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Teorie mezer a nejednotný přístup k nim 
v soudní praxi
Linda Tvrdíková*

Theory of legal gaps and the inconsistent approach to them in judicial practice

Summary: The author deals with the gaps in law. First of all, the author focuses on the theoretical 
knowledge of the theory of legal gaps where different types of gaps are classified. The author also 
answers various questions, such as how to find these gaps, how they are created, and how to deal with 
them according to the theoreticians. It is the philosophical-legal definition of the theory of legal gaps. In 
the next part, the theoretical knowledge is applied and some of the court decisions are analysed. The 
approach of the courts to the gaps is evaluated and whether the courts have correctly identified and 
classified these gaps is examined. The author arrives at the conclusion that the courts sometimes 
classify the gap wrongly and that the Constitutional Court of the Czech Republic approaches them 
inconsistently.
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V právní literatuře nalezneme různou klasifi-
kaci mezer. Většinou se vyskytují ve dvoji-
cích, jež stojí proti sobě. Nejčastější klasifikací 
je rozlišování na mezery pravé a nepravé, po-
čáteční a následné1, vědomé a nevědomé, me-
zery v právu a mezery v zákoně2. Některé 
z těchto klasifikací mají, nebo by podle teorie 
měly mít, dopad na to, jak je s nimi následně 
zacházeno soudy3. Zásadnější přesah do pra-
xe má zejména klasifikace na mezery pravé 
a nepravé a dále pak klasifikace na mezery 
vědomé a nevědomé. K těmto tak bude upírá-
na pozornost. 

Co se však rozumí samotným pojmem 
mezera? Podle Canarise mezerou obecně ro-
zumíme protiplánovou neúplnost zákona 
(zákonodárství).4 Z tohoto hlediska tak do-
spíváme k tomu, že zde chybí aplikovatelná 
právní norma, která by zde s ohledem na 
právní řád v jeho celistvosti být měla. Porov-
náváme tak „jazykový význam ustanovení 

*	 E-mail:	lindaTvrdikova@seznam.cz.
1	 Pro	toto	dělení	mezer	je	důležitý	rozměr	času.	Pokud	má	být	rozlišena	mezera	počáteční,	někdy	též	primární,	a	mezera	následná,	někdy	

též	sekundární	(Holländer, P.	Ústavněprávní argumentace, ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu.	Strana	18	a	20),	pak	je	právě	
čas	důležitou	a	určující	veličinou.	Počáteční	mezera	musí	existovat	již	v	době,	kdy	je	zákon	vydáván.	(Melzer, F. Metodologie nalézání 
práva.	Strana	234).	na	rozdíl	od	mezery	počáteční	vzniká	mezera	následná	až	po	přijetí	právní	normy.	k	tomu	může	docházet	na	základě	
těch	skutečností,	které	nás	mohou	vést	k	tomu,	že	právo	je	otevřený	systém.	k	jejich	vzniku	tak	může	dojít	na	základě	toho,	že	se	změní	
skutkové	danosti	nebo	se	změní	teleologické	pozadí	zákona,	právu	imanentní	hodnoty.	(KraMer, e. a. Juristische Metodenlehre.	Strana	
145–146.)

2	 například	Théophile	Huc	 říká,	 že	mezery	 v	 psaném	právu	mohou	 existovat,	 ale	 že	 není	 jisté,	 zda	 existují	mezery	 v	 právu.	 (Huc, T. 
Commentaire théoretique et pratique du code civil.	Strana	165.)	Foriers	dospívá	rovněž	k	závěru,	že	existence	mezer	v	psaném	právu	
je	jistá.	(Foriers,	P.	Les Lacunes du droit.	Strana	65.)	Pokud	právo	pojmeme	tak,	že	za	jeho	součást	budeme	považovat	i	hodnoty,	na	
nichž	právní	řád	spočívá,	a	teleologické	pozadí	zákona,	tedy	právem	není	rozuměno	pouze	psané	právo,	ale	i	hodnoty	a	principy,	 jež	
jsou	mu	imanentní,	pak	se	domnívám,	že	existence	mezer	v	právu	není	možná,	a	to	i	s	ohledem	na	požadavek	bezrozpornosti	a	úplnosti	
právního	řádu	jako	takového,	tedy	práva.	Podobný	přístup	k	právu	může	být	vysledován	i	v	soudní	praxi	nejen	v	české	republice.	Ilustrací	
tohoto	přístupu	může	být	judikatura,	která	bude	dále	uvedena.	Soudy	judikují	shodně	s	výše	uvedeným	tvrzením,	že	mezery	v	právu	jako	
takovém	neexistují,	že	existují	„pouze“	mezery	v	zákoně.	

3	 S	mezerami	v	právu	se	však	potýkají	i	další	orgány	aplikující	právo.	Viz	například	rozsudek	nejvyššího	správního	soudu	ze	dne	23.	4.	
2014,	čj.	6	Ads	99/2013-18,	nebo	rozsudek	krajského	soudu	v	Ostravě	–	pobočka	v	Olomouci	ze	dne	27.	9.	2012,	čj.	73	Ad	18/2011-25.

4 canaris, c.-W. Die Feststellung von Lücken im Gesetz.	Strana	16	a	30.
5 Melzer, c.	d.,	str.	223.

právních předpisů s tím, jaký by tento vý-
znam měl být, aby jednak byla respektována 
existující hodnotová rozhodnutí v právním 
řádu, a nedošlo tak k hodnotovým rozpo-
rům, a jednak aby byla respektována hierar-
chická výstavba právního řádu […]. Pokud 
jsme mezi těmito významy objevili rozpor, 
pokud žádný z jazykově možných významů 
ustanovení právních předpisů není slučitel-
ný s hodnotovým pozadím právního řádu, 
tj. s existujícími hodnotovými rozhodnutími, 
která jsou součástí právního řádu, pak jsme 
současně objevili mezeru v zákoně“.5 Foriers 
uvádí, že mezerou rozumíme případ, kdy pro 
nedostatek právního řádu není možné daný 
případ rozhodnout. Méně častým případem 
je pak podle něho možnost, že pravidlo pro 
rozhodnutí daného případu existuje, ovšem 
řešení na základě tohoto pravidla se nezdá 
být uspokojujícím nebo spravedlivým, a pro-
to se pak rovněž hovoří o mezeře v zákoně, 
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i když objektivně zde pozitivní právní norma 
existuje.6 

Pravá a nepravá (teleologická) 
mezera v zákoně

Rozlišení na pravou a nepravou mezeru v zá-
koně je připisováno Ernstu Zitelmannovi 
a jeho řeči pronesené při nástupu do funkce 
rektora Rýnské univerzity Fridricha Viléma 
v Bonnu, která byla následně publikována 
jako Lücken im Recht.7 Pravé mezery bývají také 
označovány jako mezery logické, technické8 či 
skutečné9. Podle Forierse je pravá mezera me-
zerou, na niž je možno přijít zjištěním, zatímco 
nepravá mezera je výsledkem volního aktu, je 
závislá na vůli interpreta a jeho rozhodnutí.10

Pravá mezera zde existuje, pokud řešení, 
jež by bylo očekáváno pro skutkový stav 
S v normativním systému N, chybí.11 V Cana-
risově pojetí je zde obdoba pravé mezery 
a tato mezera vzniká, pokud právo považuje 
nějakou životní situaci za právně relevantní, 
ale již nestanoví, jaké to má právní následky. 
Soudce může buď právo doplnit, nebo odmít-
nout rozhodnout.12 Jelikož však existuje pra-
vidlo denegatio iustitiae, tedy zákaz odepření 
spravedlnosti, tak je z toho dovozováno, že 
soudce rozhodnout musí. 

Příkladem takové mezery je ustanovení 
§ 6 čl. III zákona č. 191/1950 Sb., zákona smě-
nečného a šekového, který uvádí, že „vládní 
nařízení určí odúčtovny podle čl. I § 38 odst. 2 
a čl. II § 31 a podmínky, za jakých jim lze 
směnku a šek předložit“.13 Toto vládní naříze-
ní bychom v českém právním řádu hledali 
marně. Dalším příkladem může být následu-
jící: V rámci reformy kvality veřejné správy 
docházelo k její elektronizaci. K tomu, aby 
bylo možno činit elektronická podání, měl 
sloužit elektronický podpis. Ten byl zaveden 
zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém 
podpisu. Aby bylo možno tento elektronický 
podpis používat, bylo dle zákona o elektro-
nickém podpisu třeba ještě prováděcího před-
pisu. Na něj se muselo čekat rok a půl. V tom-
to „čekacím“ období tak v českém právním 
řádu vznikla pravá neboli technická mezera.

