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Úvod – je legitimita jen pro silné nátury?1

“Autorita, pojatá jako obsahem nepodmíněná povinnost, je, bez legrace, silná káva... Stanovisko, že
spravedlivý stát ve svém moderním rozsahu disponuje morálním právem uvalovat obsahem
nepodmíněnou povinnost poslušnosti, která se vztahuje naprosto na všechny právní předpisy státu v
jeho jurisdikci, je možná příliš ambiciózní na to, aby se dalo obhájit.“
William Edmundson (2004, 253)2

1.1

Legitimita jako radikální koncept

Z hlediska výstavby dramatického oblouku může být poněkud nešikovné začínat spoilerem, nicméně
v žánru, ve kterém si čtenář obvykle jako první přečte abstrakt, se tak jako tak drží pointa v tajnosti
jen těžko. Neostýchám se tedy začít hlavní zápletkou: je docela dobře myslitelné, že moderní
demokratický právní stát není legitimním politickým uspořádáním.
Takové tvrzení může znít dosti radikálně – než si uvědomíme, jak ambiciózní a vlastně radikální je
samotný koncept legitimity. Ten totiž nevyžaduje od občana nic menšího než bezpodmínečnou
poslušnost. Legitimita v politickém slova smyslu totiž předpokládá morální povinnost občanů
poslouchat příkazy politické moci bez ohledu na to, co tyto příkazy požadují, a jenom proto, že jsou to
příkazy politické moci.
Legitimita je etickou kvalitou veřejné moci – zatímco politická moc jako taková se vyznačuje faktickou
schopností prosadit své příkazy, legitimní politická moc implikuje také morální povinnost adresáta
příkazu podřídit se mu. A to ne(jen) z důvodu toho, že je onen příkaz správný, nýbrž pouze a jen
proto, že jej vydala legitimní autorita, bez ohledu na obsah tohoto příkazu. Neuposlechnutí příkazu
legitimní státní moci ze strany občana je tudíž samo o sobě morálním prohřeškem.

1

Tato práce vznikla v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 2017 260361 “Právní vědomí:
pojem, formování, účinky se zvláštním zřetelem k působení Listiny základních práv Evropské unie na právní
vědomí v České republice.”
2
“Authority, conceived in terms of content-independent duty, is (no joke) powerful stuff…...The position that a
just state of modern scope possesses a moral power to impose a content-independent duty to obey that is
comprehensively applicable to whatever is law in the jurisdiction may be simply too ambitious to defend.“
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Nárok na bezpodmínečnou poslušnost zní poněkud monstrózně a v podmínkách demokratického
právního státu je tento nárok pochopitelně významně omezen – obsah státních příkazů je limitován
základními právy a svobodami a formálně musí mít tyto příkazy podobu právních předpisů
schválených předepsaným ústavním postupem. Zdaleka se tedy nejedná o prostou svévoli nějakého
absolutistického tyrana. Ovšem i demokratický právní stát si v rámci těchto limitů si nárokuje
bezpodmínečnou poslušnost adresátů svých příkazů (především poslušnost k těm příkazům, jež mají
formu právních norem) a většina státovědné i právně filozofické literatury se shoduje na tom, že říci o
státu, že je legitimní, znamená přiznat tomuto státu nárok na poslušnost a občanům uložit morální
povinnost poslouchat.
Závazek bezpodmínečné poslušnosti není ani v podmínkách demokratického právního státu
maličkostí a není proto divu, že otázka na původ této povinnosti patří k základním otázkám politické
filozofie – bohužel bez jednoduché odpovědi. Pluralita legitimizačních teorií, z nichž žádná se nezdá
být sama o sobě zcela uspokojivá, pak vede k otázce, která se nerodí jen v hlavách anarchistů: zda
vůbec nějaký závazek bezpodmínečně poslouchat stát existuje, resp. jaké jsou předpoklady jeho
existence. Pokud takový závazek neexistuje, z definice to znamená, že stát je nelegitimní. Absence
politické legitimity přitom není v současné politické filozofii závěrem, ke které by dospívaly pouze
marginální, radikální legitimizační teorie; neexistence legitimní politické moci v podmínkách
moderního demokratického státu je až překvapivě ortodoxní pozicí.3

1.2

Bajka o marném dumání Světáka Nápravy nad triviálním případem

Jestliže poněkud expresivní výraz „bezpodmínečná poslušnost“, který evokuje porobení občana
všeobjímající mocí státu, se nezdá adekvátní pro každodenní zkušenost s moderním právním státem a
pro teoretickou reflexi demokratického státu, je to dáno přinejmenším dvěma skutečnostmi. Jednak
(1) pro řadu mocenských příkazů mohou existovat velmi dobré substantivní důvody a poslušnost vůči
nim tudíž není vnímána jako bezpodmínečná, nýbrž jako dobře zdůvodněná.4 Uvažovat o předpisech
a regulacích v abstraktní rovině čisté, obsahově nepodmíněné legitimity je vlastně velmi neobvyklé;
předpisy a regulace jsou většinou úzce spjaty se zdůvodněním své věcné správnosti, nebo alespoň
s předpokladem této správnosti. A (2) jednak prakticky i teoreticky je do značné míry ošetřeno to, aby

3

Tj. stává se součástí akceptovaného politickofilizofického mainstreamu namísto zařazení do zbytkové kolonky
alternativních, heterodoxních přístupů k legitimitě.
4
Kupříkladu příkazy zakazující věci, které jsou samy o sobě nemorální (mala per se) – vraždy, krádeže, podvody
– nebo příkazy napravující zásadní koordinační selhání – financování veřejných statků (národní obrany apod.)
z daní.
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demokratický právní stát nevyžadoval po adresátech svých příkazů věci, které jsou hrubě
nespravedlivé a které by plnil pouze někdo, kdo je povinován bezpodmínečnou poslušností. Po
praktické stránce jsou touto pojistkou katalogy práv, dělba moci, demokratická kontrola, ústavní
soudnictví a mezinárodní lidskoprávní soudnictví; za teoretickou pojistku lze považovat všeobecně
akceptovanou Radbruchovu formuli (podle které hrubě nespravedlivé právo vůbec není právem)5
nebo koncepční oddělení práva a morálky, a tedy možnost kategorizovat některé právní normy jako
nemorální právo, které je sice závazné právně, nikoli však morálně.6
Jak Radbruchova formule, tak koncept nemorálního práva jsou však stále kompatibilní s konceptem
legitimní politické moci, kterou je obecně nutno poslouchat bezpodmínečně – oba koncepty pouze
formulují výjimky z obecné povinnosti poslouchat v případech, kdy je neposlušnost dodatečně
ospravedlněna skutečnostmi (hrubou nespravedlností, intenzivní nemorálností), které nad obecným
morálním imperativem poslušnosti převáží; navíc tyto skutečností musí dosahovat intenzity, která
není zcela triviální. Kde se síla (nebo slabost) konceptu legitimity jakožto bezpodmínečné poslušnosti
ukazuje v plné nahotě, jsou případy, kdy státní moc vyžaduje něco, co není podepřeno samostatným
morálním důvodem (tedy něco, co je samo o sobě morálně neutrální nebo dokonce nemorální), ale
zároveň to není intenzivně nespravedlivé nebo nemorální – čili v případech, kdy jediným důvodem
k poslušnosti je právě to, že původcem příkazu je legitimní autorita a zároveň zde není dostatečně
silný důvod k neposlušnosti (odporu). Pověstnými „hard cases“, na kterých se legitimita láme, jsou
triviální případy (resp. případy, které by měly být triviální).7
A protože v českých zemích je neopominutelnou součástí žánru politické filozofie bajka, dovolím si
tento problém ilustrovat na bajce o „marném dumání Světáka Nápravy“:
Bob je příležitostným konzumentem marihuany, kterou si občas zajde zakouřit o víkendu do parku.
Není na svém oblíbeném narkotiku závislý; když zrovna nemá čas si zapálit, nijak tím netrpí.
Víkendové posezení v parku pro něj není žádným významným rituálem, ani tímto zvykem nevyjadřuje
náklonnost k nějaké životní filozofii. Když po něm bývalá přítelkyně chtěla, aby s tím přestal, vlastně
ani neměl problém ji vyhovět. Ale když má tu možnost, posezení v parku si užije.
5

