přřirozených lidských irozených lidských prpráávv
 


z nichz nich
vyplývajvyplývajííccíích, jakoch, jakožž


 
i z i z ccíílele


 
lidsklidskéého ho žživotaivota
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PPŘŘIROZENIROZENÉÉ  ZZÁÁSADY PRSADY PRÁÁVNVNÍÍ


§§ 7 ABGB a n7 ABGB a náávrh o. z.vrh o. z.
natnatüürlicherliche


 
RechtsgrundsRechtsgrundsäätzentzen


=  =  nezadatelnnezadatelnéé
 


žživotnivotníí
 


zzáásady prsady práávnvnííhoho
významuvýznamu, st, stááty uznty uznáávanvanéé


 
a poua použžíívanvanéé,,


nikoli vnikoli vššak stak stááty stanoventy stanovenéé


=  z=  záásady spravedlnosti (ekvita)             sady spravedlnosti (ekvita)             
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ZZÁÁSADY SPRAVEDLNOSTISADY SPRAVEDLNOSTI


PPřřirozenirozenáá spravedlnostspravedlnost ((naturalnatural justice)justice)
=  =  nepsannepsanéé


 
hmotnhmotnéé


 
prpráávovo


 
(ius non scripta);(ius non scripta);


poupoužžíívvááno mj. v no mj. v rozhodrozhodččíím m řříízenzeníí
 


z z vvůůlele
úúččastnastnííkkůů


 
majetkovmajetkovéého sporuho sporu


(ekvita, (ekvita, ex ex aequoaequo
 


et bono)et bono)
napnapřř. z. záásada sada neminemneminem


 
laederelaedere


Co je spravedlivCo je spravedlivéé??
To, co je pTo, co je přřirozenirozeněě


 
(objektivn(objektivněě) prosp) prospěěššnnéé. . 
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KTERKTERÉÉ  TO JSOU?TO JSOU?


1.1.
 


ochrana ochrana žživota a zdravivota a zdravíí, cti, d, cti, důůstojnostistojnosti
a soukroma soukromíí


 
((osobnostiosobnosti))


2.2.
 


ochrana ochrana rodinyrodiny
3.3.


 
ochrana ochrana vlastnictvvlastnictvíí


4.4.
 


ochrana ochrana slabslabšíšího ho ppřřed bezded bezdůůvodnou vodnou úújmoujmou
pro pro nedostatek vnedostatek věěkuku


 
(ochrana nezletilce) (ochrana nezletilce) 


nebo pro nebo pro zzáávislost vislost svsvéého postavenho postaveníí
 


(ochrana(ochrana
slabslabšíší


 
strany)strany)


5.5.
 


nikdo nesmnikdo nesmíí
 


bezdbezdůůvodnvodněě
 


ttěžěžit z vlastnit z vlastníí
 neschopnostineschopnosti


 
k k úújmjměě


 
jinjinéého                          ho                          
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6.6.
 


slib slib zavazujezavazuje; smlouvy maj; smlouvy majíí
 


být plnbýt plněěnyny
 


((pactapacta
 suntsunt


 
servandaservanda))


7.7.
 


nikomu nelze odepnikomu nelze odepřříít, co mu po prt, co mu po práávu nvu nááleležžíí
8.8.


 
ppřředpoklad edpoklad dobrdobréé


 
vvííryry


 
prpráávnvníího jednho jednáánníí


 
nebo nebo 


jinjinéého chovho chováánníí
 


((vyvratitelnvyvratitelnáá
 


domndomněěnkanka))
9.9.


 
zzáákaz zneukaz zneužžititíí


 
prprááva k va k úújmjměě


 
jinjinééhoho


10.10.
 


nikdo nemnikdo nemůžůže zase zasááhnout do integrity jinhnout do integrity jinééhoho
11.11.


 
nikdo nemnikdo nemůžůže na jine na jinéého pho přřevevéést vst vííce prce prááv nev nežžli li 
mmáá


 
ssáámm
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12.12.
 


nikdo nesmnikdo nesmíí
 


být nucen setrvbýt nucen setrváávat vat 
ve spoleve společčenstvenstvíí


13.13.
 


nikdo nesmnikdo nesmíí
 


být nucen vzdbýt nucen vzdáát se budouct se budoucíích ch 
prpráávv


14.14.
 


nikdo nemnikdo nemůžůže me míít prospt prospěěch z vlastnch z vlastnííhoho
protiprprotipráávnvníího jednho jednáánníí


 
nebo z toho, nebo z toho, žže jednal e jednal 


ve zlve zléé
 


vvíířře e čči proti dobrým mravi proti dobrým mravůůmm
15.15.


 
nikomu nenikomu nešškoditkodit
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16.16.
 


nikomu nelze odepnikomu nelze odepřříít, co mu po prt, co mu po práávu nvu nááleležžíí
17.17.


 
nikdo se nemnikdo se nemůžůže bezde bezdůůvodnvodněě


 
obohatit na obohatit na úúkor kor 


jinjinééhoho
18.18.


 
spravedlivý dspravedlivý důůvodvod


19.19.
 


prprááva bdva bděělým lým ((vigilantibusvigilantibus
 


iuraiura))
aj.aj.
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3. 3. ČČÁÁSTST


ZZÁÁSADY SOUKROMSADY SOUKROMÉÉHO PRHO PRÁÁVAVA
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VÝZNAMVÝZNAM


1.1.
 


hierarchicky hodnotový hierarchicky hodnotový úúččelel
 


prpráávava
2.2.


 
úústavnstavníí


 
ppřřizpizpůůsobensobeníí


 
(konformita) (konformita) podpodúústavnstavnííhoho


prpráávava
3.3.


 
jednotajednota,,


 
soudrsoudržžnostnost


 
a a úúččel el prpráávava


4.4.
 


vvššeobecneobecnáá
 


znalostznalost
 


prpráávava
5.5.


 
smysluplnost smysluplnost (ospravedln(ospravedlněěnníí))


 
prpráávava


6.6.
 


zzáákonodkonodáárnrnéé
 


vodvodíítko pro budouctko pro budoucíí
 


prpráávovo
7.7.


 
argumentaargumentaččnníí


 
a a interpretainterpretaččnníí


 
vodvodíítko platntko platnééhoho


prpráávava


RRůůznznáá teoretickteoretickáá ttřříídděěnníí zzáásad v psad v píísemnictvsemnictvíí
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1.    PRIV1.    PRIVÁÁTNTNÍÍ  AUTONOMIEAUTONOMIE


VVšše dovoleno, co nene dovoleno, co neníí zakzakáázzáánono
ččl. 2/3 LZPS, l. 2/3 LZPS, ččl. 2/4 l. 2/4 ÚÚ, , §§


 
2/3 o. z., 2/3 o. z., §§


 
263 obch. z.263 obch. z.


1.1.
 


svoboda volby prsvoboda volby práávnvněě
 


jednat,jednat,
nebo nejednatnebo nejednat
výjimkou smluvnvýjimkou smluvníí


 
ppřříímus                      mus                      


2.2.
 


svoboda volby svoboda volby smluvnsmluvnííkaka
napnapřř. i ve. i veřřejnou nabejnou nabíídkou komukolidkou komukoli
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3.3.
 


svoboda volby svoboda volby úúččelu, obsahu, zpelu, obsahu, způůsobu sobu 
a formy pra formy práávnvníího jednho jednáánníí
smlouvy typovsmlouvy typovéé


 
nebo nebo atypovatypovéé, sm, smíšíšenenéé;;


zpzpůůsob volnsob volníího projevu: ho projevu: 
výslovnývýslovný nevýslovnýnevýslovný,, per per factafacta concludentiaconcludentia
forma:   forma:   ppíísemnsemnáá prostprostáá


ppíísemnsemnáá
 


kvalifikovankvalifikovanáá
napnapřř. voln. volníí


 
projevy stran na tprojevy stran na tééžže listine listiněě


nebo venebo veřřejnou listinou (notejnou listinou (notáářřským ským 
čči exekutorským zi exekutorským záápisem)pisem)
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MMÍÍRA RA 
SVOBODY SPOLESVOBODY SPOLEČČNOSTINOSTI


MMííra svobodyra svobody lidsklidskéé spolespoleččnostinosti
je je ppřříímo mo úúmměěrnrnáá
mmíířře moe možžnnéého ho uplatnuplatněěnníí


 
svobodnsvobodnéé


 
vvůůlele


jedincejedince
 


v v soukromýchsoukromých
 


pompoměěrechrech


napnapřř. o. z. v p. o. z. v půůvodnvodníím znm zněěnníí z 1964 z 1964 
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OMEZENOMEZENÍÍ  PRIVPRIVÁÁTNTNÍÍ  AUTONOMIEAUTONOMIE


ZZáásada minimsada minimáálnlníího omezenho omezeníí lidsklidskéé svobody svobody 
v soukromých pomv soukromých poměěrechrech;;
jen co je jen co je nutnnutnéé


 
k:k:


1.1.
 


výkonu svobody jinýchvýkonu svobody jiných
2.2.