6 Foriers,	c.	d.,	str.	57.
7 Melzer,	c.	d.,	str.	224,	pozn.	pod	čarou	č.	597.
8 KraMer,	c.	d.,	str.	142.
9 Klug, u.	Observation	sur	le	probléme	des	lacunes	en	droit.	Logique & Analyse [online], 1967,	roč.	10,	č.	37,	str.	98	[cit.	12.	2.	2018].	Dělí	

mezery	na	lacunes véritable et lacunes non véritable.
10 Foriers,	c.	d.,	str.	57.
11 Klug,	c.	d.,	str.	98.
12 Tryzna, J. Právní principy a právní argumentace.	Strana	247.
13	 článek	III	§	6	zákona	č.	191/1950	Sb.
14	 Tento	princip	je	vyjádřen	v	čl.	2	odst.	3	ústavního	zákona	č.	1/1993	Sb.,	Ústava	české	republiky:	„Státní	moc	slouží	všem	občanům	a	lze	

ji	uplatňovat	jen	v	případech,	v	mezích	a	způsoby,	které	stanoví	zákon.“
15	 článek	95	odst.	1	ústavního	zákona	č.	1/1993	Sb.,	Ústava	české	republiky.
16	 nález	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	6.	2.	2005,	sp.	zn.	IV.	ÚS	611/05.
17	 nález	Ústavního	soudu	ze	dne	5.	12.	2012,	sp.	zn.	IV.	ÚS	444/11.

Nepravou (teleologickou) mezeru lze odha-
lit hůře než mezeru pravou. To souvisí i s tím, 
co uvádí Foriers – tedy že jsou výsledkem 
volní činnosti. Pravé mezery nejsou v pod-
statě z hlediska teoretického při jejich hledání 
až tak zajímavé a jejich existence není příliš 
sporná. Ovšem z hlediska řešení zde vyvstá-
vají otázky, zda a jak má orgán aplikující 
právo v takovém případě postupovat. To je 
mimo jiné zřejmě zapříčiněno kolizí základ-
ních principů, kterých se toto řešení dotýká. 
Jedná se zejména o princip enumerativnosti 
veřejnoprávních pretenzí14, který se týká práv 
a povinností orgánů veřejné moci. U těchto 
podle tohoto principu zjednodušeně platí, že 
je dovoleno činiti pouze to, co je zákonem sta-
noveno. Žádný zákon nehovoří o povinnosti 
nebo oprávnění soudů k vyplňování mezer. 
Z toho by měl být v souvislosti s principem 
enumerativnosti veřejnoprávních preten-
zí bez zohlednění dalších principů a zásad 
dovozen závěr, že soudy mezery vyplňovat 
nemohou. Dalším principem, který s meze-
rami v právu souvisí, je vázanost soudu zá-
konem. Tento princip je vyjádřen v právním 
řádu České republiky v čl. 95 odst. 1 Ústavy: 
„Soudce je při rozhodování vázán zákonem 
a mezinárodní smlouvou, která je součástí 
právního řádu; je oprávněn posoudit soulad 
jiného právního předpisu se zákonem nebo 
s takovou mezinárodní smlouvou.“15 Tyto 
principy jsou však v souvislosti s mezerami 
oslabeny zákazem odepření spravedlnos-
ti (denegatio iustitiae), kdy Ústavní soud ČR 
(dále též „Ústavní soud“) judikuje, že „obecné 
soudy nemohou odepřít ochranu základnímu 
právu poukazem na mezeru v právním řádu, 
ale naopak jsou povinny ochranu základní-
mu právu důsledně poskytnout“.16 Dále pro-
lamuje vázanost soudu literou zákona, když 
tvrdí, že „obecný soud není absolutně vázán 
doslovným zněním zákona, nýbrž se od něj 
smí a musí odchýlit, pokud to vyžaduje účel 
zákona, historie jeho vzniku, systematická 
souvislost nebo některý z principů, jež mají 
svůj základ v ústavně konformním právním 
řádu jako významovém celku“.17
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Podle Vojtěcha Šimíčka lze výše zmíněné 
nepřijetí prováděcího předpisu, tedy „opo-
menutí zákonodárce […,] definovat jako pro-
tiústavní nečinnost zákonodárce tam, kde je 
povinen přijmout určitou zákonnou úpravu 
a neučiní tak“.18 V podobném duchu se vyslo-
vil i Ústavní soud České republiky ve svém 
nálezu ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05, 
kde uvedl, že „za určitých podmínek jsou dů-
sledky mezery (chybějící právní úpravy) pro-
tiústavní, zejména tehdy, když zákonodárce 
se rozhodne, že určitou oblast upraví, tento 
úmysl v zákoně vysloví, avšak předvídanou 
regulaci nepřijme“.19 I přes toto konstatování 
protiústavnosti nebyla vyřešena otázka, jak 
postupovat. Podle Melzera jsou k uzavření 
pravých mezer způsobilé všechny argumen-
ty, kterými je možno odstranit sémantické 
nejasnosti20. Pokud ani pomocí nich nedospě-
je soudce k závěru, pak je přípustná i jeho 
volná úvaha.21

Jinak je tomu právě s mezerami nepravý-
mi, teleologickými. Jak samotný název teleo-
logické mezery napovídá, jedná se o mezery, 
kde je třeba, aby byl nalezen účel zákona 
a tento byl sledován. Tato otázka se může je-
vit spornou. Nepravé mezery jsou tak velice 
zajímavým a zároveň velice sporným dru-
hem mezer v zákoně.

V případě nepravých mezer tedy nejde 
o to, že zde neexistuje právní norma, kterou 
zákonodárce přislíbil, ale o to, že sice právní 
norma existuje, ale nezdá se býti vhodná, do-
stačující nebo spravedlivá.22 V této souvislosti 
hovoří Zdeněk Kühn o axiologických meze-
rách. Tyto mezery vznikají tak, že právní řád 
sice obsahuje řešení dané situace, toto řešení 
je však axiologicky nedostatečné. Tato nedo-
statečnost je dána tím, že zákonodárce při 
tvorbě zákona nevzal v potaz nějaké relevant-
ní skutečnosti. Těmito skutečnostmi jsou pak 
nějaké hodnoty, principy, standardy, které  
ovšem interpret zohledňuje.23 Foriers hovoří 

18 Šimíček, V.	Opomenutí	zákonodárce	jako	porušení	základních	práv.	In:	Deset let Listiny základních práv a svobod v právním řádu České 
republiky a Slovenské republiky,	str.	144–159.

19 nález	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	28.	2.	2006,	sp.	zn.	Pl.	ÚS	20/05.
20	 Těmto	argumentům	věnuje	Filip	Melzer	celý	oddíl	3.	kapitoly	III.	knihy	Metodologie nalézání práva.
21 Melzer,	c.	d.,	str.	232.
22 BucKHardT, W.	Die Lücken des Gesetzes und die Gesetzesauslegung.	Strana	25.	Citováno	podle	Foriers,	c.	d.,	str.	57.
23 KüHn, z.	Aplikace práva ve složitých případech, k úloze principů v judikatuře.	Strana	200	a	násl.
24	 Vztah	kontradikce	je	jedním	ze	vztahů,	jež	jsou	možné	v	klasické	logice	mezi	soudy.	Soudy	jsou	předmětem	Aristotelova	druhého	spisu	

Organonu,	kde	 je	 rozlišuje	podle	kvality	na	kladné	a	záporné	a	podle	kvantity	na	obecné	a	částečné.	Obecný	kladný	soud	má	formu	
„každé	x	je	P“,	obecný	záporný	soud	pak	„Žádné	x	není	P“	(správněji	–	aby	nedocházelo	ke	zdvojení	negace,	která	by	měla	za	důsledek	
to,	že	by	se	tento	soud	stal	soudem	kladným	–	„Žádné	x	 je	P“,	ovšem	v	češtině	se	běžně	používá	výrok	ve	formě	„Žádné	x	není	P“;	
v	angličtině	by	tomu	již	bylo	jinak),	částečný	kladný	soud	má	formu	„některá	x	jsou	P“	a	částečný	záporný	soud	„některá	x	nejsou	P“.	
Mezi	těmito	soudy	pak	existují	vztahy	kontrárnosti,	kontradikce,	podřazenosti	a	subkontrárnosti.	V	případě	kontradikce	se	jedná	o	případ,	
kdy	oba	soudy	nemohou	být	současně	pravdivé	ani	nepravdivé.	Z	pravdivosti	jednoho	výroku	plyne	nepravdivost	toho	druhého	a	naopak,	
z	nepravdivosti	jednoho	výroku	plyne	pravdivost	toho	druhého.	Tak	tomu	je	právě	u	dvojice	výroků	„každé	x	je	P“	a	„některé	x	není	P“.

25 Foriers,	c.	d.,	str.	58.	Zde	je	nutno	připomenout,	že	přesně	tento	argument	používá	Hans	kelsen	k	tomu,	aby	ukázal,	že	mezery	v	právu	
neexistují,	neboť	se	nejedná	o	to,	že	by	zde	neexistovala	žádná	právní	norma,	ale	o	to,	že	interpret	má	jinou	představu	o	tom,	jak	by	mělo	
vypadat	spravedlivé	řešení.	

26	 k	tomu	např.	soBeK, T.	Polemika	s	Jiřím	Přibáněm.	In:	Jiné právo	[online].	30.	8.	2010	[cit.	2.	2.	2018].
27 alexy, r.	The Argumet from Injustice.	Strana	59.
28 Tamtéž,	str.	59.
29 HarT, H. l. a. Essays in Jurisprudence and Philosophy.	Strana	76–77.

o tom, že v případě nepravých mezer se dá 
hovořit o způsobu antinomie, kdy za pomoci 
existující normy nejsme schopni dojít k uspo-
kojivému řešení, neboť psaná norma je v kon-
tradikci24 s normou práva nepsaného, jež vy-
chází z ideje spravedlnosti, společenského 
zájmu nebo z představy o obecném blahu.25 
Tyto teze znějí hezky, ovšem jejich problé-
mem je, že obsahují řadu neostrých pojmů, 
jež mohou být, v případě potřeby a pokud je 
to umožněno, vyplněny čímkoli.

