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Část 1. 
Metody interpretace práva

Mezi metody interpretace práva řadí autoři pod rozličnými názvy různý po-
čet druhů výkladů, jako jsou například výklad jazykový, logický, systematic-
ký, historický a teleologický. Smyslem této teoretické kapitoly je představit 
různá pojetí, uvést důvody, proč jsem si pro další práci vybral množinu čtyř-
prvkovou, vysvětlit, jak tyto metody, zásady a pravidla souvisejí s učením 
právní teorie o právních principech, a podat předběžný přehled principů  
a zásad interpretace, jimž se budou věnovat kapitoly následující.

1.1. Počet a výčet interpretačních metod

V kontinentálním právu se interpretací práva rozumí především interpretace 
normativních právních aktů, popřípadě normativních smluv. Normativní 
právní akty, tedy právní předpisy, jsou dominantním pramenem konti-
nentálního práva. Zcela namístě je Gerlochovo označování normativních 
právních aktů a normativních smluv jako primárních objektů interpretace,21  
o jejichž výklad jde především, zatímco hodnoty, principy, názory doktríny, 
právní tradice, účel zákona, judikatura, důvodové zprávy k návrhům záko-
nů, historické okolnosti přijetí zákona (occasio legis), morální přesvědčení 
společnosti, ekonomické či sociologické poznatky jsou interpretačními ob-
jekty sekundárními,22 ke kterým může, resp. někdy má, být přihlédnuto. 

naopak v oblibě mám. Nebýt mnoha formálních i neformálních diskusí na 
toto téma a cenných připomínek, poznatků a otázek mých studentů, nikdy 
bych si nedokázal utřídit myšlenky do formy této knihy. Chtěl bych v této 
souvislosti zmínit především dva ročníky Letní školy interpretace práva, po-
řádané studentským spolkem Common Law Society, kam jsem byl pozván, 
kavárenské semináře téhož spolku, volitelný předmět Čtení k právnímu  
a politickému myšlení, kde se mi v obou letech věnovaných interpretaci prá-
va sešla vynikající skupina studentů, dále tradičně velmi inspirativní vědec-
ký seminář z teorie práva, vedený profesorem Gerlochem už téměř deset let, 
na němž byla v posledních letech věnována interpretaci práva značná pozor-
nost, a bezpočet rozhovorů neformálních. 

Velký dík patří Patriku Koželuhovi za zásadní pomoc s rešeršemi judika-
tury i za inspirativní rozhovory, které jsme o tématu práce spolu vedli. Dě-
kuji též dalším studentům, zejména Janu Chmelovi, Jiřímu Šimkovi a Vítu 
Tokarskému, jakož i studentům navštěvujícím můj kurs Čtení k právnímu 
a politickému myšlení a účastníkům dalších zmíněných seminářů a akcí, za 
podnětné názory, poznámky a diskuse.

Společenství učitelů a studentů Právnické fakulty Univerzity Karlovy 
tuto knihu věnuji.

21 Gerloch, A.: c. d., s. 142.
22 První čtyři uvádí Gerloch, A.: c. d., s. 142, některé další materials of argument pak Summers, 
R.: Interpretation and Comparative Analysis, in: MacCormick, N.; Summers, R. (eds.): Inter-
preting Statutes, Dartmouth 1991, s. 475–476.
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„Gramatický prvek výkladu má za předmět slovo, jež zprostředkovává pře-
chod z myšlení zákonodárce do myšlení našeho. Spočívá tedy v objasnění 
zákonitostí jazyka, jejž zákonodárce používá. Logický prvek míří na členě-
ní myšlenky, tedy na logický poměr, v němž jednotlivé její části stojí vůči 
sobě. Historický prvek má za předmět stav určený právními pravidly pro 
daný právní vztah v době přijetí zákona. Do tohoto stavu měl zákon urči-
tým způsobem zasáhnout a způsob tohoto zásahu, tedy to, co bylo přidáno 
tímto zákonem k právu, má ukázat právě tento prvek. Systematický prvek se 
konečně vztahuje na vnitřní souvislost, která spojuje všechny právní institu-
ty a pravidla do velké jednoty. Tuto souvislost, stejně jako onu historickou, 
měl zákonodárce rovněž na mysli, a my tedy rozpoznáme jeho myšlenku 
úplně jen tehdy, když si ujasníme, v jakém poměru stojí tento zákon k celé-
mu právnímu systému a jak má do toho systému účinně zasáhnout. Těmito 
čtyřmi prvky je vhled do obsahu zákona dokončen. Nejsou to tedy čtyři 
způsoby výkladu, mezi nimiž bychom mohli dle vkusu a libosti volit, nýbrž 
čtyři různé činnosti, které musí působit společně, má-li se výklad podařit.“27