 
ochranochraněě


 
vvššeobecneobecněě


 
sdsdíílených doberlených dober


jakojakožžto to nerozlonerozložžitelnýchitelných
 


hodnot pathodnot patřřííccíích vch vššem; em; 
napnapřř. dobrých mrav. dobrých mravůů, ve, veřřejnejnéé


 
mormoráálky,  lky,  


veveřřejnejnéého poho pořřáádku, vedku, veřřejnejnéého zdravho zdravíí, ve, veřřejnejnééhoho
bezpebezpeččíí


 
apod.apod.
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1992  1992  ččs. soukromoprs. soukromopráávnvníí obnovenobnoveníí momožžnosti cnosti cíírkevnrkevnííhoho
ssňňatku vedle obatku vedle obččanskanskéého ho 


rozrozšíšířřeneníí svobody vsvobody vůůlele v v soukromoprsoukromopráávnvníí vvěěcici
osobnosobníího stavuho stavu; svoboda ; svoboda volby formyvolby formy


 
ssňňatku;atku;


bezpebezpeččíí
 


nabytnabytíí
 


osobnosobníího stavu mj. osvho stavu mj. osvěěddččeneníím m MaMaÚÚ
o zpo způůsobilosti k uzavsobilosti k uzavřřeneníí


 
manmanžželstvelstvíí


nnáávrh o. z. a tvrzenvrh o. z. a tvrzenáá systsystéémovost statusovmovost statusovééhoho
prprááva  va  ststáát rozvt rozvááddíí, ale , ale neneoddoddáávváá (delegace)   (delegace)   


prpráávnvníí podstatoupodstatou je je soukromoprsoukromopráávnvníí souhlasnsouhlasnéé
prohlprohlášášeneníí


 
(souhlasný projev v(souhlasný projev vůůle) snoubencle) snoubencůů,,


prpráávnvněě
 


druhotndruhotnéé
 


je je ppřřed kým ed kým projeveno; projeveno; 
zzáápis do knihy manpis do knihy manžželstvelstvíí, veden, vedenéé


 
MaMaÚÚ, jen eviden, jen evidenččnníí
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SMLUVNSMLUVNÍÍ PPŘŘÍÍMUSMUS
SmluvnSmluvníí ppřříímusmus ex legeex lege nebo nebo ex contractuex contractu


PPřřííklad:klad:


ZZáákonnkonnáá
 


kontraktakontraktaččnníí
 


povinnostpovinnost
 


uzavuzavřříít t i proti svi proti svéé
vvůůli li napnapřř..


 
pojistnou smlouvupojistnou smlouvu


 
o pojio pojiššttěěnníí


 
odpovodpověědnosti dnosti 


za za šškodu zpkodu způůsobenou:sobenou:


ppřři výkonu povoli výkonu povoláánníí, , napnapřř. advok. advokáátata
provozem silniprovozem silniččnníího motorovho motorovéého vozidla  ho vozidla  


=  p=  přříímus prmus práávnvněě
 


jednat jednat i proti svi proti svéé
 


vvůůli v zli v záájmu ochrany jmu ochrany 
slabslabšíšíhoho


 
(klienta) nebo ochrany (klienta) nebo ochrany vvššeobecneobecnéého dobraho dobra


s s volbou s kým jednatvolbou s kým jednat
 


(volba pojistitele).(volba pojistitele).
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2.        NEFORM2.        NEFORMÁÁLNOSTLNOST
Svoboda vSvoboda vůůle zvolit si formu prle zvolit si formu práávnvníího jednho jednáánníí


1.1.
 


neformneformáálnlníí
2.2.


 
formformáálnlníí


VýjimeVýjimeččnněě ststáátem ptem přřikikáázanzanáá prpráávnvníí formaforma
1.1.


 
výslovnvýslovnáá


2.2.
 


ppřřede svede svěědkydky
3.3.


 
ppíísemnsemnáá


 
soukromou nebo vesoukromou nebo veřřejnou listinou,ejnou listinou,


jeje--li k tomu sdostatek li k tomu sdostatek rozumný drozumný důůvodvod
 


ospravedlospravedlňňujujííccíí
ststáátntníí


 
zzáásah do svobodnsah do svobodnéé


 
vvůůlele
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3.               OCHRANA3.               OCHRANA
 SOUKROMSOUKROMÉÉHO PRHO PRÁÁVAVA


Ochrana prOchrana práávava
((§§


 
4 o. z., 4 o. z., §§


 
3/v3/věěta druhta druháá


 
o. s. o. s. řř.).)


 
ppřřed:ed:


1.1.
 


ohroohrožženeníím m rereáálnou hrozboulnou hrozbou
jen hypotetickjen hypotetickáá hrozbahrozba


2.2.
 


poruporuššeneníímm


DeliktnDeliktníí (pr(práávnvněě bezdbezdůůvodný) vodný) zzáásahsah::
1.1.


 
ohroohrožžovacovacíí, , napnapřř. p. přřííprava nebo pokus skutkuprava nebo pokus skutku


2.2.
 


dokonanýdokonaný


ZZáákaz odepkaz odepřřeneníí výkonu spravedlnostivýkonu spravedlnosti
((denegationisdenegationis


 
iustitiaeiustitiae), ), procesnprocesníí


 
zzáásada civilnsada civilníí
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4.4.
 OCHRANA POKOJNOCHRANA POKOJNÉÉHO  HO  


STAVUSTAVU
QuietaQuieta nonnon moveremovere §§ 5 o. z.5 o. z.


úúččelem elem obnovaobnova
 


narunaruššenenéého pokojnho pokojnéého stavuho stavu
odstranodstraněěnníím zm zřřejmejméého ho zzáásahu (obnovensahu (obnoveníímm
statustatu


 
quoquo


 
anteante))


 
pomocpomocíí


 
obecnobecníího ho úúřřadu obceadu obce


s rozs rozšíšířřenou penou půůsobnostsobnostíí


TrestnTrestníí prpráávo sprvo spráávnvníí
ppřřestupek proti veestupek proti veřřejnejnéému pomu pořřáádkudku
nebo obnebo obččanskanskéému soumu soužžititíí


 
§§


 
47 nebo 49 p47 nebo 49 přřest. z.est. z.
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5.       NIKOMU NE5.       NIKOMU NEŠŠKODITKODIT


NeminemNeminem laederelaedere
§§


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


nikomu nenikomu nešškodkodíí, kdo vykon, kdo vykonáávváá
 


svsvéé
 


prpráávo;vo;


napnapřř. kdo . kdo ččerperpáá
 


vodu z cizvodu z cizíí
 


studny z titulustudny z titulu
svsvéého prho prááva z vva z věěcncnéého bho břřemene emene 
zatzatěžěžujujííccíího cizho cizíí


 
pozemek se studnoupozemek se studnou
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6.   OCHRANA SLAB6.   OCHRANA SLABŠÍŠÍ
 STRANYSTRANY


SlabSlabšíší ččlovlověěk je soukromým prk je soukromým práávem chrvem chráánněěnn


1.1.
 


nezletilec, nezletilec, srv. prsrv. prááva dva dííttěětete
2.2.


 
nesvnesvééprpráávný vný 


3.3.
 


zamzaměěstnanecstnanec
4.4.


 
pacient nebo klientpacient nebo klient


5.5.
 


spotspotřřebitelebitel
6.6.


 
nnáájemce bytujemce bytu


7.7.
 


ppůůvodce výtvorvodce výtvorůů, , napnapřř. autor. autor čči vyni vynáálezcelezce
8.8.


 
menmenššinový akcioninový akcionáářř


 
aj.aj.
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PPŘŘÍÍKLAD:KLAD:
SMLUVNSMLUVNÍÍ LICENCE  LICENCE  


Autorský zAutorský záákonkon


NevyplývNevyplýváá--li z licenli z licenččnníí
 


smlouvy napsmlouvy napřř. mezi . mezi 
autorem a televiznautorem a televizníím vysm vysíílatelem jinak, latelem jinak, 
mmáá


 
se za to, se za to, žže jde o e jde o nenevýhradnvýhradníí


 
licenci licenci 


k televiznk televizníímu vysmu vysíílláánníí
 


autorova dautorova dííla. la. 
Nikoli o licenci výhradnNikoli o licenci výhradníí. . 
Tzn. Tzn. in in favoremfavorem


 
auctorisauctoris..


§§
 


47/1 47/1 in finein fine
 


a. z.a. z.
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ZZÁÁKAZ ZNEUKAZ ZNEUŽŽITITÍÍ
MONOPOLUMONOPOLU


MonopolMonopol
1.1.


 
ppřřirozenýirozený


2.2.
 
prpráávnvníí


 
(výhradn(výhradníí


 
koncese)koncese)


Smlouva pSmlouva přřipojovacipojovacíí (adh(adhééznzníí))
obchodnobchodníík s elektk s elektřřinou je inou je povinen uzavpovinen uzavřříítt


 
smlouvusmlouvu


o dodo dodáávce elektvce elektřřiny s iny s kakažždýmdým, , 
kdo splkdo splňňuje puje přředpoklady (edpoklady (leglegáálnlníí


 
smluvnsmluvníí


 
ppřříímusmus) ) 


a za záákaznkazníík podepisuje k podepisuje smluvnsmluvníí
 


formulformuláářř
 


ppřředloedložženýený
monopolistou, jehomonopolistou, jehožž


 
obsah obsah nemnemůžůžee


 
mměěnit;nit;


srv. napsrv. napřř. energet. z. . energet. z. čč. 458/00 Sb.. 458/00 Sb.
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7.           DOBR7.           DOBRÁÁ  VVÍÍRARA
VyvratitelnVyvratitelnáá domndomněěnkanka (p(přředpoklad) edpoklad) 
dobrdobréé


 
vvííry ry kakažžddééhoho


soukromsoukroméé prpráávo zalovo založženo na peno na přředpokladuedpokladu
poctivosti poctivosti 


VýkladovVýkladovéé pravidlo                             pravidlo                             ((§§ 35/2 o. z.)35/2 o. z.)


prpráávnvníí
 


jednjednáánníí
 


mmáá
 


být být vyklvyklááddáánono
 


tak, tak, 
aby aby nebyl ponebyl pošškozenkozen, kdo , kdo jednaljednal


 
bona fide,bona fide,


nebo kdo nebo kdo dobrovdobrověěrnrněě
 


ddůůvvěřěřovaloval,,
žže e jiný takto jednjiný takto jednáá
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ObsahovObsahovéé prvky zprvky záásady dobrsady dobréé vvííryry::


1.1.
 