Viz např. Alexy (2006), který upírá právní závaznost extrémně nespravedlivým normám, nikoli však normám
„běžně nemorálním“.
6
Oproti Radbruchově formuli nebude míra nespravedlnosti nemorálního práva dosahovat takové intenzity, aby
jej zcela diskvalifikovala jakožto právo, ale dostatečné intenzity na to, aby pro rozpor s morálními imperativy
nebylo závazné podle svědomí. Cf. "[Radbruchova] formule je proto prakticky využitelná především v
negativním smyslu jako určení hranic pozitivního práva tím, co lze jednoznačně považovat za zákonné bezpráví."
Belling (2009, 29). Viz také Sobek (2010).
7
Jak podotýká Levitov (2016): „The question arises most acutely in the case of (otherwise) legitimate states that
have enacted and seek to enforce an unjust law, but where the injustice in question does not seem severe
enough to ground a permission for its subjects to oppose official enforcement efforts with violence.“
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Bob je pochopitelně jen málokdy v parku sám. Jedním z mnoha lidí, kteří jej tu a tam při jeho
kratochvíli zahlédnou, je také jeho soused, Světák Náprava. Světák má neodolatelné nutkání při
každé příležitosti „udělat správnou věc“. Naštěstí je to přemýšlivý typ, který nejedná prvoplánově a
bez rozmyslu. Bobovo počínání mu již delší dobu vrtá hlavou. Světák rozhodně není přesvědčen o
tom, že by Bobova konzumace marihuany byla sama o sobě morálně závadná (obzvláště
bezproblémová konzumace, kterou provozuje Bob).8 Jenomže Bob svým jednáním bezpochyby
porušuje platné právo,9 takže jeho počínání přeci nemůže být zcela morálně v pořádku. V čem přesně
však je Bobovo jednání morálně závadné? A co přesně by s tím měl Světák udělat? Vždyť dobrý občan
nemůže nepravosti jen tak přihlížet. Jestliže Bob dělá něco morálně špatného, pak má Světák morální
povinnost mu v tom přiměřeně zabránit. Ale jak?
Světák rozhodně nedělá cavyky s tím, aby na někoho zavolal policii. Není to ani týden, co v ulici viděl
skupinu sprejerů zvěčňovat své iniciály na nově opravenou fasádu - a Světák neváhal a vytočil na
svém mobilu příslušné trojčíslí. No jo, ale ti výrostci nejenže porušovali § 228 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník. Oni ničili věc, která nebyla jejich, a to se nedělá. Ovšem při pohledu na Boba v parku
Světák jaksi necítí stejné morální rozhořčení jako při pohledu na sprejery. Vytáhnout telefon a zavolat
policii na někoho, kdo v klidu kouří marihuanu v odlehlém zákoutí parku, nepociťuje Světák jako
morální imperativ; nezdá se to být něco, co dobří Světáci dělají.
Možná by měl Světák za Bobem zajít, vynadat mu a doufat, že tato morální zpětná vazba Boba
napraví. Ani tento postup by Světák nepoužil poprvé. Když onehdy zahlédl u řeky skupinu dětí, jak se
náramně baví tím, že hází na vyděšenou kočku petardy, oblažil je Světák morálním kázání, na které
jen tak nezapomenou. Pochopitelně začal upozorněním na protiprávnost jejich jednání, ale všetečné
dětské „a proč?“ jej brzy přinutilo opustit paragrafové znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání a začít vysvětlovat, proč je špatné ubližovat zvířatům. Nicméně v případě Boba si
Světák není jistý, co by mu měl vlastně říci, aby při tom nezněl směšně. Proti samotnému kouření
marihuany Světák nemá námitky. Bob nikoho neobtěžuje, nikomu neubližuje a svůj návyk má pod
kontrolou.
Mohl by snad Bobovi vytknout, že jeho neúcta k právu podrývá základy společnosti – jen kdyby to
neznělo tak nesmyslně, už když si tuto větu formuluje v hlavě. Světák moc dobře ví, že Bob nevraždí,
8

V případě, že by Světák považoval konzumaci marihuany za malum per se, příklad by ztratil svou ilustrativnost
ve vztahu k čisté politické obligaci, neodvislé od dalších morálních důvodů. Zde uváděná „bajka“ tak je vlastně
variací na příslovečnou „stopku uprostřed pouště“: uprostřed pouště se nachází dokonale přehledná křižovatka,
na které není žádná doprava – má řidič morální povinnost zastavit na značce STOP, přestože vzhledem
k podmínkám nemůže nikoho ohrozit nezastavením, jenom proto, že „zákon je zákon“? (Edmundson 1998, 45)
9
Přinejmenším § 30 odst. 1 písm. j) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích.

10

nekrade, platí svoje dluhy a na červenou přechází silnici jen pod rouškou tmy ve dvě hodiny ráno.
Společnost není ani o milimetr blíže kolapsu, než byla před tím, než si Bob zapálil svého dalšího
jointa. Mohl by Bobovi zdůraznit, že pravidla jsou tu pro všechny a že se chová nefér vůči těm, kdo se
omezují právem a nedělají si, co se jim zlíbí. Včera koneckonců Světák úspěšně použil tento argument
v internetové diskuzi o praktikách Uberu a AirBnB – platné právo sice může být nastaveno mírně
řečeno neoptimálně, ale pokud jej někdo porušuje, získává neférovou výhodu oproti těm, kdo jej
respektují. Světák však nemusel přemýšlet dlouho na to, aby tuto paralelu zamítl – jakou neférovou
výhodu a vůči komu získává Bob svou kratochvílí? Mimoděk si vybaví Menckenovu definici
puritanismu a usměje se: „Puritanismus. Neodbytný strach, že někdo, někde, by mohl být šťastný”
(Mencken 1949, 624).10
Ne, uražené city puritánů se jako neférová výhoda nepočítají. Světák si ještě chvíli pohrává
s myšlenkou, že by Bobovi vysvětlil alespoň to, že zákonná prohibice marihuany je výsledkem
většinového svobodného rozhodnutí jeho spoluobčanů a že nerespektováním jejich vůle se vlastně
nad ně povyšuje, neboť přikládá vlastnímu úsudku větší váhu než úsudku ostatních, kteří si myslí, že
by marihuanu kouřit neměl. Ale ani tuto myšlenku se mu nedaří formulovat tak, aby mu nepřišlo
přitažené za vlasy říct ji v této situaci Bobovi s vážnou tváří do očí.
Na další pokusy o spásnou myšlenku už Světák rezignuje. A tak pokaždé, když kolem Boba projde,
s úsměvem pronese „dobrý den“ – ostrakizovat a morálně jej odsoudit jen za porušení zákona – na to
Světák nemá žaludek. Tak nějak cítí, že legitimita jako morální povinnost bezpodmínečné poslušnosti
vůči státu žádá po Bobovi i po něm až příliš.
Světák rozhodně není anarchista (a asi by se zděsil, kdyby jej za anarchistu někdo označil).
Kdybychom se jej zeptali, zda občané mají morální povinnost dodržovat právo demokratického
právního státu, pravděpodobně by bez zaváhání potvrdil, že ano. A přeci i Světák má pochyby o tom,
zda ignorovat stát v konkrétních případech je samo o sobě morálně závadné.
Stojí za povšimnutí, že tyto pochyby nevyvěrají z toho, že by se domníval, že prohibice marihuany je
ultra vires toho, co a jak může legitimní stát regulovat. Kdyby stát zavedl otroctví, Světák by byl mezi
prvními, kdo by pomáhal otrokům utéct ze země, bez ohledu na platné zákony. Na prohibici
marihuany však Radbruchova formule zřejmě nedosáhne – regulace látek, jako je marihuana, je
v moderním právním státě business as usual. Světákovo váhání se neodvíjí ani od toho, že by byl
přesvědčen, že Bob má nějaký speciální důvod, který by bylo nutno poměřovat s prima facie

10

„Puritanism. The haunting fear that someone, somewhere, may be happy.”
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povinností poslouchat.11 Kdyby Bob trpěl nemocí, na kterou by bylo vhodné užívat marihuanu, Světák
by ochotně uznal, že Bob má velmi intenzivní praktický a pravděpodobně i morální důvod, proč
neuposlechnout legitimního státního příkazu. Bob však ke svému jednání nemá ani lékařský, ale
vlastně ani žádný jiný intenzivní důvod – marihuana není důležitou součástí jeho identity nebo
životního stylu. Bob ani nemá výrazný názor na to, že by stát měl marihuanu legalizovat; jeho jednání
rozhodně není formou protestu a občanské neposlušnosti, není to rebel. Bob prostě jen má rád, když
si může dát jointa – že je to nelegální ho nezajímá.12 Státní moci se nevzpírá, jednoduše ji ignoruje.
A právě toto je pro koncept legitimity asi nejvíce znepokojující. Radbruchova formule ani nemorální
právo nezpochybňují, že zde existuje obecná morální povinnost poslouchat stát. Pouze využívají toho,
že tato povinnost není absolutní, nýbrž prima facie – tj. že ji lze poměřovat s jinými povinnostmi,
případně i zájmy (Sobek 2016, 263). Pokud však povinnost poslouchat zpochybňuje i něco tak
triviálního, jako je Bobův požitkářský hédonismus, nabízí se otázka, zda skutečně existuje něco jako
obecná, obsahem nepodmíněná morální povinnost poslouchat státní příkazy.13 Zda vůbec existuje
sféra, kde lze dělat politická rozhodnutí, která by ke svému ospravedlnění nevyžadovala zdůvodnění
věcnou správností.
Jak vidno, ke vzniku těchto pochybností není potřebná radikální mysl anarchisty – stačí k nim intuice
běžného Světáka Nápravy. Kdokoli projde kolem člověka kouřícího jointa, aniž by se pohoršil nad
faktem, že tento člověk porušuje zákon, a aniž by měl nutkání zavolat policii, aby dala situaci do
pořádku, zpochybňuje legitimitu svého státu. Pokud je klasický koncept legitimity správný a pokud
moderní demokratický právní stát je legitimní, tak všichni Bobové a všichni indiferentní kolemjdoucí
jednají morálně nesprávně. Intuitivní dojmy pochopitelně nejsou rozhodující pro zodpovězení jedné
z nejkomplikovanějších otázek politické filozofie. Nicméně skutečnost, že řada lidí intuitivně vnímá
tuto situaci, kdy někdo ignoruje právní předpis, morálně neutrálně, něco svědčí plauzibilitě klasické
legitimity.