Savigny tak rozšířil ve své době převládající rozlišování gramatického  
a logického výkladu o prvek historický a systematický.28 Zatímco německá 
právní teorie i praxe se postupně přiklonily ke čtyřprvkovému schématu, 
Francouzi zůstávají dodnes u onoho dvouprvkového.29 

Dvouprvkové schéma se objevuje na přelomu 17. a 18. století v dílech 
přirozenoprávníka Christiana Thomasia (1655–1728) a představitele usus 
modernus pandectarum Justa Henninga Boehmera (1674–1749).30 Thomasius 
rozlišuje interpretatio grammatica a interpretatio logica, přičemž první z nich 
je výklad podle slov a druhá nastupuje tehdy, když je text temný nebo více-
značný a jeho pravý význam musíme hledat v jiných znameních či domněn-
kách.31 Obě interpretace dále rozvádí Boehmer, jednak už v Introductio in 
ius Digestorum z roku 1704, a jednak důkladněji v Exercitationes ad Pan-
dectas z roku 1745.32 Zde v kapitole věnované interpretaci v římském právu, 
uvozené slavným Celsovým citátem „scire leges non hoc est, verba earum te-
nere, sed vim ac potestatem“,33 rozsáhle vysvětluje rozdíl mezi gramatickým a 
logickým výkladem. Zatímco gramatický výklad se týká slov a jejich vazeb, 

Normativní oporou tohoto rozlišování objektů interpretace je první část  
čl. 95 odst. 1 Ústavy, podle níž je soudce při rozhodování vázán zákonem  
a mezinárodní smlouvou, která je součástí právního řádu. Podobné usta-
novení najdeme v řadě ústav, např. v čl. 61 dánské ústavy, v čl. 101 italské 
ústavy, v čl. 117 španělské ústavy, v čl. 178 polské ústavy a v čl. 97 německé-
ho Základního zákona (GG),23 byť Základní zákon ve svém slavnějším a ne-
změnitelném24 čl. 20 odst. 3 otevírá prostor pro širší úvahu: „Zákonodárství 
je vázáno ústavním řádem, výkonná moc a soudnictví zákonem a právem“ 
(„an Gesetz und Recht gebunden“).

Je-li tedy primárním objektem interpretace práva normativní text, je 
zřejmé, a dějiny evropského právního myšlení to dokládají, že možnosti in-
terpreta uchopovat normativní obsah právního předpisu jsou omezené, a že 
tedy i okruh základních interpretačních metod bude úzký. Zcela tu souhla-
sím s již citovaným emeritním německým ústavním soudcem Winfriedem 
Hassemerem: 