Například nacistické právo, které dnes 
vnímáme jako nespravedlivé, stavělo na spra-
vedlnosti a hodnotách, které zaslouží být 
chráněny a prosazovány. Pojmy „obecného 
blaha“, „dobrých mravů“ a podobně byly 
hojně používány. Jen jejich obsah byl jiný, než 
je tomu dnes.26 V souvislosti s nacistickým 
právem tak nastal i problém s tím, jak se vy-
rovnat s nápravou nespravedlností, jež tento 
režim napáchal. Alexy uvádí příklad ženy, 
která se chtěla v nacistickém Německu zbavit 
svého muže. Proto ho udala, že se znepokoji-
vě vyjadřoval o Hitlerovi. Tento muž pak byl 
podle nacistického práva odsouzen k smrti 
a poslán na frontu.27 Podle nacistického práva 
bylo toto jednání i odsouzení v pořádku.

Německo však válku prohrálo a nacistický 
režim již dále nepřetrvával. Žena byla násled-
ně souzena soudem v Bambergu, který ji shle-
dal vinnou, neboť její jednání bylo v rozporu 
s vnitřním svědomím a citem pro spravedl-
nost všech slušných lidí.28 Hart k tomu uvádí, 
že při rozhodování o vině a nevině této ženy 
bylo na výběr mezi dvěma zly: buď nechat 
ženu nepotrestanou, nebo obětovat základní 
principy (nullum crimen sine lege, nulla poena 
sine lege a zákaz retroaktivity).29 Jak vidno, 
hodnoty a teleologické pozadí zákona se mo-
hou dosti značně lišit, a to i v krátkém časo-
vém horizontu.

V souvislosti s nepravými mezerami je tře-
ba dotknout se smyslu a účelu zákona, neboť 
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jak uvádí například Melzer, „teleologická  
mezera vychází z teleologického pozadí práv-
ního řádu“.30 K závěru, že v zákoně existuje 
teleologická mezera, dospějeme pomocí te-
leologických úvah a následně má být pomocí 
teleologického výkladu zaplněna. Jan Wintr 
podřazuje „všechny dílčí zásady teleologic-
kého výkladu […] pod princip výkladu e ra
tione legis. [… T]edy podle účelu a smyslu zá-
kona“.31 O účelu zákona hovoří i Ústavní 
soud, a to například ve svém stanovisku ze 
dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96, kde 
uvádí, že „každá právní norma má svůj smy-
sl a účel, jejich rekonstrukce je však spjata 
s řadou nejistot. […] Jelikož právní norma 
s klasickou strukturou […] neobsahuje expli-
citně vyjádření svého smyslu a účelu, nelze 
tyto stanovit ‚bez rekurzu na předvědění in-
terpreta‘ (O. Weinberger, Norma a instituce. 
Úvod do teorie práva. Brno 1995, s. 165). Při 
rekonstrukci smyslu a účelu zákona sehrávají 
tudíž vlastní představy interpreta o teleolo-
gické racionalitě právního ustanovení klíčo-
vou roli“.32

Tímto předvěděním se rozumí to, že inter-
pret má již nějaké předchozí znalosti a vědo-
mosti, s nimiž přistupuje k interpretaci. Tyto 
znalosti se však člověk od člověka liší, a to jak 
kvantitativně, tak kvalitativně.33 Proto je mož-
né, že se při interpretaci jednotliví interpreti 
ve svých názorech liší a mohou dojít k odliš-
ným, někdy i zcela protichůdným závěrům.

Knapp uvádí, že „účel se zpravidla vyvo-
zuje z období, kdy byl právní předpis při-
jat“.34 K tomuto účelu může být použito pod-
půrných prostředků interpretace, jako jsou 
důvodové zprávy nebo záznamy z vyjedná-
vání o podobě zákona. Takto zjištěný účel 
může být označen jako historické ratio legis, 
kdy jsou hledány nějaké hodnoty, které vedly 
zákonodárce k přijetí dané právní normy. 

Pro to, aby právo mohlo efektivně fungo-
vat, je pak podle zastánců tzv. hodnotové ju-
risprudence vhodné, aby interpretace byla 
opřena o nějaký objektivní hodnotově-teleo-
logický základ, tedy o nějaké převažující hod-
noty společnosti a její převažující potřeby.35 

30 Melzer,	c.	d.,	str.	229.
31 WinTr, J. Metody a zásady interpretace práva.	Strana	128.
32	 Stanovisko	Ústavního	soudu	Pl.	ÚS-st.	1/96.
33 HloucH, l. Aktuální problémy právní argumentace (Filosoficko-právní analýza).	Strana	59	a	násl.	Diplomová	práce.
34 knapp, V. Interpretace	v	právu.	Stát a právo,	1989,	č.	27.	str.	11–13.
35 soBeK, T.	nemorální	morálka.	In:	Jiné právo	[online].	27.	7.	2010	[cit.	2.	2.	2018].
36	 Otázka	hodnot	je	velice	nesnadným	problémem,	který,	odhaduji,	zřejmě	nikdy	nevyřešíme	–	podobně	jako	například	vztah	mysli	a	těla,	

který	i	přes	pokrok	vědy	v	dnešní	době,	zejména	v	oblasti	neurobiologie,	není	zcela	zřejmý.	To	ovšem	neznamená,	že	by	nebylo	třeba	
se	touto	problematikou	zabývat.	Možná	právě	naopak.	Je	zde	stále	spousta	nezodpovězených	otázek	a	jedná	se	o	otázky	zásadní,	jež	
mohou	ovlivnit	poměrně	dosti	věcí.	V	našem	konkrétním	případě	se	například	otázka	hodnot	týká	teleologického	pozadí	zákona,	jež	je	pro	
nalezení	teleologických	(nepravých)	mezer	zcela	esenciální.

37 WinTr,	c.	d.,	str.	141–148,	nebo	WinTr, J. Říše principů.	Strana	254–258.	
38	 „§	561

(1)	lze-li	závazek	splnit	více	způsoby,	má	právo	volby	dlužník,	nebylo-li	dohodnuto	jinak.	Od	provedené	volby	však	nelze	odstoupit.
(2)	Byla-li	nahodilým	zánikem	některé	věci	volba	zmařena,	může	účastník,	který	měl	právo	volby,	od	smlouvy	odstoupit.“

Zjištění těchto převažujících hodnot a potřeb 
společnosti může být velice složité. Navíc 
toto řešení, podle mého názoru, není zcela 
vhodné, neboť názory a hodnoty jednotlivých 
lidí se mohou dosti různit a těžko vypozoro-
vat, které jsou převažující. V kontextu hodno-
tové jurisprudence by mohla být dále zvažo-
vána otázka, zda ony převažující hodnoty 
zasluhují ochranu a prosazení se cestou práva 
(viz například poznámka o nacistickém prá-
vu výše). 

Dle mého soudu je tak třeba setrvávat na 
hodnotách36, které mají dlouhodobější tradici. 
Za takové lze označit „klasické“ hodnoty, jež 
by měly být obsaženy v každém právním 
řádu. Podle Wintra jimi jsou spravedlnost, 
právní jistota, účelnost a obecná svoboda.37 
Jejich obsah by měl být vykládán konstantní 
judikaturou a v případě významné změny je-
jich obsahu by toto mělo být důkladně odů-
vodněno.

Výše byl nastíněn způsob odhalení teleo-
logických mezer, které jsou odhalovány po-
mocí teleologických úvah. Stejným způso-
bem, jakým byly odhaleny, je potřeba tyto 
mezery vyplnit. Budou tak použity argumen-
ty, které interpreta vedly k tomu, že zde tato 
mezera existuje.

Jako příklad teleologické mezery může 
být uvedeno ust. § 56138 zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník. V tomto ustanovení byl 
řešen zánik alternativního závazku, kdy pod-
le odst. 2 tohoto ustanovení „byla-li nahodi-
lým zánikem některé věci volba zmařena, 
může účastník, který měl právo volby, od 
smlouvy odstoupit“. Alternativní závazek 
však nemusí zákonitě spočívat v povinnosti 
někomu něco dáti, ale může spočívat v po-
vinnosti něco konati. Čistě z dikce zákona by 
šlo a contrario dovodit, že pokud jsem povi-
nen něco konat a jedna z těchto možností není 
objektivně možná, pak nemám právo od 
smlouvy odstoupit. Pokud se na toto ustano-
vení podíváme z hlediska smyslu a účelu, jen 
stěží by mohl být takový závěr přijat. Zřejmě 
totiž nenalezneme rozumný smysl toho, že 
v případě plnění spočívajícího v povinnosti 
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něco dáti, pokud se toto plnění stane nemož-
ným, mohu od smlouvy odstoupit, zatímco 
u plnění spočívajícího v tom, něco konati, 
tuto možnost nemám. Proto lze tento případ 
klasifikovat jako nepravou mezeru. V zákoně 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, již tato me-
zera není, jelikož se v ustanoveních § 1926, 
§ 1927 a § 192839, která upravují alternativní 
závazek, hovoří pouze o plnění a nemožnosti 
plnění, nikoli o zániku věci.

