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Přednáška č. 6 – Neurčitost v právu a právní pojmy  (5. 11. 2014, učebna 140)

1) Vágnost vs. víceznačnost.

2) Vágnost vs. relativnost.

3) Vágnost a hraniční případy

4) Logické vlastnosti vágnosti

5) Vágnost vyššího řádu

Zadání příkladů:

1) Vyberte z následujících právních pojmů ty, které považujete za tzv. neurčité, a svůj

názor  odůvodněte.  Přiřaďte  tyto  pojmy  k právnímu  odvětví  a  příp.  konkrétním

právním institutům. Pokuste se dovodit definici tzv. „neurčitého pojmu“.

o provozovatel vozidla

o škoda

o obviněný

o dobrá víra

o množství větší než malé

o veřejný zájem

o dobré mravy

o poctivý obchodní styk

2) Přečtěte si výňatek z rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 657/2008, ze dne 

23.9.2009 a přemýšlejte o následujících problémech: 



a) Mají číslovky (resp. číselné pojmy) v právu vždy přesný význam? 

b) Čím byla způsobena neurčitost smluvního ujednání co do kupní ceny?

c) Jakými metodami soudy v posuzované věci odstraňovaly tento výkladový problém?

d) Jaký je Váš názor na řešení věci NS ČR v dovolacím řízení?

3) Interpretujte  níže  uvedená  ustanovení  zákona  č.  150/2002  Sb.,  soudního  řádu

správního a vyložte, co znamená pojem „den, který určil počátek lhůty“ . 

Předpokládejme, že lhůta v délce trvání jednoho týdne stanovená výzvou soudu počala

běžet ve čtvrtek. Kterého dne v týdnu skončí běh této lhůty? Odůvodněte a diskutujte

o příp. výkladových alternativách. 

§ 40

(1)  Lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet

počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To

neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. 

(2) Lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým

označením shoduje s dnem, který určil  počátek lhůty.  Není-li  takový den v měsíci,

končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. 