„Za jádro právnické metodiky v kodifikovaném systému vděčíme Friedrichu 
Carlu von Savignymu. On popsal čtyři cesty, platné dodnes, jak můžeme 
porozumět zákonům, ale také, jak takové porozumění odůvodnit či kriti-
zovat. To nejen dává těmto cestám stabilitu, ale činí je nutně rozumnými; 
vysvětlují se takřka samy sebou, když vyzývají soudce: Rozhoduj dle znění 
zákona, dbej na systematickou souvislost, v níž zákon stojí, následuj cíl re-
gulace, který měl zákonodárce před očima, a řiď se smyslem, který má zákon 
dnes.“25 
Všechny výčty interpretačních metod, jež si nyní ukážeme, jsou variace-

mi na tuto čtveřici přístupů.
Postupy a zásadami, podle nichž se mají interpretovat právní texty, se 

právní myšlení zabývalo už od antiky, jak ještě uvidíme ve druhé kapitole. 
Současné pojetí metod interpretace práva ovšem začíná právě u Savignyho. 
Friedrich Carl von Savigny (1779–1861), německý právní učenec, zakladatel 
historické právní školy, profesor berlínské univerzity a pruský ministr pro 
revizi zákonodárství, dal definitivní podobu svému učení o interpretaci ve 
svém největším díle Systém dnešního římského práva (1840–1849). Výklad 
zákona definuje Savigny jako „rekonstrukci myšlenky obsažené v zákoně“.26 
Rozlišuje přitom čtyři prvky (Elemente) výkladu: 

23 Gerloch, A. / Tryzna, J.: c. d., s. 41.
24 Srov. tzv. klauzuli věčnosti v čl. 79 odst. 3 Základního zákona: „Změna tohoto Základní-
ho zákona, která se dotýká (...) zásad stanovených v článcích 1 a 20, je nepřípustná.
25 Hassemer, W.: Gesetzesbindung und Methodenlehre, in: Zeitschrift für Rechtspolitik,  
N. 7/2007, s. 215, a týž: Juristische Methodenlehre und richterliche Pragmatik, in: Rechts- 
theorie, N. 1/2008, s. 9.
26 Savigny, C. F.: System des heutigen römischen Rechts, Leipzig 1840, s. 213.

27 Savigny, C. F.: c. d., s. 213–215. Tyto čtyři prvky ale poprvé zmiňuje už v roce 1809 ve své 
přednášce v Landshutu. Srov. Vogenauer, S.: c. d., s. 441.
28 Ogorek, R.: Aufklärung über Justiz II. Richterkönig oder Subsumtionsautomat? Zur Jus-
tiztheorie im 19. Jahrhundert, 2. vydání, Frankfurt 2008, s. 149–150. Srov. též Vogenauer,  
S.: c. d., s. 440–441.
29 Vogenauer, S.: c. d., s. 441–442.
30 Schröder, J.: Recht als Wissenschaft. Geschichte der juristischen Methodenlehre in der 
Neuzeit (1500–1933), 2. vydání, München 2012, s. 136–137.
31 Thomasius, Ch.: Ausübung der Vernunft-Lehre, Halle 1691, s. 175. Srov. Vogenauer, S.:  
c. d., s. 439.
32 Srov. Ogorek, R.: c. d., s. 108–111.
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z její souvislosti (systematický výklad), z jejího účelu (teleologický výklad) 
a z dokumentů legislativního procesu a dějin vzniku normy (historický vý-
klad). K zachycení objektivní vůle zákonodárce jsou dovoleny všechny tyto 
výkladové metody. Vzájemně se nevylučují, ale doplňují.“41 
Polská právní věda od časů J. Wróblewského rozlišuje tři druhy 

výkladu práva – výklad jazykový, systémový a funkcionální.42 Každý 
z těchto druhů výkladu chápe Wróblewski jako skupinu interpretačních 
direktiv a pro každou z nich vyjmenovává pět až sedm takových di-
rektiv.43 V jazykovém výkladu jde o zjištění významu ustanovení zá-
kona z jeho jazykového kontextu, systémový výklad vychází z chápání 
systému práva jako bezrozporného a uspořádaného souboru závazných 
norem, funkcionální výklad odkazuje na širší kontext společenský, poli-
tický, ekonomický a axiologický a spojuje v sobě historické i teleologické 
argumenty.44 