11

Nicméně kdyby byl Světák např. libertarián, mohl by na intenzivní nemorálnost prohibice usuzovat již z toho,
že prohibice výrazně zasahuje do svobody jednotlivce, aniž by toto omezení bylo nutné a vhodné k dosažení
nějakého legitimního cíle.
12
Nad rámec čistě praktického zájmu na tom, aby se vyhnul případnému postihu. Když je na dohled policejní
hlidka, nezapálí si.
13
V takovém případě již nedává příliš smysl uvažovat o tom, že by nějaká jiná skutečnost převážila nad
povinností poslouchat – k čemu by byla prima facie povinnost, kdyby ji mohlo trumfnout téměř cokoli.
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1.3

Prvotní vymezení legitimity

Obávám se, že pojem legitimita jsem již použil tolikrát, že nadále není možné odkládat jeho stručné
vymezení, přestože důkladnému vymezení bude věnována samostatná část této práce.
Pojem legitimity státní moci lze v nejširším slova smyslu chápat jako ospravedlnění této moci,
v techničtějším významu (používaném v předchozích odstavcích) pak jako specifický druh
ospravedlnění státní moci, díky němuž moc není pouhou faktickou schopností prosadit svou vůli
v určitém vztahu, nýbrž normativní autoritou – legitimita zakládá politickou autoritu v normativním
smyslu, což znamená, že legitimní státní moc má v důsledku své legitimity tyto základní vlastnosti
připisované politické autoritě:14
•

morální přípustnost výkonu moci (moral permission) – použití donucení nebo jeho hrozby ze
strany orgánů veřejné moci je morálně v pořádku a naopak není morálně přípustné pro
adresáty příkazů veřejné moci se jim aktivně bránit;

•

nárok na poslušnost (political obligation) - morální povinnost adresátů příkazů veřejné moci
podřizovat se těmto příkazům, nerespektování legitimní státní moci je nemorálním jednáním;

•

nezávislost přípustnosti výkonu moci a nároku na poslušnost na obsahu příkazů státní moci
(content-independence) – příkazy státní moci jsou autoritativní bez ohledu na svou věcnou
správnost (alespoň v určitém, relativně širokém intervalu), autoritativnost konkrétních
příkazů se tudíž neodvíjí od jejich věcné správnosti a autoritativní jsou i věcně nesprávné
příkazy.

Legitimitu lze chápat jako existenci vymezené veřejné sféry, v rámci které dochází k eticky
nekontroverznímu formulování a realizaci kolektivních rozhodnutí pomocí standardních nástrojů
státní moci a občané mají v rámci této veřejné sféry morální povinnost poslouchat příkazy státní moci
– legitimní moc disponuje obecnou justifikací pro použití donucení. Ve své podstatě pak je legitimita
etické zdůvodnění morálního nároku státní moci na bezpodmínečnou poslušnost ze strany svých
občanů (politické obligace).
Hlavním předmětem této práce je normativní legitimita, nikoli legitimita v sociologickém
(deskriptivním) smyslu. Zatímco deskriptivní legitimita se zabývá otázkou, zda občané jsou
přesvědčeni, že státní moc má normativní autoritu, pro normativní legitimitu je relevantní otázka, zda
je státní moc skutečně legitimní, bez ohledu na to, co si myslí občané. Normativní legitimita se tudíž

14

Simmons (1999, 746) popisuje legitimitu jako “the complex moral right [authority] possesses to be the
exclusive imposer of binding duties on its subjects, to have its subjects comply with these duties, and to use
coercion to enforce these duties."
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zaměřuje na otázku, jaká jsou kritéria proto, aby bylo možné faktickou moc považovat za normativní
autoritu (legitimizační teorie/strategie) a zda konkrétní faktická moc tato kritéria skutečně naplňuje –
je to hodnocení státní moci na základě vnějších normativních kritérií.15

1.4

Díra v legitimizačním diskurzu

Téma ospravedlnění státní moci, legitimity a s tím související témata suverenity a podstaty
moderního státu rozhodně nejsou v českém diskurzu pole neorané. Vedle monografií Jiřího Přibáně
(1997) a Vojtěcha Bellinga (2009) se tato témata průřezově objevují v textech Jana Kysely (Kysela
2014; Kysela, Ondřejek et al., 2016), Pavla Holländera (2012) a Tomáše Sobka (2013) a staly se
předmětem zajímavé výměny, která následovala v reakci na článek Pavla Holländera (2013) Soumrak
moderního státu.16 Nabízí se tedy otázka, proč vyorávat další brázdu a co objevného do ní zasít.
Jak vyplývá z právě uvedeného zběžného přehledu relevantní literatury, většina úrodné půdy je
obsazena mnohem produktivnějšími hospodáři, než je autor této práce – naštěstí však pořád
zůstávají přinejmenším dvě meze k rozorání: mez, která odděluje českou debatu od anglosaské
debaty o normativní legitimitě a politických obligacích (reprezentovanou především dílem A. Johna
Simmonse); a mez, která ji odděluje od politické ekonomie, především od pro politickou filozofii
klíčové teorie veřejné volby (Public Choice), reprezentované v první řadě dílem Jamese Buchanana.
Bylo by bláhové předpokládat, že zapojení obou výše zmíněných paradigmat je s to stávající českou
debatu nějak revolučně převrátit. Revolučnost pojmu Public Choice Revolution již patří spíše do
učebnic historie ekonomického myšlení - teorie veřejné volby sice je stále velmi živý a nové myšlenky
produkující ekonomický směr, ale jakožto etablovaná teorie už není v pozici někoho šokovat - její
hlavní postuláty se staly součástí hlavního proudu společenských věd17 a minimálně přes politickou
sociologii do značné míry pronikly i do politické filozofie.18 I přesto politická ekonomie a teorie

15

Předmětem této práce tak není pojem legitimity užívaný často ve vágnějším smyslu jako synonymum pro
ospravedlnitelsost státu a veřejné moci.
16
Viz Pribáň (2013), Agha (2013), Šejvl (2013), Belling (2014), Malíř (2015), Kosinka (2017), Holländer (2017).
17
Jakkoli jejich vzájemný vztah lze jen stěží označit za harmonický, viz Holcombe (2008).
18
V českém prostředí se v právnických kruzích poměrně dobře uhnízdilo obecné law&economics,
reprezentované nejen Zděňkem Kühnem, ale také Josefem Šímou (2004), Tomášem Richterem (2009) a
v nedávné době především Janem Broulíkem a Janem Bartoškem (2015). Co se týče povědomí přímo o
ekonomii politiky, bývají citováni hlavně autoři chicagské provenience (George Stigler, Gary Becker, Richard
Posner) a „předchůdci“ teorie veřejné volby z 50. let 20. století (Anthony Downs a Keneth Arrow). Zasloužené
pozornosti se dostává také rodákovi z Třešti, Josephu Schumpeterovi.
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veřejné volby dokáží nabídnout osvěžující a pro současnou debatu vysoce relevantní perspektivu,
která stále není v politické teorii dostatečně reflektována.19
Obdobně lze povzdechnout nad nedostatečnou reflexí anglosaské debaty o legitimitě. S výjimkou
Tomáše Sobka (2013)20 žádný s českých autorů nezmiňuje Johna Simmonse a jím rozpracovanou
teorii „filozofického anarchismu“, což je přinejmenším pozoruhodné, vezmeme-li do úvahy ústřední
roli tohoto autora, kterou hraje v anglosaské debatě, kde je neopominutelnou autoritou na otázky
týkající se politické autority a legitimity.21 Simmons pochopitelně není jediným anglosaským autorem,
který by si zasloužil více pozornosti; příkladmo lze zmínit Davida Estlunda, Williama Edmundsona,
Michaela Huemera nebo Jasona Brennana.
Mým cílem v této práci nebude ani tak předložit komplexní genealogii pojmu legitimity a jejího
významu pro teorii státu, jako spíše ukázat relevanci perspektiv, kterou nabízí anglosaská debata o
„politickém anarchismu“ a politická ekonomie (zejména pak teorie veřejné volby) pro (věčně)
aktuální debatu o podstatě a proměnách moderního státu a krizi jeho legitimity. Pokud bych měl
použít metaforu, kterou s oblibou používal James Buchanan - sociální realita je „tam venku“, ale
abychom o ní mohli získat kompletnější obrázek, musíme na ni nahlížet z různých oken - a některé
věci vůbec neuvidíme, dokud si nestoupneme k jinému oknu, než ze kterého se obvykle díváme
(Munger 2017). Domnívám se, že dvě taková okna jsou nezaslouženě zanedbávána.
V neposlední řadě pak doufám, že se mi podaří ukázat, že tato okna se nenachází někde v suterénu,
kde se pohybují pouze podivíni a odkud je pohled na svět zkreslený velmi nezvyklou perspektivou,
danou excentrickou polohou okna. Filozofický anarchismus není axiomatickou doktrínou, která by
byla slepá k pluralitě morálních imperativů a k tíži praktických problémů (Gregárek 2013); a politickou
ekonomii nelze ztotožnit s redukcionistickým přístupem, který nerealisticky nahlíží na člověka jako na
homo oeconomicus.