ččestnostestnost
2.2.


 
vvěěrnostrnost


3.3.
 


ppřředvedvíídatelnost druhou stranoudatelnost druhou stranou
4.4.


 
zzřřetel na zetel na záájem druhjem druhéé


 
stranystrany


5.5.
 


ododůůvodnvodněěnnáá
 


ddůůvvěěra v druhou stranu ra v druhou stranu 
((reasonablereasonable


 
reliancereliance))
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8.           DOBR8.           DOBRÉÉ  MRAVYMRAVY


SoubSouběěh a prolh a prolíínnáánníí mravnosti a prmravnosti a práávnostivnosti


ZlatZlatáá pravidla pravidla (aureae regulae)(aureae regulae) soukromsoukroméého prho práávava::


1.1.
 


neplatnostneplatnost
 


soukromoprsoukromopráávnvníích jednch jednáánníí
 


ppřřííččííccíích se ch se 
dobrým mravdobrým mravůům                                                 m                                                 §§


 
39 o. z.39 o. z.


2.2.
 


zzáákaz výkonukaz výkonu
 


soukromých prsoukromých prááv v rozporu v v rozporu 
s dobrými mravy                                         s dobrými mravy                                         §§


 
3 odst. 1 o. z.3 odst. 1 o. z.


3.3.
 


soukromoprsoukromopráávnvníí
 


odpovodpověědnostdnost
 


za za šškodu kodu 
úúmyslným jednmyslným jednáánníím proti dobrým mravm proti dobrým mravůům       m       §§


 
424 o. z.424 o. z.
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C. c.:    C. c.:    bonnebonne foifoi (ve významu dobrých mrav(ve významu dobrých mravůů,,
jako mravnjako mravníí


 
kategorie)kategorie)


ABGB:    ABGB:    guttegutte SittenSitten
BGB:      BGB:      TreuTreu undund GlaubenGlauben
o. z.:     o. z.:     zzáásady socialisticksady socialistickéého souho soužžititíí


(p(půůvodnvodníí
 


znzněěnníí
 


z 1964)z 1964)







66


9.   Z9.   ZÁÁKAZ ZNEUKAZ ZNEUŽŽITITÍÍ  PRPRÁÁVAVA
ZZáákaz výkonu prkaz výkonu prááva na va na úúkor blikor bližžnníího ho 
nebo vnebo vššeobecneobecnéého dobra ho dobra (statku, blaha)(statku, blaha)


napnapřř. z. záákaz výkonu prkaz výkonu prááva vlastnickva vlastnickéého na ho na úúkorkor
vlastnvlastnííka sousedka sousedííccíího pozemku ho pozemku 
nebo na nebo na úúkor pokojnkor pokojnéého stavu souho stavu soužžititíí


 
v obciv obci


VlastnictvVlastnictvíí zavazujezavazuje ((ččl. 11/3 LZPS)l. 11/3 LZPS)
K K ččemu?emu?


 
Ke zdrKe zdržženeníí


 
se jeho výkonu na se jeho výkonu na úúkorkor







67


10. PR10. PRÁÁVA NVA NÁÁLELEŽŽEJEJÍÍ  BDBDĚĚLÝMLÝM


VigilantibusVigilantibus iuraiura scriptascripta suntsunt
rozhodnost a odvaha brrozhodnost a odvaha bráát se o svt se o svéé


 
prpráávovo


prpráávo v rukou schopných;vo v rukou schopných;
spspíí--li se na prli se na práávechvech


zzáániknik (prekluze) pr(prekluze) prááva va ex legeex lege uplynutuplynutíímm
doby a nedoby a neččinnostinnostíí
oslabenoslabeníí prprááva dluva dlužžnnííkovou nkovou náámitkoumitkou
promlpromlččeneníí


 
po uplynutpo uplynutíí


 
dobydoby


naturnaturáálnlníí
 


prpráávo bez nvo bez náároku roku 







68


11.      PR11.      PRÁÁVNVNÍÍ  BEZPEBEZPEČČÍÍ


BezpeBezpeččíí::
1.1.


 
stejnstejnééhoho


 
rozhodnutrozhodnutíí


 
o o stejnstejnéém m prpráávuvu


2.2.
 
rozhodnutrozhodnutíí


 
toho, kdo je toho, kdo je ppřřííslusluššenen


3.3.
 
stejnstejnéého rozhodnutho rozhodnutíí


 
kakažžddééhoho, kdo bude   , kdo bude   


rozhodovat o prrozhodovat o práávuvu


DDůůkaznkazníí jistota nabytjistota nabytíí prpráávava
napnapřř. pomoc. pomocíí


 
svsvěědkdkůů, ve, veřřejnou ejnou 


nebo soukromou listinou aj.nebo soukromou listinou aj.
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12.         ODBORNOST12.         ODBORNOST
ZZáásada profesionalitysada profesionality
napnapřř. podnikatele. podnikatele


Kdo se hlKdo se hláássíí
 


jako pjako přřííslusluššnníík urk urččititéého ho stavu stavu 
nebo nebo povolpovoláánníí


 
k k odbornodbornéému výkonumu výkonu


nebo jinak vystupuje jako nebo jinak vystupuje jako odbornodbornííkk, , 
je zavje zaváázzáán nahradit n nahradit šškodu zpkodu způůsobenousobenou
za urza urččitých okolnostitých okolnostíí


napnapřř. odbornost advok. odbornost advokááta vta vůčůči klientovi, i klientovi, 
lléékakařře v soukrome v soukroméé


 
praxi vpraxi vůčůči pacientovi apodi pacientovi apod..
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13.   LEX RETRO NON AGIT13.   LEX RETRO NON AGIT
Výslovný Výslovný úústavnstavníí zzáákaz zpkaz zpěětntnéé úúččinnosti innosti 
norem trestnnorem trestníího prho práávava
ve smluvnve smluvníím prm práávu platvu platíí


 
dohodnutdohodnutáá


 
úúččinnost innost 


smlouvy:smlouvy:
a.a.


 
uzavuzavřřeneníím, kdy je shodnm, kdy je shodnáá


 
s platnosts platnostíí


b.b.
 


pozdpozděějjšíší
 


úúččinnostinnost
c.c.


 
ddřříívvěějjšíší


 
úúččinnost, innost, napnapřř. ji. jižž


 
od 1. 1. tohoto rokuod 1. 1. tohoto roku


IuraIura quesitaquesita
prprááva va nabytnabytáá


 
ppřřed ed úúččinnostinnostíí


 
prpráávnvníí


 
normy, normy, 


zzůůststáávajvajíí
 


nedotnedotččenaena
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14.      PR14.      PRÁÁVA TVA TŘŘETETÍÍCHCH


ZZáákaz výkonu smluvnkaz výkonu smluvníí svobodysvobody
ke ke zhorzhorššeneníí


 
postavenpostaveníí


 
ttřřetetíího ho 


(na jeho (na jeho úúkor)kor)


napnapřř. z. záákaz dohody dkaz dohody děědicdicůů
 


na na úúkor kor 
vvěřěřitele zitele zůůstavitelestavitele
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15.  SMLUVN15.  SMLUVNÍÍ  SPRAVEDLNOSTSPRAVEDLNOST


Parita smluvnParita smluvníích plnch plněěnníí
=  z=  záásadnsadníí


 
vyrovnanost vzvyrovnanost vzáájemných plnjemných plněěnníí


s ohledem na s ohledem na úúččel el smlouvysmlouvy
napnapřř. z. záásadnsadněě


 
vyrovnaný pomvyrovnaný poměěr ur užžitnitnéé


hodnoty pronajathodnoty pronajatéé
 


obchodnobchodníí
 


mmíístnostistnosti
a na náájemnjemnééhoho


PPřřirozený zirozený záákon rovnovkon rovnovááhyhy (vyrovn(vyrovnáánníí branbraníí
a da dáávváánníí), ), GleichgewichtsgesetzGleichgewichtsgesetz, Law of  , Law of  EquilibriumEquilibrium
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16.  ROZUMN16.  ROZUMNÉÉ  OOČČEKEKÁÁVVÁÁNNÍÍ


Rozumnost vlastnostRozumnost vlastnostíí prpráávnvníího ho řřáádu du 
ratioratio


 
scriptascripta


rozumnrozumnéé
 


uspouspořřááddáánníí
 


pompoměěrrůů


ReasonableReasonable expectationexpectation
rozumnrozumněě


 
lze olze oččekekáávat urvat urččititéé


 
chovchováánníí


ZvlZvlášáštntníí zzáásada obezsada obezřřetnosti petnosti přři podniki podnikáánníí
na kapitna kapitáálovlovéém trhum trhu


z. z. čč. 256/04 Sb.. 256/04 Sb.
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17.       ZDRAVÝ ROZUM17.       ZDRAVÝ 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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18.      IN DUBIO MITIUS18.      IN DUBIO MITIUS
V pochybnostech mV pochybnostech míírnrněějiji


poddajnost (poddajnost (dispozitivnostdispozitivnost) ) 
norem soukromnorem soukroméého prho práávava


VýkladovVýkladovéé pravidlo pro výklad smluvpravidlo pro výklad smluv
smlouvy jsou spsmlouvy jsou spíšíše platne platnéé, ne, nežžli neplatnli neplatnéé;;
srv. projevenou vsrv. projevenou vůůli stran li stran 


In dubio pro reoIn dubio pro reo
zzáásada prsada prááva trestnva trestnííhoho
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19.       P19.       PŘŘEDCHEDCHÁÁZENZENÍÍ


PPřředchedcháázenzeníí ohroohrožženeníí nebo porunebo poruššeneníí
soukromsoukroméého prho prááva nebo vva nebo vššeobecneobecnéého dobraho dobra
srv. tsrv. tééžž


 
prpráávnvníí


 
princip princip obezobezřřetnostietnosti; ; 


a to a to prevenceprevence::


1.1.
 


sporsporůů
2.2.


 
soukromých deliktsoukromých deliktůů


 
a a šškod z nichkod z nich


a.a.
 