V české právní vědě Jiří Čapek ve své monografii Interpretace socialistic-
kého práva z roku 1983 jako metody interpretace práva vyjmenovává (a) sou-
bor metod jazykového výkladu, (b) zvláštní logické argumenty,45 (c) soubor 
metod systematického výkladu, (d) metody historického výkladu a (e) me-
tody rozhodovací.46 O historickém výkladu ale říká, že „pro dosažení správ-
ných interpretačních výsledků má význam zanedbatelný“.47 Rozhodovací 
metody blíže nespecifikuje, ale připouští jejich použití jen tehdy, nevedou-li 
metody poznávací (tj. všechny předchozí) k jednoznačnému výsledku.48

Ve svém učebnicovém výkladu z roku 1996 Čapek své pojetí metod vý-
kladu práva lehce modifikuje a vedle metod jazykového, logického, systema-

logický výklad je mnohem širší: „logicam vero circa id, quod legislatorem 
mouit ad ita disponendum, et in quem finem eam dispositionem fecerit, ver-
baque paulo latius vel arctius conceperit“.34 Boehmer se tu zjevně odvolává 
na účel zákona a jeho interpretatio logica je dnešními pojmy interpretací 
nikoli logickou,35 nýbrž teleologickou. V souvislosti s ní hovoří o úmyslu 
zákonodárce (intentio), účelu zákona (finis legis) i historické pohnutce 
(movens ratio legis historica).36 Do logické interpretace v tomto dvouprv-
kovém schématu lze tedy řadit veškeré výkladové metody, které jdou za 
gramatický výklad.37

To, co bylo řečeno o logickém výkladu v dvouprvkovém schématu, do 
značné míry platí i pro logický element výkladu v konstrukci Savignyho. 
Někteří autoři ztotožňují Savignyho logický výklad s dnešním teleologickým 
výkladem,38 jiní se systematickým výkladem.39 Franz Bydlinski rovnou při-
pouští, že jazykové a logické úvahy nelze dostatečně oddělit, že Savignyho 
systém nedává dostatek prostoru pro dnes již neodmyslitelný teleologický 
výklad, a že se tudíž dnes raději používá dělení na gramatický, systematic-
ký, historický a objektivně-teleologický výklad.40 Toto dělení jasně domi-
nuje v německy mluvících zemích a má oporu též v judikatuře německého 
ústavního soudu, jak ukazuje známá a hojně citovaná pasáž rozsudku ze  
17. května 1960:

„Zatímco ‚subjektivní‘ teorie staví na historické vůli ‚zákonodárce‘, na jeho 
motivech v jejich historické souvislosti, je na základě ‚objektivní‘ teorie, kte-
rá je stále silněji uznávána judikaturou i naukou, předmětem výkladu sám 
zákon, tedy v zákoně objektivizovaná vůle zákonodárce… Tomuto výkla-
dovému cíli slouží výklad z doslovného znění normy (gramatický výklad), 