19

Pro ilustraci postačí, že James Buchanan není zmíněn ani v jednom seznamu literatury z výše uvedených knih
a článků.
Jen velmi pozorný čtenář se může dostat na stopu jeho existence díky pozoruhodnému překlepu v poznámce
pod čarou č. 174 na str. 642 v článku Vojtěcha Bellinga (2014), kde je uveden „BUCHANAN, J.“, míněn je však
Allen Buchanan. Nicméně to vyvolává otázku, zda James Buchanan není přeci jen přítomen alespoň
v potlačovaném podvědomí politických teoretiků.
20
Vzhledem k tomu, že Tomáš Sobek je obeznámen prakticky s jakýmkoliv autorem, je z hlediska širší české
reflexe Simmonsova pojetí legitimity toto einmal téměř keinmal.
21 Viz hesla „Authority“ a „Political Legitimacy“ ve Stanford Encyclopedia of Philosophy – Christiano (2013),
resp. Fabienne (2017); a heslo “Political Obligation“ v Internet Encyclopedia of Philosophy – Dobos (2017).
Člověk má pochopitelně tendenci přehánět význam autorů, kteří jsou mu blízcí, a považovat sadu informací,
které zrovna má, za sadu, kterou by měl znát každý. Ale přesto - je to podobné, jako vést debatu o politické
filozofii a nezmínit Johna Rawlse.

15

1.5

Osvěžení (z) anglosaské debaty

Jak tedy charakterizovat anglosaskou debatu o politické legitimitě ve vztahu k té české? Předně je to
debata, které je mnohem vstřícnější k možnosti, že demokratické právní státy legitimitu nakonec
nemají. Závěr o nelegitimitě státu sice není názor většinový, ale rozhodně je to názor ortodoxní.22
“V posledních letech skepticismus ohledně politické obligace narostl natolik, až dosáhl bodu, kdy
“filozofický anarchismus” - pozice, že existující státy jsou nelegitimní - již není jen minoritním
názorem.“ (Morris 2008, 21). Oproti tomu česká debata v tomto ohledu vyznívá ve prospěch
legitimity moderního právního státu (byť legitimity ohrožené soumrakem klasického pojetí státu);
občas dokonce působí dojmem, že možnost nelegitimity vůbec není na stole a pouze se vybírá mezi
legitimizačními strategiemi ta nejméně špatná (cf. Belling 2009, 155).
Předmětem anglosaské debaty je převážně normativní legitimita, která je poměrně důsledně
odlišovaná od legitimity sociologické (deskriptivní).23 Anglosaská debata se dále vyznačuje relativně
restriktivním a precizním vymezením (resp. alespoň pokusem o precizní vymezení) pojmu normativní
legitimity, politické autority a politické obligace.24 V důsledku toho je také vstřícnější vůči možnosti
nelegitimity, neboť z úzce vymezeného konceptu legitimity vyplývá, že případná nelegitimita státu
není „konečná zastávka“, nakolik i nelegitimní stát je možné dále ospravedlnit (avšak už bez
bezpodmínečné obligace na straně občanů). Při tomto pohledu koneckonců není legitimita zase
natolik klíčovým konceptem pro fungování společnosti i státu, aby ji bylo nutno považovat za
alternativlos dilema „buď legitimita, nebo bezstátní chaos“. Naopak vyniká, jak náročným konceptem
legitimita je: „Jakmile uznáme, jak náročný je pojem politické autority a jak izolovaný se jeví být od
podstatných otázek týkajících se morálnosti politické moci... je až zarážející, že někteří političtí
filozofové podle všeho stále považují koncept politické autority za středobod životaschopné politické
teorie.” (Allen Buchanan podle Morrise 2008, 31).
Dalším výrazným rysem anglosaské debaty je její pragmatismus, resp. nechuť k metafyzicky
založeným argumentům, fikcím a k velkým vyprávěním. Legitimizační teorie zaujímají prostor jakési
„teorie středního dosahu“, která má propojit politické instituce a relativně nekontroverzní obecné

22

Dlužno přiznat, že to je jeden z důvodu, proč má autor této práce, sám filozofický anarchista, blízko právě k
anglosaské debatě a anglosaských zdrojům.
23
Česká debata je v tomhle ohledu mnohem uvolněnější a dost často plynule přechází mezi normativními a
deskriptivními prvky legitimity.
24
Které odpovídá v hrubých rysech vymezení, které jsem uvedl výše.
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normativní postuláty.25 Účelem legitimizační teorie není konstruovat sofistikované, ale tím pádem i
kontroverzní makroteorie a z nich vyvozovat unikátně politické závazky. „Když Rawls odmítá čistě
neosobní “metafyzické” ospravedlnění liberálního státu ve prospěch “politického” ospravedlnění státu
vůči jeho občanům, jde mu o ospravedlnění použití moci, které je osobnější a méně kontroverzní.“
(Simmons 2000, 147). Nechuť k “velkým vyprávěním” se promítá i do toho, že někteří autoři jsou
skeptičtí také vůči symbolismu politických institucí – role politických institucí je málokdy symbolická,
prakticky vždy je jejich role založena na výkonu politické moci, a proto vždy vyžaduje primárně
substantivní zdůvodnění. Slovy Jasona Brennana: „politics is not a poem“ (Brennan 2016).26

1.6

Osvěžení (z) teorie veřejné volby

Jako teorie veřejné volby (Public Choice, PC) se označuje ekonomický obor, který analyzuje kolektivní
rozhodování a kolektivní jednání (resp. netržní rozhodování: non-market decision making), ať již má
toto jednání podobu dobrovolné kolektivní spolupráce v rámci zájmových spolků a občanské
společnosti obecně27 nebo podobu kolektivního rozhodování s mocenskými prvky, tedy politiky. Jako
samostatný obor se PC emancipovala v rámci ekonomie počátkem 60. let 20. století (za zakladatelské
dílo je považován Calculus of Consent Jamese Buchanana a Gordona Tullocka z roku 1962)28
v procesu, pro který se vžilo označení Public Choice Revolution.29 Prvky typické pro moderní teorii
veřejné volby se však vyskytovaly již v klasické politické ekonomii. Není proto s podivem, že o PC se
často hovoří jako o renesanci politické ekonomie30 a že pojmy Public Choice a (modern) political
economy jsou užívány víceméně jako synonyma.

25

Jakými jsou např. závazek na základě souhlasu, závazek na základě vděčnosti, závazek na základě
přijatého/obdrženého plnění atd.
26
Viz také Klein (2005) a Levy (2017).
27
Např. Buchananova theory of clubs, viz Buchanan (1965). Ale je to především bloomingtonská škola (viz níže),
která se zaměřuje na self-governing capacities na pomezí trhu a politiky.
28
Do teorie veřejné volby se řadí již výzkum dřívějších autorů – především Social Choice and Individual Values
Kennetha Arrowa z roku 1951 a An Economic Theory of Democracy Anthonyho Downse z roku 1957 (povědomí
o těchto dvou dílech je v politické teorii paradoxně větší než povědomí o Calculus a pozdější PC). Ale jak
poznamenává Mitchell (1988, 3), Arrowova a Downsova analýza zůstávala technickým příspěvkem k ekonomii
blahobytu (welfare economics), dokud Buchanan s Tullockem neetablovali PC jako samostatný ekonomický
obor.
29
Revoluce ve smyslu Thomase Kuhna a jeho změny paradigmatu zásadně proměňující vědní obor. Ostatně o
roli revolucionáře si opatrně říká i sám (jinak spíše skromný) James Buchanan: „If I am allowed to use Thomas
Kuhn’s overly used word here, we can, I think, say that a new paradigm has been substituted for an old one. Or,
to go somewhat further back, and to use Nietzsche’s metaphor, we now look at some aspects of our world, and
specifically our world of politics, through a different window.“ Buchanan (1984, 11).
30
Buchanan (2006), Boettke (1998).
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Teorie veřejné volby je ve své podstatě aplikací ekonomické teorie a ekonomické metody při analýze
chování lidí jako politických aktérů, a potažmo při analýze politických procesů a politických institucí.31
Na PC lze tudíž nahlížet jako na formu ekonomického imperialismu, kdy ekonomie obsazuje jako
předmět svého zájmu oblast, která do té doby patřila do hájemství politických věd, sociologie a
politické filozofie. PC by však sebe spíše charakterizovala ne jako dobyvatele, nýbrž jako
emancipátora, který strhl umělou zeď mezi dvěma podobami lidské kooperace (tržní a politickou),
které by měly být zkoumány jako rovný s rovným.
Tato rovnost měla dvě strany. Jednak šlo o uznání toho, že trh je hra, která probíhá v rámci politicky
stanovených pravidel (institucí), a že plné pochopení ekonomických jevů tudíž není možné bez
zohlednění role formálních a neformálních institucí32 - ekonomie nemůže být institucionálně netečná
- či jak to vyjádřil Hayek: ekonom nemůže být dobrým ekonomem, pokud je jenom ekonomem.33
Jinými slovy, PC se přihlásila k multidisciplinární tradici politické ekonomie, a to v době, kdy vrcholilo
Samuelsonovo technicistní pojetí ekonomie. Public Choice Revolution nebyla jen vývozem revoluce
do ostatních společenských disciplín, ale také revolucí uvnitř ekonomie samotné.34 PC strhla zeď,
která oddělovala ekonomii (jako vědu zabývající se soukromým trhem) od veřejné sféry a zavolala na
druhou stranu: hej, všichni vy politologové, sociologové a psychologové, pojďte mezi nás,
potřebujeme vaše „okna“.35
Druhou stranou téže mince bylo to, s čím je PC asociována častěji - PC neváhala využít nově
propustné hranice a kolonizovat analýzu politiky vlastními „okny“ – neboť i politika je trh svého
druhu (political market). V první linii byl požadavek na behaviorální symetrii (behavioral symmetry):
analýza trhu i politiky musí vycházet ze stejných předpokladů. PC si z běžného trhu na trh politický