úújem majetkovýchjem majetkových


b.b.
 
úújem nemajetkovýchjem nemajetkových


c.c.
 
jiných deliktjiných deliktůů
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GenerGeneráálnlníí ppřřííkaz prevence vkaz prevence vůůbecbec
LegLegáálnlníí


 
genergeneráálnlníí


 
ppřřííkazy kazy §§


 
3/2 o. z.3/2 o. z.


1.1.
 


vyvarovatvyvarovat
 


se ohrose ohrožženeníí
 


nebo porunebo poruššeneníí
 


prpráávava


2.2.
 


upupřřednostnit dohoduednostnit dohodu
 


o odstrano odstraněěnníí
 


rozporu stranrozporu stran
vvčč. mo. možžnnéého pho přřispispěěnníí


 
prostprostřřednednííka ka 


((„„zprostzprostřředkovatele,edkovatele,““
 


medimediáátoratora) nebo ) nebo smsmíírcerce
srv. napsrv. napřř. mediaci v kolektivn. mediaci v kolektivníím prm práávuvu
pracovnpracovníím nebo autorskm nebo autorskéém a souvisejm a souvisejííccíích ch 
prpráávech; srv. napvech; srv. napřř. sm. smíírrččíí


 
řříízenzeníí


 
soudnsoudníí
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GenerGeneráálnlníí smluvnsmluvníí prevenceprevence §§ 43 o. z.43 o. z.


LegLegáálnlníí
 


ppřřííkaz smluvnkaz smluvnííkkůům odstranitm odstranit
vvšše, co me, co můžůže ve véést ke sporst ke sporůůmm


napnapřř. nepou. nepoužžíívat vvat víícevýznamovcevýznamovéé
 


pojmypojmy
bez vysvbez vysvěětlentleníí


 
jejich urjejich urččititéého významuho významu
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GenerGeneráálnlníí šškodnkodníí prevenceprevence §§ 415 o. z.415 o. z.


LegLegáálnlníí
 


ppřřííkaz svým kaz svým chovchováánníím nem nešškoditkodit
((neminemneminem


 
laederelaedere))


 
na zdravna zdravíí, majetku, p, majetku, přříírodroděě


nebo nebo žživotnivotníím prostm prostřřededíí, , 
tzn. netzn. nešškodit na prkodit na práávech nebo vvech nebo vššeobecných dobrecheobecných dobrech


=   t=   tééžž
 


genergeneráálnlníí
 


klausuleklausule
 


skutkovskutkovéé
 


podstatypodstaty
zakzakáázenzenééhoho


 
šškodnkodnííhoho


 
chovchováánníí; ; 


k tomu dk tomu dáále viz le viz zvlzvlášáštntníí
 


skutkovskutkovéé
 


podstatypodstaty
deliktndeliktníího prho práávava


 
šškodnkodnííhoho


 
§§


 
421 421 ––


 
437 o. z.437 o. z.
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20.20.
 NEZNALOST ZNEZNALOST ZÁÁKONA  KONA  


NEOMLOUVNEOMLOUVÁÁ
PPřředpokladem edpokladem jeje objektivnobjektivníí poznatelnost zpoznatelnost záákonakona
bez dokazovbez dokazováánníí


 
jeho skutejeho skuteččnnéé


 
znalosti konkrznalosti konkréétntníímm


ččlovlověěkemkem


=   =   neomlouvneomlouváá
 


zejm. neznalost przejm. neznalost práávnvníích principch principůů
a obecných za obecných záásad prsad prááva soukromva soukroméého ho 
nebo venebo veřřejnejnééhoho


=   nezji=   nezjiššťťuje se subjektivnuje se subjektivníí
 


stav vstav věědomdomíí
 


lidlidíí
 


o pro práávuvu


prpráávnvníí význam význam zjizjiššttěěnníí osobnosobníích pomch poměěrrůů ččlovlověěkaka
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4. 4. ČČÁÁSTST


ZZÁÁSADY ZVLSADY ZVLÁŠÁŠTNTNÍÍ


VVČČETNETNĚĚ


ZZÁÁSAD PRSAD PRÁÁVNVNÍÍCH INSTITUCCH INSTITUCÍÍ
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ZZÁÁSADY ZVLSADY ZVLÁŠÁŠTNTNÍÍ


PrPráávo obchodnvo obchodníí
zzáásada poctivsada poctivéého obchodnho obchodníího styku aj.ho styku aj.


PrPráávo autorskvo autorskéé a pra práávo výkonných umvo výkonných uměělclcůů
zzáásada sada pravdivostipravdivosti autorstvautorstvíí
nebo pnebo půůvodcovstvvodcovstvíí


 
umuměěleckleckéého výkonu ho výkonu 


PrPráávo pracovnvo pracovníí
zzáásada zsada záávislvisléé prpráácece
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ZZÁÁSADY PRSADY PRÁÁVNVNÍÍCH INSTITUCCH INSTITUCÍÍ


NapNapřř.:.:


ZZáásada rodinnsada rodinnéé solidaritysolidarity


ZZáásady vyposady vypořřááddáánníí zaniklzanikléého spoleho společčnnéého  ho  
jmjměěnníí


 
manmanžželelůů


 
§§


 
149/2 149/2 --


 
4 o. z.4 o. z.


ZZáásadasada superficiessuperficies solosolo ceditcedit (( o. z.)o. z.)


ZZáásada sada úúččelovosti sponzorstvelovosti sponzorstvíí
ZZáásada pousada pouččenenéého souhlasu pacientaho souhlasu pacienta
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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..
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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







91







92







93
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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))







102







103







104







105
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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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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 PRPRINCIPY PRÁÁVNVNÍÍHO HO 
MYMYŠŠLENLENÍÍ


VÝKLAD VÝKLAD 


SOUKROMSOUKROMÉÉHO PRHO PRÁÁVAVA
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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 1.6 (2008)verze 1.6 (2008)


©©
 


Ivo Telec, 2005Ivo Telec, 2005
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„„ZamZaměřěřuj svou pozornost k tomu, uj svou pozornost k tomu, 
co je podstatou kaco je podstatou kažžddéé  slovem oznaslovem označčenenéé
ččinnosti nebo zinnosti nebo záásady nebo vsady nebo věěci.ci.““


MarcusMarcus
 AureliusAurelius,,  Hovory k sobHovory k soběě..


Praha 1969, s. 106. Praha 1969, s. 106. PPřřeklekl. . KuthanKuthanůůvv..
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TEMATICKÝ OBSAHTEMATICKÝ OBSAH


1.1.
 


úúččel výkladuel výkladu
2.2.


 
prpráávnvníí


 
hermeneutika a prhermeneutika a práávnvněě


 hermeneutickhermeneutickéé
 


mymyššlenleníí
3.3.


 
výkladovvýkladovéé


 
(interpreta(interpretaččnníí) pr) práávovo


4.4.
 


výklad prvýklad práávnvníích ch úúkonkonůů
 


a jeho pravidlaa jeho pravidla
5.5.


 
výklad prvýklad práávnvníího ho řřáádu a jeho metodydu a jeho metody


6.6.
 


výklad prvýklad práávnvníích rozhodnutch rozhodnutíí
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DEN ZVDEN ZVÍÍŘŘAT   AT   


V zoo vyhlV zoo vyhláásili na sili na Den zvDen zvíířřatat
 


volný vstup volný vstup 
nnáávvššttěěvnvnííkkůům se zvm se zvíířřececíím pm přřííjmenjmeníím.m.


PPřřiiššla panla paníí
 


SlavSlavííkovkováá
 


s vnous vnouččaty, pan aty, pan 
KrKráállííččekek


 
s pans paníí, p, přřiiššli li SovoviSovovi


 
aj.aj.


VolnVolnéého vstupu se domho vstupu se domááhal pan hal pan VohVohááňňkaka..
NechtNechtěěli ho vli ho vššak zdarma vpustit.ak zdarma vpustit.
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1. 1. ČČÁÁSTST


VVŠŠEOBECNEOBECNĚĚ
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DEVDEVÍÍZAZA


„„PrPráávo nenvo neníí text!text!““
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Text prText práávnvníího pho přředpisu, edpisu, 
text prtext práávnvníího ho úúkonu konu 


nebo text prnebo text práávnvníího rozhodnutho rozhodnutíí
je je pouze východiskem pouze východiskem pro pro zjizjiššttěěnníí


úúččeluelu
 


a a obsahuobsahu
 


prpráávnvníí
 


normynormy
nebo znebo záávazku.vazku.