33 „Znát zákony neznamená mít na paměti jejich slova, ale jejich smysl a účel.“ (Dig. 1, 3, 17). 
Boehmer, J. H.: Exercitationes ad Pandectas, sv. 1, Hannover / Göttingen 1745, s. 22. K této 
Celsově myšlence se jako k „trvale platné“ výslovně hlásí též odůvodnění § 2 v důvodové zprá-
vě k českému občanskému zákoníku z roku 2012, srov. konsolidovanou verzi důvodové zprávy, 
http://obcanskyzakonik.justice.cz/tinymce-storage/files/DZ_NOZ_89_%202012_Sb.pdf.
34 „Logická (interpretace) se týká toho, co zákonodárce vedlo k takové (právní) úpravě a za 
jakým účelem onu úpravu vytvořil a slova pojal šířeji či úžeji.“ Boehmer, J. H.: c. d., s. 28. Srov. 
též rozbor v Ogorek, R.: c. d., s. 108–111.
35 Závěr, že logická interpretace se v tomto smyslu rozhodně neomezuje na logiku v dnešním 
slova smyslu, shodně sdílí řada autorů. Srov. Vogenauer, S.: c. d., s. 440, nebo Perelman, Ch.: 
Logika prawnicza. Nowa retoryka, Warszawa 1984, s. 32 a násl.
36 Viz Boehmer, J. H.: c. d., s. 27: „…sed intentio eiusdem eousque haud pertingat, quae poti-
ssimum ex caussa finali legis et mouente ratione eius historica cognoscitur“.
37 Shodně Vogenauer, c. d., s. 441.
38 Ogorek, R.: c. d., s. 112. Poprvé tak učinil Josef Kohler v roce 1886, užívaje tak zároveň 
poprvé pojem „teleologický výklad“. Srov. níže ve druhé kapitole.
39 Stein, E.: Die rechtswissenschaftliche Arbeit, Tübingen 2000, s. 13.
40 Bydlinski, F.: Juristische Methodenlehre und Rechtsbegriff, 2. vydání, Wien / New York 
1991 , s. 437.
41 BVerfGE 11, 126. Část cituje Vogenauer, S.: c. d., s. 29.

41 BVerfGE 11, 126. Část cituje Vogenauer, S.: c. d., s. 29.
42 Wróblewski, J.: Sądowe stosowanie prawa, 2. vydání, Warszawa 1988, s. 128. Srov. též 
Morawski, L.: c. d., s. 68.
43 Wróblewski, J.: c. d., s. 128–149. Podobně postupuje Morawski, L.: c. d., s. 98–174.
44 Tamtéž.
45 I Čapek se ale k označování těchto argumentů (jako je a contrario, per analogiam, a fortiori 
či reductio ad absurdum) jako argumentů logických staví velmi zdrženlivě: „I když nelze nevi-
dět věcné důvody, které vedou k takovému názvu, přece jen by bylo patrně vhodnější mluvit  
o zvláštních postupech právního myšlení nebo o zvláštních postupech právního myšlení v pro-
cesech interpretace. […] …je si třeba uvědomit, že tu jde o složité myšlenkové postupy, které 
se nikterak neomezují na poznání vymezeného objektu (textu normativního aktu), na poznání 
smyslu textu normativního aktu za použití poznatků logiky. Ve všech uvedených případech tu 
jde o složité soubory myšlenkových postupů a operací, které pouhé použití logických postupů 
překračují.“ Srov. Čapek, J.: Interpretace socialistického práva, Praha 1983, s. 45. A dodává: 
„objektem poznání tu není toliko text normativního aktu, ale komplexní objekt mnohem slo-
žitější. Zdá se, že tu jde o soubory přípustných kroků netoliko poznání, ale dotváření práva.“ 
Srov. tamtéž, s. 47.
46 Čapek, J.: c. d., s. 39–54.
47 Čapek, J.: c. d., s. 52.
48 Čapek, J.: c. d., s. 53.
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pojímání těchto argumentů jako rétorických, odvolávaje se na Chaïma Pe-
relmana.59 Historický výklad vymezuje Knapp tak široce, že do něho zahrne  
i výklad teleologický, přiznává mu ale jen velmi omezený význam. Zde je 
celý Knappův text na toto téma: 

„Nejméně spolehlivý a i teoreticky pochybný je výklad historický, který po-
žaduje, aby se při výkladu právní normy přihlíželo k okolnostem jejího vzni-
ku a zejména též k její důvodové zprávě. Do oblasti historického výkladu 
náleží i tzv. argumentum e ratione legis, tj. výklad podle známého nebo podle 
předpokládaného úmyslu či záměru zákonodárcova. Ve skutečnosti ovšem 
právní normu nelze vykládat podle doby, kdy byla vydána, ale podle doby, 
kdy je aplikována, a ani není rozhodné, co zákonodárce chtěl vyjádřit, ale 
to, co vyjádřil, tj. to, co lze ze slov zákona vyčíst. Výklad historický, včetně 
výkladu ‚e ratione legis‘, může tedy při zjišťování významu právní normy 
sloužit jen jako výklad pomocný, který je třeba konfrontovat s výkladem 
provedeným ostatními interpretačními metodami.“60 
Na Čapka a Knappa navazuje a jejich pojetí modifikuje a rozvíjí Aleš 