31

„The use of economic tools to deal with traditional problems of political science." Tullock (2008).
„Institutions are the humanly devised constraints that structure political, economic and social interaction.
They consist of both informal constraints (sanctions, taboos, customs, traditions, and codes of conduct), and
formal rules (constitutions, laws, property rights).“ North (1991, 97)
33
“It may well be that the chemist or physiologist is right when he decides that he will become a better chemist
or physiologist if he concentrates on his subject at the expense of his general education. But in the study of
society exclusive concentration on a speciality has a peculiarly baneful effect: it will not merely prevent us from
being attractive company or good citizens but may impair our competence in our proper field—or at least for
some of the most important tasks we have to perform. The physicist who is only a physicist can still be a first
class physicist and a most valuable member of society. But nobody can be a great economist who is only an
economist—and I am even tempted to add that the economist who is only an economist is likely to become a
nuisance if not a positive danger.” Hayek (1967, 116)
34
Peter Boettke (2013) výstižně charakterizoval heterodoxní pozici Buchanana v době nástupu PC: „He was a
political economist in the Smithian sense of a moral philosopher in the age of economic scientism.“
35
A někteří doslova přišli a začali sbírat Nobelovy ceny za ekonomii – do politické filozofie široko rozkročený F.
A. Hayek (1974), psycholog Daniel Kahneman (2002) nebo politoložka Elinor Ostromová (2009), nemluvě o řadě
dalších laureátů s výrazným interdisciplinárním přesahem – Ronald Coase (1991), Douglas North (1993), Vernon
Smith (2002), Richard Thaler (2017).
32
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přinesla především dva ekonomické koncepty – koncept tržního selhání a koncept vzájemně výhodné
směny.
Koncept tržního selhání lze totiž konzistentně aplikovat v soukromé i ve veřejné sféře. Jestliže
hobbesovské problémy (dané jednak koordinačním selháním - vězňovo dilema apod. - a jednak
sebestřednou lidskou náturou) sužují lidské soužití v soukromé sféře, tak jej nevyhnutelně komplikují
i v politice – politický proces je náchylný k politickým selháním stejně, jako je tržní proces náchylný
k tržním selháním. „Public Choice nabízí “teorii státního selhání”, která je plně srovnatelná s “teorií
tržního selhání”, která se vyvinula z ekonomie blahobytu ve 30. a 40. letech 20. století“ (Buchanan
1984, 11).
Koncept politiky jako vzájemně výhodné směny (politics as exchange)36 pak reflektuje nejen
Buchananovo normativní kontraktarianství, ale také skepsi vůči vnějšímu, objektivnímu měřítku
hodnot, podle kterého by bylo možné hodnotit cíle a výsledky politiky. Nadto, lidé neparticipují na
politickém procesu, protože by hledali objektivní „dobro“, ale aby dosáhli vlastních cílů.37 Pokud se
lidé účastní politického života víceméně dobrovolně,38 je to proto, že je to pro ně výhodné, a není
tudíž ani příliš problematické předpokládat, že na úrovni politických institucí (ústavního pořádku)
může být politika projevem obecného zájmu.39 „Politika je struktura komplexní směny mezi
jednotlivci; struktura, v rámci které se člověk snaží kolektivně dosáhnout své privátně definované cíle,
které není schopen dosáhnout dostatečně efektivně skrze jednoduché tržní směny. Bez individuálního
zájmu však není žádný zájem.” Toto už je vysoce normativní element Buchananova přístupu, který je

36

Dlužno dodat, že politics as exchange je koncept, který s Buchananem nesdílejí zdaleka všichni představitelé
PC (a je otázkou, zda jej sdílí i jeho spoluautor, Gordon Tullock). Koncept totiž odráží Buchananův ne zcela
mainstreomový pohled na ekonomickou metodu jako takovou, kdy důraz není kladen na maximalizaci užitku
v rámci daného omezení (constained optimization), nýbrž právě na směnu (economics as exchange); tento
náhled na ekonomie staví Buchanana do těsné blízkosti rakouské ekonomické školy. Viz Brennan (2012, 352).
37
Koneckonců, výsledek tržních, ale i politických směn je výsledkem nezamýšlené agregace jednání mnoho
aktérů, a tedy jen stěží chtěným „dobrem“. „The extension of this exchange conceptualization to politics
counters the classical prejudice that persons participate in politics through some common search for the good,
the true, and the beautiful, with these ideas being defined independently of the values of the participants.“
Buchanan (1986)
38
Což v Buchananově případě znamená, že mají relativně volnou možnost volby mezi jurisdikcemi a relativně
snadnou možnost ukončit své členství v politickém společenství.
39
Vzhledem k tomu, že se jedná o směnu na úrovni pravidel hry, nikoli jednotlivých politických rozhodnutí, je
tato směna dle Buchanana kompatibilní s následnou nedobrovolnou závazností pravidel hry. „The observed
presence of coercive elements in the activity of the state seems difficult to reconcile with the model of voluntary
exchange among individuals. We may, however, ask: Coercion to what purpose? Why must individuals subject
themselves to the coercion inherent in collective action? The answer is evident. Individuals acquiesce in the
coercion of the state, of politics, only if the ultimate constitutional “exchange” their interest. Without some
model of exchange, no coercion of the individual by the state is consistent with the individualistic value norm
upon which a liberal social order is grounded.” Buchanan (1986)
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mnohem více „regulativní ideou“ než popisem reality;40 nicméně je jistě uklidňující, že cynická teorie,
která svou deskriptivní částí inspirovala tak znepokojivou televizní zábavu, jakou je Yes, (prime)
minister a House of Cards, má svou regulativní ideu, která je mnohem blíže optimistické Rawlsově
(1971, 84) charakteristice společnosti jako „a cooperative venture for mutual advantage“, než
Schmittově charakteristice politična jako „die Unterscheidung von Freund und Feind“.
Celkové vyznění PC je tedy smíšené.41 Část poselství je pesimistická: sundejte si růžové brýle, politika
nejsou benevolentní vševědoucí politici sledující veřejný zájem ani abstraktní entita zvaná „stát“,
politika je do značné míry porcování veřejného zájmu partikulárními zájmovými skupinami za
přihlížení ignorantních voličů. Ale pak je zde i optimistická zpráva: nezoufejte, nekonečný zápas o
„iron throne“ není nevyhnutelný, the wheel can be broken:42 se správně nastaveným institucionálním
uspořádáním mohou všichni zúčastnění profitovat z existence státu; politika nemusí být hra
s nulovým součtem, ale katalaxie v tom nejlepším slova smyslu – systém, který přeměňuje nepřátele
v přátele.43
Ono je to vlastně jedno poselství, a sice - pokud institucionální uspořádání reflektuje skutečnost, že
politika není sama o sobě harmonická a pokud pravidla hry jsou dostatečně robustní na to, aby si
poradila s tím, že hráči se budou snažit sledovat vlastní zájem na úkor hry samotné i na úkor
ostatních hráčů, může z těchto pravidel vyrůst stát, o kterém lze (s přijatelně přimhouřenýma očima)
prohlásit, že podporuje veřejný zájem. A Republic – if you can keep it.