Výše uvedený příklad může být dále klasi-
fikován jako mezera otevřená. Jejím „protikla-
dem“ je pak mezera zakrytá. Otevřenými me-
zerami se pak rozumějí takové mezery, kde 
chybí ustanovení pozitivního práva. V těchto 
případech se pohybujeme v oblasti mimo roz-
sah pojmu, jenž je uveden v zákoně. Zakryté 
mezery jsou pak takové případy, kdy zákono-
dárce zahrnul pod normu i případy, na které 
se norma vztahovat v souladu s teleologickým 
pozadím zákona nemá.40 V tomto případě je 
nutno, aby byla použita teleologická redukce. 

V souvislosti s mezerami pravými a ne-
pravými uvádí Melzer ještě mezery smíšené, 
tedy kombinaci mezery pravé a nepravé. 
Podle Melzera mohou nastat situace, kdy to, 
že je v zákoně teleologická mezera, může vy-
volat vznik mezery pravé. V takovém přípa-
dě při svých úvahách dospějeme „pomocí te-
leologických argumentů […] k tomu, že je 
vyžadováno dosažení nějakého cíle“.41 Ovšem 
proces, jak tohoto cíle má být dosaženo, není 
v zákoně upraven. Melzer označuje mezeru, 
která je tímto způsobem nalezena, jako (kva-
zi)pravou mezeru. Jako příklad uvádí otázku 
tzv. slovenských důchodů, kterou řešil Ústav-
ní soud ve svém nálezu ze dne 13. 11. 2007, 
sp. zn. IV. ÚS 301/05. Jednalo se o řešení pro-
blému, že čeští občané dostávali rozdílnou 
výši důchodu za tutéž dobu pojištění v závis-
losti na tom, zda je jim vyplácena českou, 
nebo slovenskou stranou.42 Ústavní soud  
České republiky dovodil, že zde dochází 
k porušování principu rovnosti. Odhalil tedy 

39	 „§	1926
(1)	lze-li	dluh	splnit	několika	způsoby,	pak	se	má	za	to,	že	volba	způsobu	plnění	náleží	dlužníku.	Má-li	právo	volby	věřitel,	musí	způsob	
plnění	zvolit	v	ujednané	době,	jinak	bez	zbytečného	odkladu	tak,	aby	dlužník	mohl	podle	jeho	volby	splnit.
(2)	nevykoná-li	strana	volbu	včas,	nabývá	právo	zvolit	způsob	plnění	trvale	druhá	strana.
(3)	kdo	zvolil	způsob	plnění,	nemůže	jej	bez	souhlasu	druhé	strany	změnit.
§	1927
(1)	Má-li	dlužník	plnit	jedno	z	více	volitelných	plnění,	není	oprávněn	splnit	část	jednoho	a	část	jiného	plnění,	ani	k	tomu	nemůže	být	nucen.
(2)	Stane-li	se	jedno	z	více	volitelných	plnění	nemožným,	omezuje	se	závazek	na	plnění	zbývající.	Jestliže	však	nemožnost	tohoto	plnění	
způsobil	ten,	kdo	neměl	právo	volby,	může	druhá	strana	od	smlouvy	odstoupit.
§	1928
kdo	měl	právo	volby,	může	od	smlouvy	odstoupit,	byla-li	volba	zmařena	vyšší	mocí	nebo	druhou	stranou.“

40 Melzer,	c.	d.,	str.	230–231.
41	 Tamtéž,	str.	232.
42	 To,	zda	jim	budou	důchody	vypláceny	českou,	nebo	slovenskou	stranou,	řešila	dohoda	mezi	českou	a	Slovenskou	republikou,	kterou	tyto	

nástupnické	státy	uzavřely	po	rozpadu	federace.
43 Melzer,	c.	d.,	str.	232.
44 Holländer,	c.	d.,	str.	18.
45 Melzer,	c.	d.,	str.	233.
46 KraMer,	c.	d.,	str.	140,	141	a	145.
47	 Tamtéž,	str.	152.

teleologickou mezeru v zákoně. Ovšem to, 
jak dosáhnout stavu, kdy bude výše důchodu 
stejná, zákon neupravoval. Tato teleologická 
mezera s sebou tak přinesla existenci mezery 
pravé (kvazipravé). Soudce je pak podle Mel-
zera povinen a oprávněn takovou mezeru 
uzavřít, a to argumenty, které jsou způsobilé 
k uzavření mezery pravé.43

Vědomá a nevědomá mezera 
v zákoně

Pro dělení mezer na vědomé, jinak také za-
mýšlené44, a nevědomé, tedy nezamýšlené, je 
důležité to, zda zákonodárce o existenci této 
mezery věděl, a to v době přijímání právního 
předpisu. Na základě toho, že je zde tato vě-
domost fixována k okamžiku přijímání práv-
ního předpisu, se může z logiky věci jednat 
pouze o mezery počáteční.45 Mezery nevědo-
mé jsou pak všechny ostatní.

Podle Kramera jsou vědomé mezery 
tzv. mezerami delegačními46. To znamená, že 
zákonodárce o mezeře ví a záměrně nějakou 
otázku neřeší a odkazuje na úvahu soudce 
nebo v zákonné úpravě použije velice neurči-
tý pojem. Takovýto odkaz na úvahu soudu 
může být spatřen např. v § 140 odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Nedojde-
-li k dohodě o způsobu a rozsahu zajištění, 
rozhodne o dostatečném zajištění a o jeho 
rozsahu soud s ohledem na druh a výši po-
hledávky.“ Tyto odkazy na úvahu soudu ne-
jsou ojedinělé. Na stranu druhou je otázkou, 
zda jsou tyto mezery opravdu mezerami, ne-
boť nevykazují známky pravých ani nepra-
vých mezer a pouze jakýmsi způsobem pře-
nášejí pravomoc a odpovědnost rozhodnutí 
na soudce. A to zcela nezakrytě.

Pokud však zákonodárce na úvahu soud-
ce neodkazuje a vědomě nějaký případ neře-
ší, tj. jedná se o případ tzv. kvalifikovaného 
mlčení zákona47, je otázkou, zda je soudce 
i v tomto případě povolán k tomu, aby tuto 
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mezeru vyplnil. Franz Bydlinski se domnívá, 
že nikoli.48 Může nastat případ, že zákono-
dárce záměrně přijme úpravu, která je v roz-
poru s teleologickým pozadím právního 
řádu. Pokud je tato úprava takto opravdu 
chtěná, pak i v souladu s principem dělby 
moci není k vyplnění této „mezery“ (jak bylo 
výše uvedeno, je otázkou, zda se vůbec 
v tomto případě o mezeru jedná) soudce po-
volán a ani oprávněn. Tento stav však platí 
jen rebus sic stantibus, tj. pokud nedojde ke 
změně zákonných hodnot.49 

V tomto případě by tak musel zasáhnout 
Ústavní soud ve své roli „negativního“ záko-
nodárce a danou právní úpravu zrušit, pokud 
by dospěl k závěru, že je protiústavní. Nebyl 
by však oprávněn k tomu, aby ji „dotvořil“ 
tak, aby byla v souladu s ústavním pořád-
kem, neboť zákonodárce k tomuto nesměřo-
val. Shodně s touto teorií se vyjadřuje i Ústav-
ní soud ve svém nálezu sp. zn. III. ÚS 2264/13, 
kde uvedl, že „hranicí mezi tvorbou práva 
a (ještě) dotvářením práva je kritérium, zda 
bezdůvodná diferenciace mezi komparova-
nými skutkovými podstatami je vědomým 
rozhodnutím zákonodárce, či nikoli. Soudce 
zásadně není oprávněn vyplnit vědomou me-
zeru v zákoně. Pokud je hodnotově nekohe-
rentní úprava zákonodárcem skutečně chtěná 
(je si vědom rozporu s teleologickým poza-
dím právního řádu, a přesto takovou úpravu 
přijme), je tím posílen demokratický princip 
a princip dělby moci, když tvorba práva pří-
sluší primárně demokraticky zvolenému zá-
konodárci, nikoli soudci“.50 Ústavní soud 
však upozorňuje na to, že takový úmysl, tedy 
úmysl zákonodárce přijmout nekoherentní 
právní úpravu, je nutno jasně prokázat, neboť 
jinak platí předpoklad opačný, a to předpo-
klad racionálního zákonodárce.51

Teorie mezer v judikatuře 
českých soudů

Nyní se přesuneme z roviny teoretické do ro-
viny praktické. Budou zde představena vy-
braná rozhodnutí českých soudů, která se 
problematiky teorie mezer dotýkají, čímž 
bude zjištěno, jak k mezerám v právu přistu-
pují samotné soudy. Uvedena bude ukázka 

48 BydlinsKi, F. Grundzüge der juristischen Methodenlehre.	Strana	54.
49	 Tamtéž,	str.	54.
50	 nález	Ústavního	soudu	ze	dne	8.	4.	2014,	sp.	zn.	III.	ÚS	2264/13.
51	 Tamtéž.
52	 Ústavní	soud	české	republiky.	národní	zpráva.	Problematika	legislativních	opomenutí	v	judikatuře	Ústavního	soudu.	In:	Conférence des 

Cours constitutionnelles européennes	[online].	[cit.	20.	2.	2018].
53 Viz	například	nález	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	6.	2.	2005,	sp.	zn.	IV.	ÚS	611/05.	
54	 konkrétně	odkazuje	na	rozhodnutí	Kruslin proti Francii	ze	dne	24.	4.	1990,	Müller a další proti Švýcarsku	ze	dne	24.	5.	1988	a	Markt Intern 

Verlag GmbH a Klaus Beermann proti SRN	ze	dne	20.	11.	1989.
55 kühn, Z. – BoBek, m. – polčák, R.	(eds.).	Judikatura a právní argumentace. Teoretické a praktické aspekty práce s judikaturou.	Strana	6.	