11







12


JUDIKATURA 1JUDIKATURA 1
((……) naprosto neudr) naprosto neudržžitelným momentem pouitelným momentem použžíívváánníí


 
prpráávava


je jeho aplikace vychje jeho aplikace vycháázejzejíí
 


pouze z jeho jazykovpouze z jeho jazykovééhoho
výkladu.výkladu.
Jazykový výklad pJazykový výklad přředstavuje pouze prvotnedstavuje pouze prvotníí


 
ppřřibliblíížženeníí


 
se se 


k aplikovank aplikovanéé
 


prpráávnvníí
 


normnorměě. Je pouze východiskem . Je pouze východiskem 
pro objasnpro objasněěnníí


 
a ujasna ujasněěnníí


 
si jejsi jejíího smyslu a ho smyslu a úúččelu elu 


(k (k ččemuemužž
 


slousloužžíí
 


i i řřada dalada dalšíších postupch postupůů, jako je logický , jako je logický 
a systematický výklad, výklad e a systematický výklad, výklad e rationeratione


 
legislegis


 
atd.).      atd.).      
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MechanickMechanickáá
 


aplikace aplikace abstrahujabstrahujííccíí, resp. neuv, resp. neuvěědomujdomujííccíí
 


si,si,
a to bua to buďď


 
úúmyslnmyslněě


 
nebo v dnebo v důůsledku nevzdsledku nevzděělanosti, lanosti, 


smysl a smysl a úúččel prel práávnvníí
 


normy, normy, 
ččininíí


 
z prz prááva nva náástroj odcizenstroj odcizeníí


 
a absurdity.a absurdity.


NNááll. . ÚÚS z 17. 12. 97 sp. zn. S z 17. 12. 97 sp. zn. PlPl. . ÚÚS 33/97,S 33/97,
čč. . nnááll. 163 Sb. n. a . 163 Sb. n. a usnusn., sv. 9, vyhl. pod ., sv. 9, vyhl. pod čč. 30/98 Sb.. 30/98 Sb.
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JUDIKATURA 2JUDIKATURA 2


PrPráávnvníí
 


úúkon je neurkon je neurččitý (itý (§§
 


37 odst. 2 Ob37 odst. 2 ObččZ) tehdy,Z) tehdy,
jestlijestližže srozumitelne srozumitelněě


 
vyjvyjááddřřený obsah mený obsah máá


 
takovtakovéé


vvěěcncnéé
 


nedostatky, nedostatky, 
žže je nelze pe je nelze přřeklenout ani výkladem eklenout ani výkladem 
podle podle §§


 
35 odst. 2 Ob35 odst. 2 ObččZ.Z.


Rozs. NS sp. zn. 2 Rozs. NS sp. zn. 2 CdonCdon
 


257/97257/97
PrPrááv. v. rozhlrozhl. 1998/7. 1998/7







15


JUDIKATURA 3JUDIKATURA 3
ZZáákladnkladníím principem výkladu smluv je priorita výkladu, kterým principem výkladu smluv je priorita výkladu, který
nezaklnezaklááddáá


 
neplatnost smlouvy, pneplatnost smlouvy, přřed takovým výkladem, kterýed takovým výkladem, který


neplatnost smlouvy zaklneplatnost smlouvy zaklááddáá, jsou, jsou--li moli možžnnéé
 


oba výklady.oba výklady.
Je tak vyjJe tak vyjááddřřen a podporoven a podporováán princip autonomie smluvnn princip autonomie smluvníích stran,ch stran,
povaha soukrompovaha soukroméého prho prááva a s tva a s tíím spojenm spojenáá


 
spolespoleččenskenskáá


a hospoda hospodáářřskskáá
 


funkce smlouvy.funkce smlouvy.
NenNeníí


 
úústavnstavněě


 
konformnkonformníí


 
a je v rozporu s principy pra je v rozporu s principy práávnvníího stho stáátutu


takovtakováá
 


praxe, kdy obecnpraxe, kdy obecnéé
 


soudy upsoudy upřřednostednostňňujujíí
 


výklad vedoucvýklad vedoucíí
k neplatnosti smlouvy, pk neplatnosti smlouvy, přřed výkladem neplatnost smlouvyed výkladem neplatnost smlouvy
nezaklnezakláádajdajííccíím.m.


NNááll. . ÚÚS z 14. 4. 05 sp. zn. I. S z 14. 4. 05 sp. zn. I. ÚÚS 625/03S 625/03







16


PRPRÁÁVNVNÍÍ  VVĚĚDADA


MetodickMetodickáá a systematicka systematickáá k prk práávnvníímumu
dobru dobru (spravedlnosti)(spravedlnosti)


 
zaczacíílenlenáá


1.1.
 
tvorbatvorba


 
(kreace) pr(kreace) práávava


2.2.
 
výkladvýklad


 
(interpretace) pr(interpretace) práávava


3.3.
 
poupoužžíívváánníí


 
(aplikace) pr(aplikace) prááva v situacva v situacííchch


vvčč. dokazov. dokazováánníí
 


(argumentace)(argumentace)
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Paradigma Paradigma (model, vzorec) (model, vzorec) prpráávovvověědndnéého ho 
mymyššlenleníí


vvěědeckdeckáá metodametoda, pr, práávnvníí principy principy a pra práávnvníí normynormy
napnapřř. v. věědeckdeckéé


 
metody prmetody práávnvněě


 
výkladovvýkladovéé


teoretický teoretický systsystéémm prprááva a prva a práávnvníí vztahyvztahy
napnapřř..


 
prpráávnvníí


 
vztahy jako forma spolevztahy jako forma společčenských,enských,


zejm. výrobnzejm. výrobníích, vztahch, vztahůů
viz marxistickoviz marxisticko--leninskleninskáá


 
obecnobecnáá


 
teorie stteorie stáátu a prtu a práávava
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DUCH A LITERA ZDUCH A LITERA ZÁÁKONAKONA


Duch zDuch záákonakona
=  vysti=  vystižženeníí


 
podstatypodstaty


 
a a ppřřirozenirozenééhoho


smyslusmyslu
 


nehmotnnehmotnéé
 


prpráávnvníí
 


normy;  normy;  
vyjevvyjevíí


 
se se výklademvýkladem


Litera zLitera záákonakona
=  p=  píísemnsemnéé


 
vyjvyjááddřřeneníí


 
úúččelu a obsahuelu a obsahu


nehmotnnehmotnéé
 


prpráávnvníí
 


normy; normy; 
hmotnhmotněě


 
zachycenzachycenéé


 
formou zformou záákonakona







19


ÚÚČČEL VÝKLADUEL VÝKLADU
QuidQuid iuris?iuris?
odstranodstraněěnníí


 
pochybnostpochybnostíí


 
o pro práávu vu 


zjizjiššttěěnníí, co plat, co platíí vvěědecký poznatekdecký poznatek
=  pr=  práávnvníí


 
nnáázorzor


PotvrzenPotvrzeníí, nebo , nebo vyvrvyvráácenceníí vvííceznaceznaččných ných 
výkladových výkladových domndomněěneknek; ; bubuďď


 
dludlužžíí, nebo ne, nebo ne


VyjevenVyjeveníí prprááva z nosiva z nosičče, je, jíímmžž je vyjje vyjááddřřenoeno
napnapřř. z pr. z práávnvníího pho přředpisuedpisu
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PRPRÁÁVNVNÍÍ  HERMENEUTIKAHERMENEUTIKA


InterpretandiInterpretandi scientiascientia
HermesHermes


 
=   posel (tlumo=   posel (tlumoččnníík) bohk) bohůů


=   =   umuměěnníí
 


výkladu prvýkladu práávava
sjednocovsjednocováánníí prprááva va jednotnýmjednotným výklademvýkladem


=   sou=   souččáást obecnst obecnéé
 


hermeneutikyhermeneutiky


PPřředmedměětem zejm. prtem zejm. práávnvníí text text 
HermeneutickHermeneutickáá orientace prorientace práávnvníí vvěědydy


pojmypojmy porozumporozuměěnníí, význam, intencionalita, význam, intencionalita
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VýkladovVýkladováá pravidlapravidla


1.1.
 


prpráávnvněě
 


normativnnormativníí, , napnapřř. z. záákonnkonnáá
prpráávnvníí řřáádd


2.2.
 


vvěědeckydecky
 


normativnnormativníí, , viz výkladovviz výkladovéé
prpráávnvníí


 
doktrdoktríínyny


vvěědecký decký řřáádd
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ZNAKY PRZNAKY PRÁÁVNVNĚĚ  HERMENEUTICKHERMENEUTICKÉÉHO MYHO MYŠŠLENLENÍÍ


1.1.
 


vvěědomdoméé
 


uznuznáávváánníí
 


ppřřirozenosti irozenosti 
subjektivnsubjektivnííchch


 
lidských prlidských prááv bez ohledu v bez ohledu 


na politickou dohodu, a to s vyvozenna politickou dohodu, a to s vyvozeníím m 
jejich pjejich přřirozenirozenéého ho zdrojezdroje


2.2.
 


instrumentinstrumentáálnlníí
 


poupoužžíívváánníí
 


úústavnstavněě
 chrchráánněěných lidských prných lidských prááv a svobodv a svobod


3.3.
 


logicklogickéé
 


a ra réétoricktorickéé
 


operace s operace s prpráávnvníími mi 
principyprincipy
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4.4.
 


pompoměřěřovováánníí
 


ststřřetnuvetnuvšíších se subjektivnch se subjektivníích ch 
prprááv, svobod nebo vv, svobod nebo vššeobecneobecněě


 
sdsdíílených doberlených dober


srvsrv. Test pom. Test poměěrnosti crnosti cííle a prostle a prostřředkuedku
5.5.


 
soudcovsksoudcovskéé


 
aj. aj. dotvdotváářřeneníí


 
psanpsanéého prho prááva va 


obsahem otevobsahem otevřřených prených práávnvníích pojmch pojmůů, , srvsrv. dobr. dobréé
 mravy, vemravy, veřřejnejnáá


 
mormoráálka, velka, veřřejný poejný pořřáádekdek


6.6.
 


zvazvažžovováánníí
 


okolnostokolnostíí
 


konkrkonkréétntníího pho přříípadu padu 
(pr(práávnvníí


 
kontextualismus), a to:kontextualismus), a to:


a.a.
 
skutkových nebo prskutkových nebo práávnvnííchch


b.b.
 
polehpolehččujujííccíích nebo pch nebo přřititěžěžujujííccííchch
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SOUDCOVSKÝ SLIBSOUDCOVSKÝ SLIB
 A KA KÁÁRNRNÉÉ  PROVINPROVINĚĚNNÍÍ


Soudcovský slibSoudcovský slib výkladuvýkladu prpráávnvníího ho řřáádu podledu podle
nejlepnejlepšíšího vho věědomdomíí


 
a sva svěědomdomíí


 
§§


 
62/1 z. 62/1 z. čč. 6/02 Sb.. 6/02 Sb.