40

A možná regulativní ideou až příliš romantickou, jak by namítli konstituční pesimisté jako např. Anthony de
Jasay. Pro přehledné shrnutí této kontroverze viz např. Alves (2015).
41
„Positive public choice… tend to elicit pessimism… In his normative works, however, Buchanan reveals a
distinctly optimistic streak. Rational individuals out of self-interest unanimously agree to establish fair and
democratic institutions of government. Leviathan can be constrained by the citizens through the constitution.
No other major work in public choice sounds a more optimistic note about what citizens can accomplish than
The Calculus of Consent… Buchanan has “identified two central elements in public choice theory as (1) the
conceptualization of politics as exchange, and (2) the model of homo oeconomicus.” It is the latter that
dominates all research in positive public choice, including his own. Buchanan’s pessimism is mostly about the
institutions of government which exist. He becomes more optimistic when he discusses those that might be.”
Mueller (2002, 184)
42
Bylo by s podivem, kdyby čtenáři práce o politické legitimitě chyběl základní všeobecný přehled o jednom
z nejlepších popkulturních ztělesnění politického realismu, ale pro jistotu: Somin, Ilya (2017). What will it take
to “break the wheel” of Westeros? How “Game of Thrones” highlights the importance of institutions. [online].
[Cit. 19.2.2018]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/news/volokhconspiracy/wp/2017/08/25/what-will-it-take-to-break-the-wheel-of-westeros-how-game-of-throneshighlights-the-importance-of-institutions/?utm_term=.b388d1c9d6b4
43
Hayek (1994, 234) navrhuje po vzoru von Mises užívat jako označení pro ekonomickou vědu slovo katallaxe,
odvozené z řeckého katallatein, což znamená směňovat, přijmout do společenství a přeměnit nepřítele na
přítele.
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1.7

Symetrie ve středu pozornosti

Obě zvolená paradigmata prezentovaná v této práci mají společný akcent: důraz na koncepční
symetrii při analýze státu. Ne že by stát nebyl - resp. nemohl být – unikátním (nebo alespoň
specifickým) společenským jevem. Na fundamentální rovině analýzy je však nutno tuto unikátnost
(specifičnost) odvodit ze společenských jevů obecných.
Státověda jako soubor nástrojů (toolkit) pro převážně pozitivní analýzu státu (veřejné moci) a
legitimizační doktríny jako imanentní politická normativita nejsou “samonosné” – vyžadují zasazení
(be embedded) do obecného rámce společenských věd a obecné normativity. Státovědná teorie a
politická normativita hrají roli modelů, u nichž je třeba rozlišovat jejich vnitřní konzistenci a jejich
vnější relevanci. Řada konceptů běžně užívaných v klasické státovědě44 má charakter předpokladů
modelu (model assuptions), jejichž relevance ve vztahu k reálnému světu není samozřejmá. Právě
v bodě, ve kterém se tyto abstraktní koncepty začínají vztahovat k reálnému světu, ztrácejí svá
privilegia, která mají uvnitř modelu. Fikce, které jsou brány vážně, se stávají neúnosně fiktivními. A
právě v tomto bodě se státověda a legitimizační doktríny potkávají s politickou ekonomií45 a
legitimizačními teoriemi. Politická ekonomie a legitimizační teorie jsou prostorem, ve kterém jsou
státovědné koncepty předmětem vysvětlení v podmínkách rovnosti výchozích předpokladů činěných
o politických a nepolitických aktérech (viz Gregárek 2013): v zásadě stejní lidé obývají hrad i
podhradí.
V analytické rovině se symetrie předpokladů projevuje jako behaviorální symetrie – političtí i
nepolitičtí aktéři jsou limitováni stejnými motivačními, informačními a kognitivními nedokonalostmi;
metodologická symetrie – politické i nepolitické jevy jsou vysvětlitelné pouze skrze jednání
jednotlivců; a nástrojové symetrie – stejné nástroje (koncepty) jsou v zásadě uplatnitelné v politické
i nepolitické sféře (např. koncept koordinačních selhání – kolektivních statků, externalit – nebo
koncept spontánního řádu a tržní efektivnosti). V normativní rovině se symetrie projevuje především
jako normativní monismus – stejná (obecná) normativní kritéria jsou aplikovatelná na politické a
nepolitické aktéry;46 případná privilegia politických aktérů je třeba odvodit prostřednictvím obecných
kritérií. Legitimita pak je případem odvození jednoho takového privilegia – nároku legitimního státu
na bezpodmínečnou poslušnost (autoritu).

44

Suverenita, vůle lidu apod.
A s dalšími společenskými vědami (sociologií, sociální psychologií, politologií atd.).
46
„Political institutions, while vastly more important and complicated than others, and despite their alleged
unique capacity to solve certain assurance and coordination problems, are still in the end only artificial human
creations with no natural claims on our allegiance or compliance.“ Simmons (2009, 9)
45
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1.8

Struktura práce

Práce je rozdělena na dvě části. První část se zaměřuje na faktickou symetrii (politiku bez romantiky)
a na aplikaci paradigmatu teorie veřejné volby (resp. politické ekonomie) na klasické státovědné
koncepty: suverenitu (kapitola 2.3) a vůli lidu (kapitola 2.4). Oba pojmy jsou uchopitelné jako projev
rovnováhy na „politickém trhu“ a spontánního řádu; problematické je naopak jejich užívání jako
metafyzických fikcí v jiném než metaforickém smyslu. Vzhledem k tomu, že výchozím předpokladem
je behaviorální symetrie (aktéři mají vždy v zásadě stejné vlastnosti), primárním předmětem
politickoekonomické analýzy jsou instituce (pravidla hry)(kapitola 2.5), přičemž institucionální analýza
má zásadně komparativní povahu, neboť vlastnosti aktéru jsou konstantní, variabilní veličinou jsou
právě instituce, které vytvářejí incentivy a epistemické prostředí, které strukturuje jednání aktérů.
Podstatou politického řádu není jeho konkrétní podoba (goverment), nýbrž jeho funkce
(governance)(kapitola 2.6). Politickoekonomická analýza tak přestavuje významný vstup pro neideální
normativní politické teorie, které musí brát do úvahy, že některé parametry společnosti jsou
nezměnitelné (nedokonalá informovanost a racionalita aktérů, „sobecká“ motivace aktérů,
pluralismus aktérů a jejich zájmů), nýbrž pouze usměrnitelné prostřednictvím robustního
institucionálního rámce, přičemž jeho robustnost musí být v konečném důsledku sebenaplňující (selfenforcing)(kapitola 2.7). Kapitoly 2.8, 2.9 a 2.10 se vymezují vůči možným námitkám proti aplikaci
ekonomického instrumentária na analýzu věcí veřejných – ekonomickému imperialismu a
redukcionismu, resp. „korumpující“ povaze ekonomického narativu a morální autorizaci
partikularistické politiky na úkor obecného zájmu. Následující tři kapitoly (2.11-2.13) se zaobírají
politickou ekonomií jako paradigmatem, které je obecnější než klasická státověda a dokáže
akomodovat některé postmoderní výzvy vůči klasické státovědě a lépe uchopit měnící se podobu
moderního státu (který je jen jednou z podob institucionální rovnováhy); zejména zvýrazňující se
polycentrismus není v tomto kontextu nutně jevem patologickým. Závěrečná kapitola první části
(2.14) pak na několika konkrétních příkladech ukazuje univerzálnost ekonomického instrumentária,
ovšem i potřebu jisté technické důslednosti při jeho aplikaci.
Druhá část se zaměřuje na normativní symetrii a její aplikaci na problematiku legitimity. Kapitoly 3.2
a 3.3 vymezují pojem legitimity jako druh ospravedlnění státu, která zakládá politickou autoritu
(strong legitimacy). Kapitola 3.4 charakterizuje povinnost bezpodmínečné poslušnosti jako podstatu
legitimity, a zároveň její slabinu. Zrcadlově k první části práce, kapitola 3.5 vymezuje normativní
význam konceptu suverenity a problematičnost její fiktivní povahy; a kapitola 3.6 vymezuje instituce
jako primární předmět legitimizace. Následující tři kapitoly (3.7-3.9) dopodrobna rozebírají
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symetrickou podstatu legitimity jako ospravedlnění autority v termínech obecné normativity (vnější
normativní relevance) a vymezují toto pojetí proti konceptu imanentní legitimizační doktríny (v pojetí
Vojtěcha Bellinga). Kapitola 3.10 poukazuje na hlavní slabiny imanentních legitimizačních doktrín
(především doktríny ideální reprezentace) a legitimizačních fikcí, které rezignují na vysvětlení své
vnější relevance a vyvolávají tak pochyby nad tím, nakolik se vůbec jedná o teorie legitimity stricto
sensu. Další tři kapitoly (3.11-3.13) propojují dosavadní analytickou a normativní diskuzi a zaměřují se
na otázku vzájemného vztahu normativních kritérií legitimity a institucionálního designu, kterým
jsou tato kritéria realizována v praxi (praktická relevance legitimizačních teorií) – s důrazem na
implikace tohoto vztahu pro doktrínu ideální reprezentace a demokratickou legitimitu. Na to
navazuje diskuze nad vztahem mezi instrumentální a symbolickou hodnotou institucí a implikacemi,
kterou tento vztah má pro legitimitu na straně vstupu v podobě demokratické participace (kapitola
3.14). Kapitola 3.15 se vrací zpět k ideální normativní teorii a k otázce, zda zajištění všeobecné rovné
politická participace občanů je podmínkou ideální legitimity – kapitola argumentuje ve prospěch
symetrického, extenzivního pojetí občanských ctností, které nevyžaduje všeobecnou politickou
participaci ani v ideální rovině. Závěrečná kapitola shrnuje implikace předchozích kapitol pro funkční
občanskou etiku.
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2