Právem	ve	formálním	smyslu	je	pak	to,	„[…]	co	je	jako	právo	daným	právním	systémem	označeno“.	Tamtéž,	str.	6.

judikatury Ústavního soudu České republiky, 
který má v České republice mezi soudy 
zvláštní postavení a jeho judikatura by měla 
být brána v potaz, a to jak obecnými soudy, 
tak zákonodárcem, když je Ústavní soud 
„strážcem“ ústavnosti, judikatury Nejvyšší-
ho soudu České republiky (dále též „Nejvyšší 
soud“), který má rovněž zvláštní postavení, 
má totiž sjednocovat judikaturu, a konečně 
i Nejvyššího správního soudu.

Dovolím si upozornit na to, že se nejedná 
o analýzu vyčerpávající, zahrnující veškerou 
judikaturu a pojednávající všechny aspekty, 
jež byly zmíněny v teoretické části. Jedná se 
o ukázku toho, jak se teorie rozebíraná výše 
promítá do praxe, nebo pokud to vezmeme 
z opačného konce, jak teorie reflektuje to, co 
se děje v aplikační praxi, a to, jak je s právem 
zacházeno.

Povinnost soudů vyplnit mezery 
a pravá mezera

V Národní zprávě Ústavního soudu České re-
publiky z roku 2007 se dočteme, že „vědecká 
právní nauka v České republice se až na jedi-
nou výjimku problematice mezer v zákonech 
nevěnuje, a proto ani nezkoumá, z jakých dů-
vodů tyto mezery vznikly. Je ale samozřejmé, 
že oblast právem neošetřená, anebo zákono-
dárcem opomenutá, je odbornou veřejností 
komentována. Tyto komentáře však neobsa-
hují deskriptivní rozbor ‚mezery v zákoně‘ 
jakožto právně teoretického jevu, ale vnímají 
jej až v druhém plánu, coby konstatované 
faktum“.52

I přes tuto neprobádanost se však Ústavní 
soud vyjádřil ve svém nálezu ze dne 6. 2. 
2005, sp. zn. IV. ÚS 611/05, že obecné soudy 
jsou povinny mezeru v právu vyplnit, neboť 
pokud by odmítly rozhodnout, docházelo by 
k porušení zákazu odepření spravedlnosti.53 
Ústavní soud zde odkazuje na judikaturu Ev-
ropského soudu pro lidská práva54, podle kte-
ré je judikatura zákonem v materiálním smy-
slu, a je tak na soudech, aby v případě mezery 
tuto svou judikaturou vyplnily. To, že je judi-
katura právem v materiálním slova smyslu, 
pak znamená, že z ní „lze usoudit na obsah 
práva ve společnosti skutečně působícího“.55 

https://nalus.usoud.cz/Search/GetRegSignDecisions.aspx?sz=3-2264-13
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Soudy zároveň při tomto vyplňování mezer 
nesmějí opominout předchozí judikaturu 
Ústavního soudu a musejí respektovat její účel 
a cíl, respektive smysl.56 V podstatě totožně se 
Ústavní soud opakovaně vyjádřil ve svém ná-
lezu ze dne 21. 3. 2006, sp. zn. I. ÚS 717/05.

V obou případech se jednalo o případ me-
zery pravé, kdy zde v našem právním řádu 
chyběla normativní úprava, konkrétně pak 
regulace nájemného. Pokud bude srovnán 
přístup teorie s přístupem Ústavního soudu, 
pak v tomto případě může být shledáno, že 
Ústavní soud přistoupil k této otázce shodně 
s teorií. I podle teorie je nepřijatelné, aby soud 
odmítl rozhodnout, neboť zde existuje příkaz 
denegatio iustitiae, a pokud se nejedná o meze-
ru vědomou, kdy zákonodárce kvalifikovaně 
mlčí, pak je potřeba ji vyplnit. Ústavní soud 
se však neodvolává na doktrinální názor, ale 
poukazuje na to, že při nečinnosti zákonodár-
ce, kterou již předtím označil Ústavní soud za 
protiústavní, jsou k dotvoření práva povolá-
ny obecné soudy. 

V nálezu Ústavního soudu ze dne 28. 2. 
2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05, se pak Ústavní 
soud vyjádřil k této povinnosti obecných sou-
dů dotvářet právo tak, že „Nejvyšší soud 
i další obecné soudy chybují, pokud odmítají 
poskytnout ochranu právům fyzických 
a právnických osob, které se na ně obrátily se 
žádostí o spravedlnost, pokud jejich žaloby 
zamítaly pouze s formalistickým odůvodně-
ním a odvoláním se na nečinnost zákonodár-
ce (neexistence příslušné právní úpravy), a to 
poté, co jim Ústavní soud, jako ochránce 
ústavnosti a její kontroly, otevřel svými roz-
hodnutími cestu“.57 V tomto případě řešil 
Ústavní soud to, že dříve existovala vyhláška 
č. 176/1993 Sb., vyhláška ministerstva financí 
o nájemném z bytu a úhradě za plnění posky-
tovaná s užíváním bytu, podle které se stano-
vila v některých bytech výše nájemného. Tato 
vyhláška byla k 31. 12. 2001 Ústavním sou-
dem zrušena pro protiústavnost. Pronajíma-
tel bytu, na který se tato vyhláška vztahovala, 
se domáhal po nájemkyni doplacení částky 
mezi nájemným stanoveným touto zrušenou 
vyhláškou a obvyklým nájemným dle § 671 
odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský záko-
ník. Pronajímatel argumentoval tím, že výše 
nájemného nikdy nebyla dohodnuta, ale byla 
pouze stanovena předpisem, který je zrušen. 
Po zrušení předpisu o regulaci nájemného se 
pronajímatel snažil s nájemkyní dohodnout 

56	 nález	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	6.	2.	2005,	sp.	zn.	IV.	ÚS	611/05.
57	 nález	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	28.	2.	2006,	sp.	zn.	Pl.	ÚS	20/05.
58 Citováno	podle nálezu	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	28.	2.	2006,	sp.	zn.	Pl.	ÚS	20/05.
59	 nález	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	28.	2.	2006,	sp.	zn.	Pl.	ÚS	20/05.

na spravedlivé výši nájemného, ta na tuto do-
hodu nepřistoupila, proto se pronajímatel ob-
rátil na soudy. Soud prvního stupně však do-
spěl k názoru, že nájemné bylo řádně 
dohodnuto v dohodě o užívání bytu, kde 
bylo odkazováno na vyhlášku, a nájemné, 
které nájemce zaplatil, odpovídalo částce, 
která byla naposledy stanovena podle zruše-
né vyhlášky č. 176/1993 Sb., a žalobu zamítl. 
Ke sporné otázce výše nájemného konstato-
val, že zákon č. 40/1964 Sb., občanský záko-
ník, odkazuje na zvláštní předpis, který však 
neexistuje, a zároveň se na daný případ ne-
mohou použít jeho obecná ustanovení, a tak 
musí být aplikován § 696, který v té době zněl 
následovně: „(1) Způsob výpočtu nájemného, 
úhrady za plnění poskytovaná s užíváním 
bytu, způsob jejich placení, jakož i případy, ve 
kterých je pronajímatel oprávněn jednostran-
ně zvýšit nájemné, úhradu za plnění poskyto-
vaná s užíváním bytu a změnit další podmín-
ky nájemní smlouvy, stanoví zvláštní právní 
předpis.“58 Tím, že výše nájmu byla určena 
výše uvedenou vyhláškou, má podle prvoin-
stančního soudu odpovídat nájemné výši sta-
novené touto vyhláškou k poslednímu dni 
před jejím zrušením. Odvolací soud shledal, 
že je zde mezera v zákoně, kterou není možno 
vyplnit ani pomocí analogie, a proto podal 
k Ústavnímu soudu návrh na zrušení před-
mětných ustanovení. Ústavní soud konstato-
val, že samotné znění zákona není protiústav-
ní, ale že protiústavní je právě dlouhodobá 
nečinnost zákonodárce, která „má za násle-
dek ústavně neakceptovatelnou nerovnost“59, 
kdy v případech, na které se vztahovalo regu-
lované nájemné, svou nečinností v podstatě 
nájemné zmrazil a toto nájemné mnohdy ne-
pokrylo ani náklady na provoz, které vlastník 
bytu měl. Pronajímatelé bytů, na které se vy-
hláška nevztahovala, si účtovali nájemné 
i několikrát vyšší. Stejně tak vytvářejí tuto 
nerovnost i mezi nájemci, kdy někteří platí 
„zmrazené“ nájemné a jiní několikanásobně 
více, a to bez jakéhokoli rozumného důvodu. 
Ústavní soud apeloval na obecné soudy, aby 
žaloby o zvýšení nájemného nezamítaly 
a rozhodovaly o nich.