Gerloch ve své učebnici vydávané od roku 2000. I on má kategorii logické-
ho výkladu, do níž řadí zejména již jmenované argumenty a contrario, per 
analogiam, a fortiori a reductio ad absurdum.61 Dále navazuje na chápání 
historického a teleologického výkladu jako metod pomocných, jejichž závěry 
nemohou obstát, jsou-li ve zjevném rozporu s textem zákona a výsledky jazy-
kového, logického a systematického výkladu.62 Na této myšlence staví Ger-
loch dělení metod interpretace na standardní a nadstandardní. Standardní 
metody (tedy jazykový, logický a systematický výklad) jsou interpretací textu 
(litery) zákona,63 nadstandardní pak argumentací e ratione legis, tedy smys-
lem, duchem, účelem zákona.64 Mezi nadstandardní metody počítá Gerloch 
historický výklad, jímž se „zjišťuje smysl zákona z hlediska úmyslu zákono-
dárce“,65 teleologický výklad, který „zvažuje účel právní úpravy vzhledem 
k sociálnímu a politickému kontextu relevantnímu v době její aplikace, čas-
to s pomocí použití právních principů“,66 a nově též komparativní výklad, 
který „zohledňuje argumentaci používanou při obdobné právní úpravě ve 
srovnatelných právních řádech“.67 Aleš Gerloch tak dospívá k šesti interpre-

tického a historického výkladu zmiňuje i výklad teleologický.49 I zde se rozbor 
logického výkladu po krátkém úvodu („Metody logického výkladu spočívají 
v tom, že se smysl právní normy zjišťuje pomocí vědeckých poznatků a pra-
videl formální logiky…“50) věnuje především oněm zvláštním argumentům: 
„Právní myšlení vypracovalo nadto určité tradiční typy interpretačních ar-
gumentací, zpravidla ne zcela přiléhavě označované jako zvláštní argumenty 
právní logiky.“51 K výkladu systematickému nově dodává požadavek ústavně 
konformního výkladu a interpretační význam obecných právních principů,  
i nepsaných, a judikatury Evropského soudu pro lidská práva.52 Historické-
mu výkladu je i nadále přiznáván jen „omezený metodický význam, neboť 
takto zjištěný účel a cíl normativních aktů je nutno respektovat výhradně 
tehdy, jestliže takový smysl normy nepochybně jednoznačně vyplývá ze sa-
motného textu normativního aktu“.53 Dřívější „rozhodovací metody“ jsou 
nyní označeny jako „funkcionální a teleologické metody“ a vztaženy ke smy-
slu a funkci právní normy v souvislosti se sociálními podmínkami a potřeba-
mi s tím, že výklad podle nich „je někdy předpokladem náležitého výkladu  
a aplikace práva“.54 Můžeme tedy u Čapka identifikovat pětici druhů vý-
kladu práva, přičemž o logickém výkladu jsou vyslovovány pochybnosti  
a historickému výkladu je přikládán velmi omezený význam.55

Podle učebnice Viktora Knappa z roku 1995 se metody tradičně56 rozli-
šují na gramatické, logické, systematické a historické.57 I v Knappově pojetí 
se logický výklad omezuje na používání „zvláštních argumentů právní logi-
ky“, jako jsou argumenty a contrario, per analogiam, a fortiori a reductio ad 
absurdum;58 jejich označení jako logických ale neobstojí, jak naznačuje již 
Čapek a poněkud razantněji dokládá František Cvrček, který dává přednost 
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