2.1

Faktická symetrie: Relevance teorie veřejné volby pro politickou filozofii

Teorie veřejné volby

Pro přístup teorie veřejné volby (PC) k analýze “politična” jsou příznačné: metodologický
individualismus; předpoklad základní behaviorální symetrie jednotlivců v různých institucionálních
uspořádáních; široce pojatá metoda racionální volby (incentives matter); zaměření na institucionální
rovinu analýzy (constitutional perspective); komparativnost analýzy; provázanost a vzájemná
podmíněnost mezi soukromou a veřejnou sférou (Entangled Political Economy); neromantické pojetí
politiky (politics without romance); a důraz na spontaneitu ekonomického i společenského řádu
(politics as exchange).
PC není intelektuálně zcela jednolitým směrem, čili ne všichni autoři asociovaní s PC musí sdílet
všechny právě uvedené charakteristiky. Obecně lze rozlišit tři hlavní proudy uvnitř PC: (1) virginskou
větev (Virginia School of Political Economy),47 jejímiž hlavními představiteli jsou právě James
Buchanan, Gordon Tullock, Geoffrey Brennan, Mancur Olson, Dennic C. Mueller a Leland B. Yeager;
(2) chicagská škola politické ekonomie (Chicago School of Political Economy),48 reprezentovaná jmény
jako George Stigler, Gary Becker, Sam Peltzman, Richard Posner nebo Donald Wittman; (3)
bloomingtonská škola politické ekonomie (Bloomington School of Political Economy),49 spojenou se
jmény Elinor Ostromové a Vincenta Ostroma.50
Výše uvedená charakteristika nejvíce sedí na virginskou školu. Chicagská větev je metodologicky
nejortodoxnější a klade důraz na explanatorní sílu teorie racionální volby (rational choice theory).
Virginská a bloomingtonská větev jsou metodologicky bohatší, a to především bloomingtonská škola,
vyznačující se otevřeností vůči analytickému narativu namísto prostého modelování v rámci
racionální volby a otevřenějšímu přístupu k interpretaci dat, než je spoléhání na hledání statisticky
signifikantních výsledků; bloomingtonská škola je také nejvýrazněji interdisciplinární51 a zaměřuje se
na bottom-up procesy vzniku institucí a na polycentrismus.

47

Blíže viz Boettke a Marcaino (2015).
Blíže viz Stigler (1988).
49
Blíže viz Cole a McGinnis (2014) a Aligica a Boettke (2009).
50
Někteří autoři vydělují jako samostatný směr také Rochesterskou školu soustředěnou kolem Williama Rikera
– Paul Romer, Peter Odershook, Barry Weingast (Rowley 2008, 6).
51
Nezapře se, že čelní představitelka školy, Olinor Ostromová, byla politoložka; v letech 1996-1997 dokonce
prezidentkou American Political Science Association.
48
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2.2

Politika bez romantiky

Jádrem politické ekonomie je pojetí veřejné sféry jako „politiky bez romantiky“, a to přinejmenším ve
trojím smyslu: (1) bez idealizovaných řešení problémů, tj. bez předpokladu toho, že vládnutí je
činnost, která automaticky plní své funkce (unicorn governance); (2) bez mýtických bytostí (Unicorns,
Leviathans), tj. bez předpokladu fiktivních entit, které by měly preference a vůli;52 (3) bez
předpokladu, že političtí aktéři jsou vševědoucí a benevolentní andělé.
Odmítnutí romantické politiky je tak vlastně odmítnutí fikcí při analýze politiky, a to primárně
z metodologického důvodu – fikce nemohou sloužit jako explanans, pokud předmětem fikcí je přesně
to, co je třeba analýzou politiky vysvětlit (explanandum). Fikce je totiž určitým druhem
metodologické lenosti, která předmětný problém nevysvětluje, nýbrž nahrazuje vysvětlení fikcí.
Problematičnost fikcí nespočívá v tom, že nejsou reálné (koneckonců jsou to fikce, těžko po nich
požadovat reálnost), ale v tom, že odvádějí všechnu nebo většinu explanatorní práce. Problémové
jsou ty fikce, které hrají v teorii vysvětlující funkci.
Pokud bychom předpokládali dobré vládnutí (good governance), ať již rovnou z „nebe spadlé“, nebo
v důsledku toho, že bychom předpokládali dokonale benevolentní, dokonale informované a dokonale
racionální politické aktéry (politiky a voliče), najednou by nebylo co vysvětlovat. Za normálních
okolností bychom řekli, že dobré vládnutí vzniká jako výsledek působení určitých politických institucí
(dobré ústavy) v určitém kontextu a zkoumali bychom, jaké instituce to jsou v jakém kontextu. Ale jak
se můžeme zabývat touto otázkou, když bychom rovnou předpokládali výsledek nebo kdybychom
předpokládali takové aktéry, kteří vyprodukují dobrý výsledek, ať už budou instituce jakékoli? Krom
toho předpoklad unicorn governance by byl v rozporu se zásadou behaviorální symetrie.53
Předpoklad fiktivní kolektivní entity projevující vlastní vůli (ať již je touto entitou stát, lid nebo
suverén) pak není v souladu s metodologickým individualismem. Metodologický individualismus
vyžaduje, aby kolektivní společenské fenomény byly vysvětleny a odvozeny prostřednictvím jednání
jednotlivců (jakkoli ovlivněných faktory ze svého okolí).54 Buchanan rozlišuje organické teorie
(organismic theory), které přistupují ke státu jako k jedné organické entitě, která je jednolitým

52

Parafrázuji zde metaforu o jednorožci, kterou s oblibou používá jeden z předních současných teoretiků
veřejné volby, Michael Munger (2014).
53
Tedy pokud bychom podobně idealizující předpoklad neučinili o soukromé sféře (unicorn markets) – ale to
bychom se jednak dostali na půdu ideální teorie, a jednak by se nám obtížně zdůvodňovala potřeba politických
institucí, poněvadž jak známo, kdyby lidé byli anděly, politické instituce by nepotřebovali.
54
“Individual autonomy, as a defining quality, does not, however, imply that the individual chooses and acts as
if he or she exists in isolation from and apart from the community or communities of other persons with whom
he or she may be variously associated.” Buchanan (1990, 13)
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rozhodovatelem a rozhoduje se na základě určité preference (jinými slovy, projevuje vůli) a
individualistické teorie, které pojímají stát jako „a sum of its individual members acting in a collective
capacity“ (Buchanan 1949, 497).
Metodologický individualismus jako výchozí bod pro analýzu společenských jevů neznamená
odmítnutí existence společnosti, organizací nebo států jako takových, ale pouze to, že tyto pojmy je
třeba chápat právě jako společenské jevy, které jsou projevem určitých společenských procesů, nikoli
jako reálné entity. Jsou to tyto procesy a institucionální rámec, ve kterém probíhají, co je předmětem
studia společenských věd a co není možné přeskočit (assume away) prostřednictvím fikcí, že
společenské jevy jsou samy jednajícími subjekty. Takové fikce by totiž měly jen pramalou explikační
relevanci.55
V jistém smyslu je koncept „politiku bez romantiky“ triviální, protože lze jen stěží nalézt
společenskovědní přístup, který by se v metodologické rovině explicitně hlásil k „politice
s romantikou“.56 „[M]etodologický individualismus, jako předpoklad analýzy, charakterizuje téměř
všechny výzkumné programy v ekonomii a politických vědách; konstituční ekonomie se v tomto
ohledu neodchyluje od svého disciplinárního základu“ (Buchanan 1990, 13). Přesto však je
konzistentní trvání na tom, že subjektivita společenských jevů může být užitečnou metaforou, nikoli
však explikační fikcí, na štíru s některými elementárními koncepty používanými v klasické státovědě a
politické filozofii; a představitelé PC nejsou jediní, koho tato nesrovnatelnost znepokojuje.
Barvitě vyjadřuje své pochyby Martin Hapla (2017, 161): „[N]akolik je stát fiktivní konstrukci[?] Když
většina dnešních i minulých badatelů píše o státu, člověk má téměř pocit, že je to zvíře, které si může
pohladit... Ve skutečnosti totiž neexistuje žádná společenská jednotka, která by státu odpovídala.
Dovedení této myšlenky do důsledku nás může snadno přivést k otázce, nakolik je naše představa jen
poněkud pomýlenou projekci normativní ideje na skutečný svět." Jan Kysela (2014, 138) parafrázující
Wolfganga Reinharda konstatuje, „že moderní stát je založen na fikcích a mýtech právě typu
suverenita lidu a národa." Petr Agha (2013, 335) pak mluví rovnou o romantickém kýči moderního
státu: „idea moderního státu představuje sama o sobě rozporuplný amalgám romantického idealismu
a cynického formalismu – je diskurzem ovládaným kýčem, který se maskuje vznešenými hodnotami s