SoudcovskSoudcovskáá povinnostpovinnost výkladuvýkladu zzáákona kona 
podle nejleppodle nejlepšíšího vho věědomdomíí


 
a sva svěědomdomíí


 
§§


 
79/179/1


=   =   ii
 


„„nejlepnejlepší“ší“
 


vvěědomdomíí
 


výkladových metodvýkladových metod


SoudcovskSoudcovskéé kkáárnrnéé provinproviněěnníí vadnvadnéého výkladu ho výkladu 
(skutkov(skutkováá


 
podstata ppodstata přřekrucovekrucováánníí


 
prprááva)             va)             §§


 
8787


=   poru=   poruššeneníí
 


veveřřejnoprejnopráávnvníí
 


povinnostipovinnosti
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ZDROJE VÝKLADUZDROJE VÝKLADU


JudikaturaJudikatura
1.1.


 
rozhodnutrozhodnutíí


 
bběžěžnnéé


2.2.
 


rozhodnutrozhodnutíí
 


výkladovvýkladovéé
 


o o autentickautentickéémm
 


výkladuvýkladu
ddřříívvěějjšíšího rozhodnutho rozhodnutíí, , napnapřř. ESLP, SD ES. ESLP, SD ES


PrPráávnvníí vvěědada
napnapřř. koment. komentáářře k pe k přředpisedpisůům;  m;  neplatneplatíí


 
rrččeneníí,,


„„kde zakde začčíínnáá
 


prpráávnvníí
 


problprobléém, konm, konččíí
 


komentkomentáářř““
dogmatickdogmatickáá


 
exegese  =  rozborový soudexegese  =  rozborový soud
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DRUHY VÝKLADUDRUHY VÝKLADU
1.1.


 
vlastnvlastníí


 
(autentický); (autentický); napnapřř. výklad . výklad vlastnvlastnííchch rozhodnutrozhodnutíí


ESLP a SD ES;ESLP a SD ES;
 


zzáávazný prvazný práávnvníí
 


formou rozhodnutformou rozhodnutíí


2.2.
 


soudnsoudníí
 


ppřři poui použžíívváánníí
 


prprááva soudem; va soudem; 
zzáávazný jak je zvazný jak je záávaznvaznéé


 
rozhodnutrozhodnutíí, jinak p, jinak půůsobsobíí


argumentaargumentaččnníí
 


ppřřesvesvěěddččivostivostíí


3.3.
 


doktrindoktrináárnrníí; ; napnapřř. v. věědeckdeckéé
 


komentkomentáářře,e,
ppůůsobsobíí


 
argumentaargumentaččnníí


 
ppřřesvesvěěddččivostivostíí


4.4.
 


sluslužžebnebníí; ; viz stviz stáátntníí
 


sluslužžbu;bu;
 


sluslužžebnebněě
 


zzáávazný pokynvazný pokyn
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CO JE VYKLCO JE VYKLÁÁDDÁÁNO?NO?


1.1.
 


projev vprojev vůůlele
 


v soukromv soukroméém prm práávu (soukromoprvu (soukromopráávnvníí
úúkon), kon), napnapřř. n. náájemnjemníí


 
smlouva nebo jejsmlouva nebo jejíí


 
výpovvýpověďěď


2.2.
 


soukromoprsoukromopráávnvníí
 


normanorma
i.i.


 
výklad mezinvýklad mezináárodnrodníí


 
smlouvy smlouvy 


ii.ii.
 
výklad prvýklad práávnvníího pho přředpisu, edpisu, napnapřř. o. z.. o. z.


 
aj.                  aj.                  


iii.iii.
 


výklad jiných zdrojvýklad jiných zdrojůů
 


prprááva soukromva soukroméého ho 
napnapřř. oby. obyččejejůů, obchodn, obchodníích zvyklostch zvyklostíí


3.3.
 


prpráávnvníí
 


rozhodnutrozhodnutíí
 


(ve(veřřejnoprejnopráávnvníí
 


úúkon) kon) 
ve vve věěci soukromoprci soukromopráávnvníí, , napnapřř. o . o šškodnkodníímm


 
prpráávu vu 
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JUDIKATURAJUDIKATURA


Obsah plnObsah plnéé  moci je pmoci je přředmedměětem interpretace tem interpretace 
podle ustanovenpodle ustanoveníí  o výkladu pro výkladu práávnvníích ch úúkonkonůů..


Rozs. NS sp. zn. 22 Rozs. NS sp. zn. 22 CdoCdo
 


870/00870/00
PrPrááv. v. rozhlrozhl. 2002/3. 2002/3
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2. 2. ČČÁÁSTST


OBECNOBECNĚĚ
 


O VÝKLADU O VÝKLADU 


SOUKROMOPRSOUKROMOPRÁÁVNVNÍÍCH CH ÚÚKONKONŮŮ
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VVĚĚDECKDECKÉÉ  METODY METODY 
VÝKLADU PRVÝKLADU PRÁÁVNVNÍÍCH CH ÚÚKONKONŮŮ


VVěědecky uzndecky uznáávanvanéé metody metody 


1.1.
 


metoda dobrmetoda dobréé
 


vvííryry
srv. psrv. přředpoklad edpoklad dobrovdobrověěrnrnééhoho


 
prpráávnvníího jednho jednáánníí


a ochranu dobra ochranu dobréé
 


vvííry adresry adresáátata
2.2.


 
metoda znmetoda znáámméého ho úúmyslumyslu; srv. svobodnou v; srv. svobodnou vůůlili


3.3.
 


metoda mluvnickometoda mluvnicko--jazykovjazykováá
4.4.


 
metoda významoslovnmetoda významoslovnáá


 
(s(séémantickmantickáá))


5.5.
 


metoda metoda okolnostnokolnostníí
 


vvčč. . metodymetody
 


historickhistorickéé, viz , viz 
dokazovdokazováánníí


 
skutku, skutku, napnapřř. n. nááslednslednéé


 
chovchováánníí


 
stranstran
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PPŘŘÍÍKLADKLAD
 VÝKLAD SMLOUVY O DVÝKLAD SMLOUVY O DÍÍLOLO


Z textu smlouvy o dZ textu smlouvy o díílo nebylo patrno,lo nebylo patrno,
zda objednatelem grafickzda objednatelem grafickéého ho logotypulogotypu


 
je je JosefJosef


NovNováák,k,
 


anebo obchodnanebo obchodníí
 


spolespoleččnost nost Josef NovJosef Nováák,k,
s. r. o.,s. r. o.,
jjíížž


 
je je Josef NovJosef Nováák k jediným jednatelem a jedinýmjediným jednatelem a jediným


spolespoleččnnííkem.kem.
NicmNicméénněě


 
z z nnááslednslednéého shodnho shodnéého chovho chováánníí


stran, a to z prohlstran, a to z prohlášášeneníí
 


zhotovitele a z uplatnzhotovitele a z uplatněěnníí
prprááva k uva k užžititíí


 
logotypulogotypu


 
Josefem NovJosefem Nováákemkem


 
vvůčůči ti třřetetíí


osobosoběě
 


bylo patrno, bylo patrno, žže objednatelem je e objednatelem je Josef NovJosef Nováákk..
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JAK VYKLJAK VYKLÁÁDAT PRDAT PRÁÁVNVNÍÍ  ÚÚKON?KON?


LegLegáálnlníí výkladovvýkladovéé ppřřííkazykazy
=   interpreta=   interpretaččnníí


 
donucujdonucujííccíí


 
prpráávnvníí


 
normynormy


=   interpreta=   interpretaččnníí
 


prpráávo soukromvo soukroméé
 


i i veveřřejnejnéé


Druhy Druhy ččeských výkladových peských výkladových přřííkazkazůů
1.1.


 
vvššeobecný obeobecný obččanský anský §§


 
35/2, 3 o. z. (35/2, 3 o. z. (§§


 
18 z18 záák.k.


prprááce) jen ce) jen ppřřííkladmokladmo
a similea simile obchodnobchodníí výkladvýklad


zvlzvlášáštntníí spotspotřřebitelskýebitelský §§ 55/3 o. z.55/3 o. z.


2.2.
 


zvlzvlášáštntníí
 


obchodnobchodníí
 


§§
 


266/1266/1--4 obch. z.4 obch. z.