K tomuto nálezu nutno dodat, že k němu 
bylo připojeno šest odlišných stanovisek sed-
mi soudců Ústavního soudu. Například podle 
Jiřího Nykodýma (odlišné stanovisko č. 4) se 
Ústavní soud tím, že odmítl zrušit napadenou 
právní úpravu, „vyhnul vyřešení zásadní 
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otázky, která je ve společnosti dlouhodobě 
neřešena a vytváří ve společnosti trvalé napě-
tí“.60 Jan Musil (odlišné stanovisko č. 6) má 
pochybnosti ohledně povolávání obecných 
soudů k řešení otázky, kde chybí konkrétní 
úprava, tedy rozhodování o zvýšení nájem-
ného. Podle Musila je zde přenášena odpo-
vědnost „za řešení vážného obecného problé-
mu, majícího závažné sociální důsledky, na 
obecné soudy“.61 Někteří soudci se přikláněli 
k tomu, že by tuto mezeru s ohledem na zá-
važnost dopadu jejího řešení měl vyplnit zá-
konodárce.

V souvislosti s tímto případem může být 
uvažován přístup obecných soudů v souvis-
losti s všeobecnou negativní větou. Základní 
premisa, ze které všeobecná negativní věta 
vychází, je, že pokud není nějaká povinnost 
uložena zákonem, pak si ji nemůžeme po 
druhém nárokovat s odkazem na právo. V ta-
kovém případě, pokud neexistuje právní nor-
ma, která by tuto povinnost ukládala, mají 
soudy takové žaloby zamítat, čímž tedy roz-
hodnou po právu a v souladu s právem. 
V našem případě, tedy případě (de)regulova-
ného nájemného, se domáhal pronajímatel 
zaplacení rozdílu mezi výší nájmu, jež byla 
regulována podzákonným předpisem, který 
byl následně zrušen pro protiústavnost, 
a výší nájmu obvyklého. Obecný soud kon-
statoval, že zde existuje nájemní vztah, kde je 
výše nájmu určena právě touto zrušenou vy-
hláškou, a žaloba není důvodná. Soud sice 
uznává, že zde spatřuje značnou nerovnost 
ve vztahu mezi nájemcem a pronajímatelem, 
ale jelikož občanský zákoník odkazuje na 
zvláštní právní předpis, který však neexistuje, 
a zároveň vylučuje použití obecných ustano-
vení týkajících se nájmu, tak nemůže rozhod-
nout jinak.62 Nutno podotknout, že k tomuto 
postupu se obecné soudy uchýlily i na zákla-
dě rozsudku Nejvyššího soudu České repub-
liky ze dne 31. 8. 2005, sp. zn. 26 Cdo 867/2004, 
který zde výše uvedené řešení judikoval. Nej-
vyšší soud zde uvádí, že soudy v případě ne-
existence zvláštní úpravy předvídané občan-
ským zákoníkem nemohou suplovat moc 
zákonodárnou, které přísluší oprávnění tuto 
úpravu přijmout.63 Toto řešení by zřejmě na-
lezlo oporu u Hanse Kelsena a dalších zastán-
ců všeobecné negativní věty, ovšem Ústavní 
soud tyto argumenty považuje „za ryze pozi-
tivistické až alibistické a naprosto odtržené 

60	 Odlišné	stanovisko	Jiřího	nykodýma	k	nálezu	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	28.	2.	2006,	sp.	zn.	Pl.	ÚS	20/05.
61	 Odlišné	stanovisko	Jana	Musila	k	nálezu	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	28.	2.	2006,	sp.	zn.	Pl.	ÚS	20/05.
62	 nález	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	28.	2.	2006,	sp.	zn.	Pl.	ÚS	20/05.
63	 Rozsudek	nejvyššího	soudu	české	republiky	ze	dne	31.	8.	2005,	sp.	zn.	26	Cdo	867/2004.
64	 Tamtéž.
65	 Rozsudek	nejvyššího	soudu	české	republiky	ze	dne	27.	5.	2013,	sp.	zn.	32	Cdo	2309/2011.

od snahy řešit problémy, které ve společnosti 
dlouhodobě vytvářejí napětí“.64 

Dále může být v souvislosti s všeobecnou 
negativní větou uvažována i povinnost obec-
ných soudů, kterou Ústavní soud judikoval. 
Tato varianta musí být odlišována od varian-
ty, jež byla rozebírána výše. Výše byla uvažo-
vána všeobecná negativní věta v souvislosti 
s povinnostmi subjektů soukromého práva. 
Základní premisa, z které je v takovém přípa-
dě vycházeno, zní, že co není zákonem zakázá-
no, je dovoleno. U práv a povinností orgánů 
veřejné moci může být vycházeno z premisy, 
že co není zákonem dovoleno, je zakázáno – 
tato premisa v podstatě vyjadřuje princip 
enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí, 
který již byl zmíněn. Rovněž byl zmíněn fakt, 
že žádný zákon nehovoří o povinnosti soudů 
k vyplňování mezer. Z toho by mohl být do-
vozen závěr, že soudy tuto povinnost nemají, 
a dokonce mít nemohou. 

Nejvyšší soud České republiky se ve svém 
rozsudku ze dne 27. 5. 2013, sp. zn. 32 Cdo 
2309/2011, k otázce mezer vyjádřil tak, že 
„normativní mezera v právu je ve skutečnosti 
mezerou toliko v právu psaném, z pohledu 
práva v širším, materiálním smyslu, jehož 
pramenem jsou též základní právní principy 
imanentní právnímu řádu materiálního práv-
ního státu, jde o mezeru toliko zdánlivou. Je 
úkolem soudu hledat řešení mimo psané prá-
vo (praeter verba legis) a pravidlo v něm chy-
bějící vyvodit úvahou z těch základních práv-
ních principů, které jsou relevantní pro 
posuzovaný právní vztah […], tj. nalézt tako-
vé pravidlo použitím analogie iuris“.65  

V tomto rozhodnutí mohou být vypozoro-
vány shodné prvky s tím, co bylo avizováno 
v části teoretické (viz poznámka pod čarou  
č. 2), tedy to, že může existovat mezera v zá-
koně, právním předpise, ale nikoli v právu 
samotném. I v tomto případě je zde apliko-
ván a zastáván názor, že právem není pouze 
právo psané, ale rovněž i ono imanentní te-
leologické a hodnotové pozadí zákona. Nej-
vyšší soud zde poukazuje na to, že právem 
jsou tedy rovněž principy.

Podle Nejvyššího soudu se i v tomto pří-
padě jednalo o mezeru pravou, chyběla zde 
tedy právní regulace. Jednalo se konkrétně 
o spor týkající se zákona č. 48/1997 Sb., o ve-
řejném zdravotním pojištění. V § 17 tohoto 
zákona je stanoveno, že „za účelem zajištění 
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věcného plnění při poskytování hrazených 
služeb pojištěncům uzavírají [… pojišťovny] 
smlouvy s poskytovatelem o poskytování 
a úhradě hrazených služeb“.66 V tomto přípa-
dě bylo sjednáno více způsobů úhrady a ne-
bylo stanoveno, který má být pro daný pří-
pad použit. Jelikož zákon nepamatuje na 
situaci, kdy mezi poskytovatelem a zdravotní 
pojišťovnou nedojde k dohodě, pak se podle 
Nejvyššího soudu jedná o pravou mezeru, 
neboť zde chybí výslovné zákonné ustanove-
ní. Otázkou však může být, zda se opravdu 
tato situace dá považovat za mezeru pravou. 
Nejvyšší soud k závěru, že zde takové zákon-
né ustanovení chybí, dospěl pomocí teleolo-
gických argumentů. Konkrétně odkazuje na 
„obecný princip spravedlnosti […] a princip 
rozumného a účelného uspořádání vztahů 
(vylučující takový působ interpretace a apli-
kace práva, jenž by vedl k absurdním důsled-
kům či jiným důsledkům neslučitelným 
s účelem zákona)“.67 Na základě této analýzy 
by bylo vhodné se spíše klonit k tomu, že zde 
existuje mezera (kvazi)pravá či smíšená. 

K otázce jejího vyplnění Nejvyšší soud 
ihned odkazuje na použití analogie iuris, kde 
toto řešení uvádí jako řešení první a jediné. 
Tak tomu ovšem není. Můžeme se opětovně 
odvolat na názor Filipa Melzera, který uvádí, 
že k uzavření pravých či v tomto případě 
kvazipravých mezer jsou způsobilé všechny 
argumenty, kterými je možno odstranit sé-
mantické nejasnosti. Mezi tyto argumenty 
jsou pak řazeny nejen argument analogiam iu
ris, ale například i argumety a contrario, a si
mili, a fortiori a další. Pokud ani pomocí nich 
nedospěje soudce k závěru, pak je přípustná 
i jeho volná úvaha.68 Podle mého názoru tak 
nebyla formulace názoru Nejvyššího soudu 
zcela dostačující. Již při samotné klasifikaci 
této mezery pochybil, když uvedl, že se jedná 
o mezeru pravou, neboť zde chybí výslovné 
zákonné ustanovení. Kdyby se takto mělo 
přistupovat k identifikaci mezer v zákoně 
a jejich klasifikaci, pak by mohl být vyvozen 
závěr, že každá právem neupravená situace je 
mezerou v zákoně. Tak tomu není, právo roz-
hodně neupravuje všechny možné situace 
a jejich kombinace. Vzhledem k různorodosti 
lidských činností to není možné a je otázkou, 
zda by takový stav, kdy by vše bylo právem 
regulováno, byl chtěný. 