36


VÝKLADOVVÝKLADOVÉÉ  PPŘŘÍÍKAZY KAZY 
PRPRÁÁVA OBVA OBČČANSKANSKÉÉHOHO


VVššeobecneobecnéé ppřřííkazykazy
1.1.


 
prpráávnvníí


 
úúkonkon


 
slovnslovníí


ppřřednostnednostněě dle projevendle projevenéé vvůůlele jednajjednajííccíího ho 
srvsrv. spole. společčný ný úúmysl smluvnmysl smluvníích stranch stran
jiným zpjiným způůsobem,  sobem,  a similea simile obchodnobchodníí ppřřííkazykazy
aažž podppodpůůrnrněě dle dle jazykovjazykovééhoho vyjvyjááddřřeneníí


2.2.
 


prpráávnvníí
 


úúkonkon
 


konkludentnkonkludentníí
obvyklý význam zpobvyklý význam způůsobu vyjsobu vyjááddřřeneníí, , napnapřř. rukoud. rukoudáánníí
dle vdle vůůle jednajle jednajííccííhoho
ochrana dobrochrana dobréé vvííry adresry adresáátata
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ZvlZvlášáštntníí ppřřííkaz soukromkaz soukroméého prho prááva va 
spotspotřřebitelskebitelskééhoho


v pochybnostech o významu  v pochybnostech o významu  
spotspotřřebitelskebitelskéé


 
smlouvy platsmlouvy platíí


 
výklad výklad 


ppřřííznivznivěějjšíší
 


pro spotpro spotřřebiteleebitele
((consumerconsumer--friendlyfriendly--mannermanner))


zzáásada ochrany slabsada ochrany slabšíší stranystrany
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PodpPodpůůrnrnéé (subsidi(subsidiáárnrníí) ) ppřřimiměřěřenenéé
poupoužžititíí


 
výkladových pvýkladových přřííkazkazůů


 
o. z. na:o. z. na:


výklad vevýklad veřřejnoprejnopráávnvníích smluvch smluv
§§


 
170 170 sprspr. . řř..
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VÝKLADOVVÝKLADOVÉÉ  PPŘŘÍÍKAZY KAZY 
PRPRÁÁVA OBCHODNVA OBCHODNÍÍHOHO


ZvlZvlášáštntníí ppřřííkazy kazy ppřřednostnednostníí


1.1.
 


znznáámý mý úúmyslmysl
 


jednajjednajííccííhoho
adresadresáátovi byl tovi byl úúmysl znmysl znáám nebo musel být m nebo musel být 
znznáámm


2.2.
 


podppodpůůrnrněě
 


dle dle významuvýznamu
 


projevu vprojevu vůůlele
pravidelný význam u adrespravidelný význam u adresááta, ta, 
výraz v obchodnvýraz v obchodníím styku dle pravidelnm styku dle pravidelnééhoho
významu v tomto stykuvýznamu v tomto styku


3.3.
 


vvžždy vdy vššechny okolnostiechny okolnosti
 


souvissouvisííccíí
 


s projevem s projevem 
vvůůle, a to  le, a to  







40


i.i.
 


jednjednáánníí
 


o uzavo uzavřřeneníí
 


smlouvysmlouvy
ii.ii.


 
praxe zavedenpraxe zavedenáá


 
mezi stranamimezi stranami


iii.iii.
 


nnááslednslednéé
 


chovchováánníí
 


stranstran
iv.iv.


 
jinjinéé


 
okolnosti, okolnosti, napnapřř. nep. nepřřijatijatéé


 
nnáávrhyvrhy


PravidloPravidlo: : 


Projev vProjev vůůle s le s významemvýznamem
 


ppřřipouipouššttěějjííccíím m rrůůznýzný
výkladvýklad


 
je v pochybnostech vyklje v pochybnostech vyklááddáán k n k ttíížži tohoi toho, , 


kdo jej jako kdo jej jako prvnprvníí
 


v jednv jednáánníí
 


poupoužžil.il.
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PPŘŘÍÍKLADYKLADY


Výrazy napVýrazy napřř.:.:


„„diskotdiskotéékaka““


„„freewarefreeware““
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MIMOSTMIMOSTÁÁTNTNÍÍ  VÝKLADOVVÝKLADOVÁÁ  PRAVIDLAPRAVIDLA


ZZáásady UNIDROITsady UNIDROIT pro mezinpro mezináárodnrodníí
obchodnobchodníí


 
smlouvy (2004,1994)smlouvy (2004,1994)


kap. 4,   kap. 4,   lex mercatorialex mercatoria


ZZáásady evropsksady evropskéého smluvnho smluvníího prho práávava
ččl. 1:106,   l. 1:106,   uniformuniform


 
interpretationinterpretation


soft lawsoft law
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☺☺







44


3. 3. ČČÁÁSTST


PRAVIDLA PRAVIDLA 


VÝKLADU PRVÝKLADU PRÁÁVNVNÍÍCH CH ÚÚKONKONŮŮ
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DOKTRINDOKTRINÁÁRNRNÍÍ  VÝKLADOVVÝKLADOVÁÁ  PRAVIDLAPRAVIDLA


VýkladovVýkladovéé zzáásadysady (soukromopr(soukromopráávnvníí
zzáásady interpretasady interpretaččnníího prho prááva), va), 
zformovanzformovanéé do do obecnobecněě uznuznáávanýchvaných
pravidelpravidel


1.1.
 


pravidlo dobrpravidlo dobréé
 


vvííryry
 


(bona fide, (bona fide, goodgood
 


faithfaith), ), 
kterkteráá


 
chrchráánníí


 
adresadresááta prta práávnvníího ho úúkonu konu 


2.2.
 


pravidlo ppravidlo přřednosti vednosti vůůlele
 


ppřřed jazykovým ed jazykovým 
nebo jiným nebo jiným vyjvyjááddřřeneníímm
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3.3.
 


pravidlo oprpravidlo opráávnvněěnnééhoho
 


(rozumn(rozumnéého) ho) 
ooččekekáávváánníí,  ,  reasonablereasonable


 
expectationexpectation;;


pravdpravděěpodobnost chovpodobnost chováánníí
 


za za bběžěžnnééhoho
 choduchodu


 
vvěěccíí, , poddruh dobrpoddruh dobréé


 
vvííryry; ; srv. srv. 


zdravý rozum  zdravý rozum  ((commoncommon
 


sensesense))
4.4.


 
pravidlo poctivpravidlo poctivéého jednho jednáánníí


 
(fair (fair dealingdealing))


5.5.
 


pravidlo projevu vpravidlo projevu vůůlele
 


secundum et intra secundum et intra 
legem;  legem;  viz legviz legáálnlníí


 
výkladovvýkladovéé


 
ppřřííkazykazy
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6.6.
 


pravidlo rozumnosti a spravedlnosti pravidlo rozumnosti a spravedlnosti 
výkladuvýkladu; p; přředpoklad rozumnosti predpoklad rozumnosti práávnvníího ho 
řřáádu, jdu, jíímmžž


 
se se řřííddíí


 
výklad; smyslem prvýklad; smyslem práávnvníího ho 


řřáádu je spravedlnostdu je spravedlnost
7.7.


 
pravidlo znpravidlo znáámméého ho úúmyslumyslu


 
((intentionintention


 
of the of the 


partiesparties);                                             );                                             §§
 


266/1 obch. z.266/1 obch. z.


8.8.
 


pravidlo pravidlo pactapacta
 


suntsunt
 


servandaservanda; smlouvy jsou ; smlouvy jsou 
uzavuzavíírráány proto, aby platily a strany jimi byly ny proto, aby platily a strany jimi byly 
vváázzáány k dosany k dosažženeníí


 
zamýzamýššlenlenéého cho cíílele
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9.9.
 


pravidlo zpravidlo záákazu zneukazu zneužžititíí
 


prpráávv
 


(abuse of (abuse of rightsrights
 doctrinedoctrine))


10.10.
 


pravidlo neppravidlo nepřříípustnosti odporujpustnosti odporujííccíích nebo ch nebo 
pochybných volnpochybných volníích projevch projevůů
na na úúkor jinkor jinééhoho


11.11.
 


pravidlo zpravidlo záákazu výkladu brkazu výkladu bráánnííccíího ho 
uplatnuplatněěnníí


 
žžalobnalobníích nch náárokrokůů


12.12.
 


pravidlo in pravidlo in dubiodubio
 


mitiusmitius; shov; shovíívavvavěě
 


tak, aby tak, aby 
volnvolníí


 
projev spprojev spíšíše platil nee platil nežžli nikolili nikoli
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13.13.
 


pravidlo zpravidlo záákazu mkazu měěnněěnníí
 


nebo nebo 
doplndoplněěnníí


 
projevenprojevenéé


 
vvůůlele; opakem je ; opakem je 


zzáásah vykladasah vykladačče do cize do cizíí
 


vvůůle                 le                 
14.14.


 
pravidlo výkladu ve prosppravidlo výkladu ve prospěěch ch 
efektivnostiefektivnosti; v pochybnostech; v pochybnostech
o významu volno významu volníího projevu ve prospho projevu ve prospěěch ch 
dosadosažženeníí


 
vvůůllíí


 
sledovansledovanéého ho úúččeluelu


15.15.
 


pravidlo souladnpravidlo souladnéého výkladu ho výkladu 
zzáávislých smluv vislých smluv 
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16.16.
 


pravidlo contra pravidlo contra proferentemproferentem; projev ; projev 
vvůůle ple přřipouipouššttěějjííccíí


 
rrůůzný výklad je tzný výklad je třřeba eba 


vyklvykláádat k tdat k tíížži strany, kteri strany, kteráá
 


jako prvnjako prvníí
 tohoto výrazu poutohoto výrazu použžila               ila               §§


 
266/4 obch. z.266/4 obch. z.


17.17.
 


pravidlo uppravidlo upřřednostnednostněěnníí
 


prpráávnvníího ho 
úúččinku vinku vššech výrazech výrazůů


 
projevenprojevenéé


 
vvůůle le 


ppřřed vyloued vylouččeneníím nm něěkterkteréého z nichho z nich; ; 
zzáábrana svbrana svéévolnvolnéému výbmu výběěru nru něěkterých kterých 
výrazvýrazůů


 
s pominuts pominutíím jinýchm jiných
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18.18.
 


pravidlo zpravidlo záákazu nadmkazu nadměěrnrnéé
 


redukceredukce
 neboli neboli zzáákaz zredukovkaz zredukováánníí


 
ččááststíí


 
nebo nebo 


dolodoložžek jako nadbyteek jako nadbyteččnýchných
19.19.


 
pravidlo ppravidlo přřihlihléédnutdnutíí


 
k volnk volníímu celkumu celku


 ((contextcontext--orientedoriented
 


interpretationinterpretation))
20.20.


 
pravidlo v pochybnostech vyloupravidlo v pochybnostech vylouččit it 
nesmyslynesmysly; vylou; vylouččit nesmyslný zit nesmyslný záávvěěrr


21.21.
 


pravidlo nerozpornosti zpravidlo nerozpornosti záávazkvazkůů
viz rozumnostviz rozumnost
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22.22.
 


pravidlo jazykovpravidlo jazykovéé
i.i.


 
konsistentnkonsistentníí


 
poupoužžíívváánníí


 
slov a jiných  slov a jiných  


volnvolníích vyjch vyjááddřřeneníí
ii.ii.


 
rrůůznost významu rznost významu růůzných slov a jiných zných slov a jiných 
volnvolníích vyjch vyjááddřřeneníí


iii.iii.
 
projevenprojeveníí


 
jednoho, znamenjednoho, znamenáá


 
vylouvylouččeneníí


druhdruhéého; ho; úúmysl daru vylumysl daru vyluččuje prodejuje prodej
23.23.


 
pravidlo poupravidlo použžíívváánníí


 
slov v jednotnslov v jednotnéém m ččíísle sle 


a v mua v mužžskskéém rodum rodu
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24.24.
 


pravidlo de pravidlo de minimisminimis; pr; práávnvněě
 


volnvolníí
 projev nerozhoduje o nevýznamných projev nerozhoduje o nevýznamných 


vvěěcechcech
25.25.


 
pravidlo zpravidlo záákazu kazu extrateritorialityextrateritoriality; ; 
podrobenpodrobeníí


 
volnvolníího projevu urho projevu urččititéému mu 


prpráávnvníímu mu řřáádudu
26.26.


 
pravidlo pravidlo okolnostnokolnostníí


 
vvčč. n. nááslednslednéého ho 


chovchováánníí
 


stranstran
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JUDIKATURA JUDIKATURA 


K posouzenK posouzeníí
 


skuteskuteččnnéé
 


vvůůle pisatele zle pisatele záávvěěti,ti,
jsoujsou--li o nli o níí


 
pochybnosti, pochybnosti, 


je tje třřeba zjieba zjiššťťovat vedle znovat vedle zněěnníí
 


textu listiny (slovntextu listiny (slovnííhoho
výkladu) vvýkladu) vššechny okolnosti, za nichechny okolnosti, za nichžž


 
byl projev vbyl projev vůůlele


o ustanoveno ustanoveníí
 


zzáávvěětntníích dch děědicdicůů
 


uuččininěěn a z nichn a z nichžž
 


lzelze
dovodit skutedovodit skuteččnou vnou vůůli zli zůůstavitele.stavitele.
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Okolnosti pOkolnosti přříípadu jsou skutepadu jsou skuteččnostmi existujnostmi existujííccíímimi
vnvněě


 
vlastnvlastníího projevu vho projevu vůůle, le, 


a to i tehdy, kdya to i tehdy, kdyžž
 


je pje přředepsedepsáána pna píísemnsemnáá
 


forma.forma.
NenNeníí


 
napravovnapravováánníím neurm neurččitosti projevu vitosti projevu vůůle, le, 


jestlijestližže projev je vykle projev je vyklááddáán se zn se zřřetelem k okolnostemetelem k okolnostem
ppřříípadu.padu.


Rozs. NS Rozs. NS ČČSR sp. zn. 4 Cz 61/86SR sp. zn. 4 Cz 61/86
Bull. NS 1987/2Bull. NS 1987/2
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4. 4. ČČÁÁSTST


VÝKLAD VÝKLAD 


PRPRÁÁVNVNÍÍCH PCH PŘŘEDPISEDPISŮŮ
A A 


MEZINMEZINÁÁRODNRODNÍÍCH SMLUVCH SMLUV
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JAK VYKLJAK VYKLÁÁDAT DAT 
PRPRÁÁVNVNÍÍ  ŘŘÁÁD?D?


1.1.
 


výklad mezinvýklad mezináárodnrodníích smluvch smluv


ččl. 31 l. 31 ––
 


33 33 VVíídedeňňskskéé
 


úúmluvy o smluvnmluvy o smluvníím m 
prpráávu,vu,


 
((čč. 15/88 Sb.). 15/88 Sb.)


ččl. 7/1 l. 7/1 ÚÚmluvy OSN o smlouvmluvy OSN o smlouváách ch 
o mezino mezináárodnrodníí


 
koupi zbokoupi zbožžíí,,


 
((čč. 32/91 Sb.). 32/91 Sb.)
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2.2.
 


výklad prvýklad práávnvníích pch přředpisedpisůů


ččl. 9/3 l. 9/3 ÚÚ:  :  zzáákaz výkladukaz výkladu opravopravňňujujííccíího odstranho odstraněěnníí
nebo ohronebo ohrožženeníí zzáákladkladůů demokratickdemokratickéého stho stáátutu


ččl. 22 LZPS:  l. 22 LZPS:  ppřřííkaz výkladukaz výkladu politických prpolitických prááv a svobod v a svobod 
ve prospve prospěěch svobodnch svobodnéé politickpolitickéé soutsoutěžěžee


§§ 1/1 1/1 úú. z. . z. čč. 23/91 Sb.:  . 23/91 Sb.:  ppřřííkazkaz výkladuvýkladu podpodúústavnstavnííchch
ppřředpisedpisůů


 
konformnkonformněě


 
s LZPSs LZPS
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METODY VÝKLADUMETODY VÝKLADU
 PRPRÁÁVNVNÍÍCH PCH PŘŘEDPISEDPISŮŮ


1.1.
 


úúččeloslovneloslovnáá
 


metoda metoda 
vvčč. . úústavnstavníí


 
konformitykonformity


2.2.
 


jazykovjazykověědndnáá
 


metoda významovmetoda významováá
a mluvnicka mluvnickáá


 
(jazykov(jazykováá


 
metoda)metoda)


3.3.
 


logicklogickáá
 


metodametoda
4.4.


 
systematicksystematickáá


 
metodametoda


5.5.
 


pomocnpomocnáá
 


metoda historickmetoda historickáá
6.6.


 
pomocnpomocnáá


 
metoda srovnmetoda srovnáávacvacíí
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5. 5. ČČÁÁSTST


VÝKLADVÝKLAD


PRPRÁÁVNVNÍÍCH ROZHODNUTCH ROZHODNUTÍÍ
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JAK VYKLJAK VYKLÁÁDAT DAT 
PRPRÁÁVNVNÍÍ  ROZHODNUTROZHODNUTÍÍ??


Výklad prVýklad práávnvníích rozhodnutch rozhodnutíí


1.1.
 


soudnsoudníích rozhodnutch rozhodnutíí, , napnapřř. ve v. ve věěcech civilncech civilníích ch 


2.2.
 


rozhodrozhodččíích nch náálezlezůů, , viz majetkovviz majetkovéé
 


sporyspory


3.3.
 


sprspráávnvníích rozhodnutch rozhodnutíí, , napnapřř. K. KÚÚ
 


ve vve věěci vkladu ci vkladu 


vvěěcncnéého prho prááva do katastru nemovitostva do katastru nemovitostíí







65


PPŘŘÍÍKLADKLAD


Výrok (enunciVýrok (enunciáát) rozhodnutt) rozhodnutíí:   :   


ZruZruššuje se rozhodnutuje se rozhodnutíí
 


((……), ), 
jakojakožž


 
i vi vššechna souvisechna souvisííccíí


 
rozhodnutrozhodnutíí


ppřředchedcháázejzejííccíí..







66


VýkladovVýkladovéé řříízenzeníí ppřřed ESLPed ESLP
ve ve ŠŠtrasburkutrasburku


VýkladovVýkladovéé řříízenzeníí ppřřed SD ES ed SD ES 
v Lucemburkuv Lucemburku


napnapřř. o rozsah (dopad) výroku rozhodnut. o rozsah (dopad) výroku rozhodnutíí
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METODY METODY 
VÝKLADU JUDIKATURYVÝKLADU JUDIKATURY


Metody výkladu vlastnMetody výkladu vlastníích soudnch soudníích ch 
rozhodnutrozhodnutíí


utvoutvořřeny výkladovými rozhodnuteny výkladovými rozhodnutíími samýmimi samými


Metody výklady precedentMetody výklady precedentůů
struktura odstruktura odůůvodnvodněěnníí precedentprecedentůů


a.a.
 


starestare
 


decisisdecisis
b.b.


 
obiterobiter


 
dictumdictum
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Telec,Telec,
 


SjednocovSjednocováánníí
 


prprááva jednotným výklademva jednotným výkladem
projevprojevůů
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