66	 Paragraf	17	zákona	č.	48/1997	Sb.,	o	veřejném	zdravotním	pojištění.
67	 Rozsudek	nejvyššího	soudu	české	republiky	ze	dne	27.	5.	2013,	sp.	zn.	32	Cdo	2309/2011.
68 Melzer,	c.	d.,	str.	232.
69	 Rozsudek	nejvyššího	soudu	české	republiky	ze	dne	27.	5.	2013,	sp.	zn.	32	Cdo	2309/2011.
70	 nález	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	25.	6.	2002,	sp.	zn.	Pl.	ÚS	36/01.
71	 Viz	například	nález	Ústavního	soudu	ze	dne	26.	3.	1996,	sp.	zn.	Pl.	ÚS	48/95.

Dále, dle mého názoru, Nejvyšší soud ne-
postupoval zcela správně, když uvedl, že 
tuto mezeru je nutno vyplnit pomocí analogie 
iuris. I vzhledem k tomu, že je Nejvyšší soud 
vrcholným orgánem naší soudní soustavy, 
má sjednocovat judikaturu a v podstatě má 
obecné soudy navádět, jak mají postupovat, 
by pak bylo vhodné uvést všechny argumen-
ty, jež jsou způsobilé k uzavírání smíšených 
mezer, a odůvodnit, proč a jakým způsobem 
v tomto konkrétním případě postupoval. Na-
místo toho Nejvyšší soud pouze konstatoval, 
že „otázka postupu soudu v případě tzv. me-
zery v právu pak je otázkou judikatorně vyře-
šenou“,69 a následně odkázal na judikaturu 
Ústavního a Nejvyššího soudu, kde je uvede-
na povinnost soudů takovou mezeru vyplnit. 
Ovšem ani v judikatuře, na niž zde Nejvyšší 
soud odkazuje, není otázka postupu soudů 
při vyplňování mezer dostatečně vyřešena 
a soudy zde jen těžko naleznou metodologic-
ký návod, jak v takovém případě postupovat.

Nepravá mezera

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 25. 6. 
2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01, vymezil nepravou 
mezeru tak, že jejím „obsahem je neúplnost 
psaného práva (jeho absence) ve srovnání 
s explicitní úpravou obdobných případů, 
tj. neúplnost z pohledu principu rovnosti, 
anebo z pohledu obecných právních princi-
pů“.70 Toto vymezení nepravých mezer však 
zdaleka nepokrývá šíři nepravých mezer, 
mezi které může být řazena například i inter-
pretace právních norem obsahujících neurčité 
pojmy a generální klauzule. V tomto ohledu 
je tak vymezení nepravých mezer Ústavním 
soudem nepřesné a neúplné. Vzhledem k ne-
dostatečnému pojednání teorie mezer jak 
v judikatuře, tak v odborné literatuře by zřej-
mě bylo namístě, aby se Ústavní soud nejprve 
věnoval otázce mezer, byť třeba jen mezer ne-
pravých, v obecnější rovině a vymezil je kom-
plexně a následně se detailněji věnoval pří padu, 
který je v dané věci směrodatný. V následují-
cích rozhodnutích by pak stačilo odkázat na 
tento nález, kde o mezerách zevrubněji pojed-
nává, a odůvodnění toho, proč byl v konkrét-
ním případě zvolen daný postup.

V případě nepravých mezer dává Ústavní 
soud přednost ústavně konformní interpretaci71,  
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tato však někdy není možná. Tak tomu bylo 
i v případu řešeném Ústavním soudem v ná-
lezu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01. 
Zde podle Ústavního soudu nepřipadalo ře-
šení pomocí ústavně konformní interpretace 
v úvahu, neboť takovou normu, která by sta-
novila potřebný obsah, „z dikce zákona […] 
interpretací dovodit nelze“.72 

V tomto případě se jednalo o řešení situa-
ce, kdy se správce konkurzní podstaty ne-
mohl u obecných soudů domoci své odměny, 
neboť správcovy nároky se mají podle dikce 
zákona uspokojit „z konkurzní podstaty, 
a pokud k tomu nestačí, ze zálohy na náklady 
konkursu složené navrhovatelem“.73 V tomto 
případě došlo k tomu, že konkurzní podstata 
zpeněžena nebyla, správce z ní tak nemohl 
uspokojit své nároky, a zároveň nebyla slože-
na záloha, neboť navrhovatel byl od jejího slo-
žení dle § 5 odst. 1 téhož zákona osvobozen. 
Zákon žádný jiný zdroj, z kterého by správce 
konkurzní podstaty měl uspokojit svou po-
hledávku, nestanovil. Správce konkurzní 
podstaty tedy i přesto, že splnil všechny po-
vinnosti, jež mu byly zákonem uloženy, ne-
mohl uspokojit svou pohledávku, „neboť ne-
byl zpeněžen žádný majetek z konkursní 
podstaty a naopak jediný majetek byl ze sou-
pisu konkursní podstaty vyloučen“.74 Neexis-
toval tak nikdo, kdo by správci tuto pohle-
dávku uhradil, neboť zákon neuváděl krom 
výše uvedeného jiný zdroj, z něhož by se ná-
roky správce měly zaplatit. Ústavní soud do-
spěl k závěru, že absence takového ustanove-
ní zakládá v zákoně o konkursu a vyrovnání 
neodůvodněnou nerovnost, neboť jí „schází 
jakýkoli účel a smysl“75, a rovněž jako nerov-
nost extrémní, kdy pro některé správce při-
pouští, že jejich odměna a náhrada hotových 
výdajů nebude uhrazena. Na základě toho 
Ústavní soud předmětná ustanovení zrušil 
jako protiústavní a ponechal zákonodárci čas 
na to, aby mohl tuto protiústavnost odstranit, 
tedy přijmout novou právní úpravu týkající 
se těchto situací.76

Ústavní soud tak pomocí teleologických 
argumentů dovodil, že zde právní úprava vy-
tváří pro určité případy nerovnost. V případě 
(de)regulace nájmů Ústavní soud povolával 
obecné soudy k vyplnění mezery v zákoně, 
a to i přes absenci právní úpravy. V tomto pří-
padě však Ústavní soud k této povinnosti 

72	 nález	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	25.	6.	2002,	sp.	zn.	Pl.	ÚS	36/01.
73	 Paragraf	8	odst.	3	zákona	o	konkursu	a	vyrovnání,	citováno	podle	nálezu	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	25.	6.	2002,	sp.	zn.	Pl.	

ÚS	36/01.
74	 nález	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	25.	6.	2002,	sp.	zn.	Pl.	ÚS	36/01.
75	 Tamtéž.
76	 Tamtéž.
77	 Tamtéž.

soudy nepovolává, i když podle teorie je 
možno a záhodno, aby soudy tyto mezery vy-
plňovaly svou judikaturou, a to tím spíše, že 
se jednalo zřejmě o mezeru nevědomou, kdy 
úmyslem zákonodárce nebyla nemožnost 
uspokojení pohledávky správce konkurzní 
podstaty, ale „smyslem a účelem této výjimky 
(tedy výjimky, která spočívá v tom, že navr-
hovatel není povinen zaplatit zálohu na ná-
klady konkurzu, pokud jeho pohledávka  
vyplývá ze mzdových nároků – poznámka au
torky), jak na tuto skutečnost poukazuje vyjá-
dření Senátu, byla nutnost zvýšené ochrany 
mzdových nároků zaměstnanců“.77 Řešení 
Ústavního soudu se tak neshoduje s řešením, 
jež pro tyto situace předpokládá teorie, a s ře-
šením, ke kterému přistoupil Ústavní soud 
v případě (de)regulace nájemného ve svém 
nálezu ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05.

Problematika mezer se netýká pouze sou-
dů a jejich rozhodovací činnosti, jak by se 
mohlo z výše uvedeného zdát. I jiné orgány, 
které jsou zákonem povolány k aplikaci prá-
va, jsou s touto problematikou konfrontová-
ny. Jako příklad takové situace můžeme uvést 
případ, jenž byl řešen Nejvyšším správním 
soudem v rozsudku ze dne 23. 4. 2014,  
čj. 6 Ads 99/2013-18. Jednalo se o situaci, kdy 
manžel žalobkyně v prosinci 2009 zemřel 
a tím, že byl zaměstnán u více zaměstnavate-
lů a součet jeho vyměřovacích základů pře-
kročil maximální vyměřovací základ podle 
zákona č. 589/1992 Sb., o pojištění na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, ve znění účinném do 20. 6. 
2010, mu vznikl přeplatek na pojistném na 
sociální zabezpečení. Žalobkyně o vrácení 
vzniklého přeplatku požádala v dubnu 2010. 
Okresní správa sociálního zabezpečení však 
tuto žádost zamítla s odůvodněním, že podle 
§ 17 odst. 3 uvedeného zákona se tento pře-
platek zaměstnanci vrací pouze na základě 
jeho písemné žádosti. Z dikce zákona bylo 
okresní správou sociálního zabezpečení vy-
vozeno, že pokud zaměstnanec zemře a o pře-
platek před smrtí nepožádá, pak právo na 
vrácení přeplatku zaniká jeho smrtí. Toto roz-
hodnutí pak bylo potvrzeno i Českou sprá-
vou sociálního zabezpečení. Žalobkyně se 
s tím nespokojila a rozhodnutí napadla u sou-
du. Krajský soud v Ostravě obě rozhodnutí 
zrušil a vrátil věc okresní správě. Žalobkyně 
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argumentovala tím, že tento přeplatek před-
stavuje bezdůvodné obohacení státu, a proto 
přechází na dědice jako jakékoli jiné majetko-
vé právo. Krajský soud s touto argumentací 
nesouhlasil, ale podpořil své rozhodnutí § 17 
odst. 1 a odst. 2 uvedeného zákona, kde záko-
nodárce hovoří o vrácení přeplatku pojistné-
ho plátci pojistného, ale i jeho právnímu ná-
stupci. Žalovaná se obrátila na Nejvyšší 
správní soud, u kterého proti argumentaci 
krajského soudu brojí a tvrdí, že zákonodárce 
v odst. 1 a 2 § 17 hovoří o plátci pojistného, 
čímž má na mysli zaměstnavatele nebo osobu 
samostatně výdělečně činnou. Naopak úprava 
v případě zaměstnance je obsažena v odst. 3  
§ 17 a jedná se o komplexní a samostatnou 
úpravu, proto se žalovaná domnívá, že kraj-
ský soud rozhodl mimo vůli zákonodárce.

Podle Nejvyššího správního soudu „je 
tedy namístě se ptát, zda chybějící právní 
úprava nástupnictví po zemřelém zaměst-
nanci představuje mezeru v zákoně či nikoliv. 
[…] O pravou mezeru se v daném případě 
zcela jistě nejedná – předmětné ustanovení je 
i při prostém jazykovém výkladu funkční 
a nevyvolává situace, které by bez jeho do-
tvoření nebylo možno nijak právně vyřešit. 
Jeho problematičnost spočívá daleko spíše 
v tom, že vede k nespravedlivému výsledku. 
Doslovným výkladem totiž docházíme 
k tomu, že smrtí zaměstnance zaniká mož-
nost, aby se jeho pozůstalost rozhojnila o ta 
aktiva, která nad rámec svých povinností 
(a tedy bez právního důvodu) převedl na stát 
a umenšil tím své jmění“.78 Nejvyšší správní 
soud tak nalézá nepravou mezeru v zákoně. 
Je vcelku důsledný, neboť neopomíjí ani to, že 
analogie je přípustná pouze „v případě, že se 
nedostane do rozporu s jasnou a jednoznačně 
vyjádřenou vůlí zákonodárce, neboť tím by 
soud narušil princip dělby moci“.79 Tím řeší 
otázku, zda se jedná o mezeru vědomou, či 
nevědomou. Zmiňuje, že v důvodové zprávě 
toho k předmětnému spornému ustanovení 
není mnoho uvedeno, ale že z obecné části 
vyplývá, že zavedení maximálního vyměřo-
vacího základu i pro zaměstnance bylo učině-
no v důsledku kritiky, že existuje rozdílná 
úprava pro osoby samostatně výdělečně čin-
né a pro zaměstnance. Mělo tak dojít k od-
stranění této nerovnosti. To podle Nejvyššího 
správního soudu nasvědčuje tomu, že inter-
pretace krajského soudu je naopak ta, která 

78	 Rozsudek	nejvyššího	správního	soudu	ze	dne	23.	4.	2014,	čj.	6	Ads	99/2013-18.
79	 Tamtéž.
80	 nález	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	28.	2.	2006,	sp.	zn.	Pl.	ÚS	20/05.
81	 článek	2	zákona	č.	1/1993	Sb.,	Ústava	české	republiky.
82	 nález	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	28.	2.	2006,	sp.	zn.	Pl.	ÚS	20/05.

může pomoci naplnit původní cíl a záměr zá-
konodárce. V případě postupu krajského 
a Nejvyššího správního soudu může být 
zkonstatováno, že se řešení jimi přijaté v zá-
sadě shoduje s teorií, která byla předestřena 
výše. Ani Nejvyšší správní soud však neřešil 
problematiku mezer nijak komplexněji. Dále 
mohl v souvislosti s touto problematikou 
uvést, jak mají tyto orgány v případě nalezení 
mezery postupovat. Této otázce se však ve 
svém rozhodnutí nevěnuje.

Závěr

Jak bylo uvedeno, judikatura není v otázce 
teo rie mezer propracovaná, a to i přesto, že 
jsou mezery zmiňovány již celou řadu let. To 
může být zapříčiněno i tím, že v české právní 
vědě tomuto tématu není věnován zrovna 
velký prostor. Existence mezer v zákoně je 
všeobecně přijímána. Jsou konstatovány a je 
na ně poukazováno i v praxi, v judikatuře. 
Ovšem již při samotné klasifikaci mezer do-
chází i v judikatuře k tomu, že jsou někdy ne-
správně klasifikovány.

V judikatuře se setkáme zejména s tím, že 
soud klasifikuje mezery buď jako mezery pra-
vé, nebo nepravé. Další klasifikace nemá pří-
liš místo a soudy se jí veskrze nezabývají. 
Dále dochází k tomu, že ani tyto dva typy 
mezer nejsou v judikatuře nijak obecněji poja-
ty. Komplexněji není pojednán ani postup, jak 
by s nimi mělo být následně zacházeno.

Otázka jejich vyplňování pak není ani sa-
motným Ústavním soudem jednotně řešena, 
jak bylo uvedeno výše. V některých přípa-
dech Ústavní soud pokáral obecné soudy, že 
zamítaly žaloby s pouhým poukazem na to, 
že zde existuje mezera v zákoně, a vyjádřil se 
tak, že obecné soudy mají povinnost tuto me-
zeru odstranit, neboť mají poskytnout ochra-
nu základním právům a svobodám.80 Svou 
argumentaci posiluje odkazem na čl. 90 Ústa-
vy, kde je podle Ústavního soudu definován 
hlavní úkol soudní moci, a to tak, že „soudy 
jsou povolány především k tomu, aby záko-
nem stanoveným způsobem poskytovaly 
ochranu právům“.81 Pokud pak soudy toleru-
jí extrémní nerovnost, a to jen na základě exi-
stence mezery v zákoně, pak podle Ústavní-
ho soudu tento svůj hlavní úkol neplní, neboť 
odmítají poskytnout ochranu osobám, jež se 
na ně obrátily s žádostí o spravedlnost.82
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Ovšem jindy již Ústavní soud v případě 
existence mezery tuto povinnost obecných 
soudů nedovozuje a „pouze“ konstatuje pro-
tiústavnost napadené právní úpravy s po-
ukazem na to, že zde existuje mezera, kterou 
je nutno vyplnit, a poskytuje zákonodárci 
prostor pro napravení tohoto stavu. Neobje-
vuje se zde však jeho stanovisko, že jsou k vy-
plnění mezer povolány obecné soudy a je 

83	 nález	Ústavního	soudu	české	republiky	ze	dne	25.	6.	2002,	sp.	zn.	Pl.	ÚS	36/01.

jejich povinností chránit práva osob, které se 
na ně s požadavkem spravedlnosti obracejí.83 
Tento přístup Ústavního soudu tak může být 
vcelku matoucí. Pokud v některých přípa-
dech povolává soudy k vyplnění mezer a v ji-
ných nikoli, pak by bylo záhodno, aby toto 
své rozhodnutí odůvodnil a uvedl, v jakém 
případě soudy tuto povinnost mají a v jakém 
nikoli.

Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního 
práva a GDPR

Andrej Lobotka

Monografie	Umělá	inteligence	z	pohledu	antidiskriminačního	prá-
va	a	GDPR	se	zabývá	především	riziky,	která	hrozí	při	rozhodo-
vání	pomocí	systémů	umělé	inteligence	–	zejména	se	zaměřuje	
na	problém	diskriminace	ze	strany	algoritmického	rozhodování.	
Autor	 si	 za	 cíl	 knihy	 stanovil	 poskytnout	 čtenářům	 jednoduchý	
návod,	jak	postupovat	v	případě,	že	se	stanou	obětí	právě	takové	
diskriminace.
V	první	části	knihy	lze	najít	obecný	výklad	používaných	pojmů	–	

od	algoritmu	až	po	umělou	inteligenci,	a	důvody,	proč	dochází	ze	strany	algoritmu	k	dis-
kriminačnímu	rozhodování.	Různé	diskriminační	praktiky	 jsou	navíc	ukázány	 i	na	kon-
krétních	 případech.	 Dále	 je	 vysvětleno,	 co	 to	 je	 diskriminace,	 jak	 je	možné	 ji	 odhalit	
a	zároveň	jak	se	proti	ní	účinně	bránit.	S	tím	souvisí	 i	problematika	týkající	se	GDPR,	
která	je	zde	podrobně	vysvětlena,	protože	právě	GDPR	nabízí	obětem	diskriminace	mož-
nosti,	jak	se	této	diskriminaci	bránit.
V	závěru	knihy	je	možné	najít	např.	i	konkrétní	principy	společností,	jako	jsou	Intel,	Micro-
soft	a	IBM,	ve	vztahu	k	používání	umělé	inteligence	(jako	první	snahy	o	samoregulaci	
systémů	umělé	inteligence).
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