55

Cf. „Domnívám se, že „síla“ vědecké teorie, jež náleží oboru praktického rozumu, je obecně určována dvěma
základními faktory: Prvním je její konzistentnost, druhým pak explikační a predikční potence.“ Holländer (2012,
93)
56
I když řada přístupů může zdůrazňovat prospěšnost určitého romantického aspektu legitimizačního narativu,
který jakožto „noble lie“ motivuje jedince k morálnímu/ctnostnému chování. PC v tomto koneckonců není
výjimkou, viz Brennan a Buchanan (1988).
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univerzalistickými ambicemi, zatímco jeho skutečná tvář v sobě nese mnoho problematických
momentů.“
Vzhledem k tomu, že fiktivní entity v politické teorii neslouží pouze k pohlazení, ale také k vysvětlení,
zdůvodnění nebo legitimizaci politické moci, vyvstává otázka ohledně jejich metafyzické povahy. Jan
Kysela (2017, 657) se zdráhá spojovat pouhou fikci s pojmem metafyzična: „Při úhlu pohledu, v němž
fikce splývá s metafyzikou, jsou právo i stát metafyzickými, protože nehmotnými a "vymýšlenými"
jevy, sociálními konstrukty. Tím by ovšem pojem metafyziky ztratil význam v důsledku úplného
rozostření.“ S tím lze souhlasit. Avšak jak již bylo řečeno výše, pojmy jako stát, lid nebo suverén
nejsou pouhou fikcí ve smyslu označení pro nehmotný jev.57 Tyto fikce personifikují společenské jevy
tak, aby mohly plnit metafyzickou úlohu – fikce jsou intencionálním původcem a vykonavatelem
politické moci namísto lidí z masa a kostí. Je totiž propastný rozdíl mezi tvrzením, že určitý politický
výstup je odrazem interakce mezi jednotlivci v podmínkách konkrétních formálních a neformálních
institucí a rozhodovacích procedur, jak by vyplývalo z metodologického individualismu, a tvrzením, že
politický výstup je projevem vůle kolektivní entity, jak postulují politické teorie operující s pojmy lidu
a suverenity.

2.3

Suverenita bez suveréna

Jedním z nejdůležitějších konceptů klasické státovědy, se kterými není PC metodologicky příliš
kompatibilní, jsou suverenita a lid – a potažmo suverenita lidu a vůle lidu. Výsledkem uchopení
těchto konceptů prizmatem důsledného metodologického individualismu však není nutně jejich
úplné opuštění, ale spíše jejich „dekonstrukce“ a reinterpretace. Dobře to lze ilustrovat na příkladu
suverenity. Pokud chápeme suverenitu klasickým způsobem jako vlastnost subjektu, jehož vůle je
zdrojem politické moci a společenského řádu,58 pak PC patří po bok postmoderny - zabíjí suveréna a
jeho místo nechává neobsazené.59 Pokud však suverenitu chápeme jako zdroj moci a společenského
řádu, který nemá svůj původ v jakémkoli subjektu a není projevem vůle, pak PC nabízí alternativní
teorii suverenity – v podobě široce pojatém konceptu politického trhu.
57

Nejde o to, že by společnost, stát nebo lid neexistovaly (there is no such thing as society), protože jsou
nehmotné, jde o to, jako co existují.
58
Koncept suverenity povětšinou splývá s ustavující mocí.
59
Cf. Belling (2015, 17).
Nutno však podotknout, že na rozdíl od postmoderny PC nerezignuje na metodologický individualismus –
jakkoli PC odmítá „metodologický nacionalismus“, není to ve prospěch „metodologického kosmopolitismu“,
kde subjekt národního státu nahrazuje subjekt lidstva jako celku. Cf. Belling (2014, 610).
Ze stejného důvodu – tedy fiktivnosti jednotného lidu, který by byl jejím nositelem – odmítá suverenitu také
pozitivismus Hanse Kelsena (Belling 2014, 613).
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Politickoekonomická suverenita je suverenita bez suveréna. Každá společnost je tak či onak
strukturovaná a v každé společnosti existuje v určité podobě politická moc. Ale v žádné společnosti
není původcem moci jediný člověk - společenská struktura i politická moc jsou výsledkem interakce
jednotlivců. Ve společnosti sice existují různé organizace – spolky, firmy, stát – ale ani organizace
nejsou organismy, nejsou to subjekty, ale pořád jenom projev jednání jednotlivců a koordinované
interakce mezi těmito jednáními. Na určitém stupni analýzy lze tyto entity modelovat jako subjekty,
které dále interagují mezi sebou, nicméně pouze proto, že na předchozí úrovni analýzy byly tyto
subjekty vysvětleny jako interakce mezi jednotlivci.60 Pakliže se ovšem každá entita při bližším
analytickém uchopení drolí až na jednotlivce, jejichž jednání tuto entitu v každém okamžiku
(znovu)vytváří, suverenita jako vlastnost subjektu je téměř pojmově vyloučena, neboť na konci
řetězce chybí subjekt, který by byl konečným rozhodovatelem, jehož vůle by byla suverénní. Žádný
jednotlivec nemá ve velké společnosti kapacitu cokoli rozhodnout a prosadit, pokud k tomu nemá
spolupráci jiných jednotlivců, z nichž každý se musí rozhodnout, zda bude spolupracovat, či nikoli –
čímž de facto rozhoduje o tom, jestli suverénovo rozhodnutí bude konečné, nebo nikoli. Ale suverén,
o kterém rozhoduje někdo jiný, nemůže být suverénem.
Tento poznatek, který na mikroúrovni působí jen jako metodologické pedantství a trivialita, však je
relevantní i na makroúrovni, protože i zde se musí teorie suverenity vypořádat s nevyhnutelnou
pluralitou aktérů. Jak konstatuje Alexander Salter (2015, 85): „All government is divided
government.“ Postulát o nedělitelnosti suverenity tak stěží analyticky obstojí. Jistě se lze pokusit
tento problém obejít s tím, že „v mnohosti orgánů se projevuje vždy jedna a táž moc“ (Georg Jellinek)
a že „státní vůle je ve výsledku jediná, v různých otázkách však může být formována různými orgány
za různě náročných podmínek.“61 Nicméně jedinečnost a nedělitelnost vůle (notabene, fakticky
tvořené nikoli výlučně státními orgány, ale řadou dalších aktérů) zní přesně jako onen druh fikce,
která překrývá skutečné vysvětlení. V plné nahotě to ilustruje prezident Andrew Jackson svým
(fiktivním) výrokem: „John Marshall učinil své rozhodnutí; nyní nechť si jej vymůže!" Suverenita
neexistuje jinak než skrze koordinaci a spolupráci řady aktérů, z nichž žádný není sám o sobě
suverénní a kteří dohromady netvoří jediný subjekt. „Mluvit o systematické interakci znamená mluvit
o řádu organizací, který nelze redukovat na nějaký hmotný bod v jiném smyslu než postulátem, že se
všechna pozorování vztahují k rovnovážnému stavu“ (Salter 2015, 83).

60

Příkladem z ekonomie může být vztah mezi teorií konkurence, kde jako subjekty vystupují firmy, a teorií
firmy, která vysvětluje existenci firmy na základě interakce jednotlivců.
61
Kysela (2014,147) shrnující pohled de Maistreho a Jellineka.
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Na místo suveréna nastupuje spontánní politický řád62 - je to více než suma jednotlivců, ale není to
subjekt s preferencemi a vůlí. Tento politický řád se odlišuje od chaotické anarchie nebo občanské
války dostatečnou mírou stability a je suverénní ve smyslu, že nezávisí na žádné vyšší vůli. Politický
řád produkuje stabilní „výstup“, který není chaosem a který je v daném okamžiku konečný.63 Ještě
přímočařejšími slovy by bylo možné říci, že suverenita je sebeobnovující se rovnováhou na politickém
trhu. „Suverenita existuje... a nejlépe ji lze chápat jako výsledek sebeprosazujících se politických směn
uvnitř politických jednotek a mezi nimi, který nezávisí na vymáhání prostřednictvím třetí strany“
(Salter 2015, 82).64
Na první pohled je vidět, že toto pojetí je podstatně širší než klasické pojetí suverenity, přinejmenším
proto, že umožňuje nacházet suverenitu i v situacích, které jsou z pohledu klasické suverenity příliš
pluralistické, decentralizované nebo přímo anarchistické. Suverenita jako spontánní politický řád tak
je konceptem obecnějším – umožňuje mluvit dokonce i o spořádané anarchii (ordered anarchy) jako
o společnosti se suverenitou a ústavou (s malým „ú“)(Long 2008; Wiebe 2010). Toto napnutí pojmu
suverenity vyvolává pochopitelné podezření, zda je jeho význam vůbec ještě čitelný. 65 Jak v podobné
souvislosti poznamenává Neil Walker (podle Belling 2015, 12): „je-li suverenita všude, zdá se, že nikde
není zvlášť důležitá."
Nabízí se ovšem i otázka v opačném gardu: jakou analytickou relevanci by měl koncept fiktivní
suverenity, který by nebral ohled na skutečnost, že suverenita vzniká z interakce mezi politickými
aktéry v určitém institucionálním rámci, že „suverén“ je nevyhnutelně tvořen pluralitou aktérů a že
politické jevy nejsou produktem vůle, jednoduchého rozhodnutí, nýbrž že jsou komplexním
produktem interakce mezi aktéry? Logickým důsledkem zahrnutí těchto faktorů do konceptu
suverenitu sice je, že rozšiřuje význam tohoto konceptu, ale je to důsledek nevítaný?

62

„In theory, the government qua political organization is in command of the political rights-hierarchies
outlined in the Constitution; the People are sovereign. In reality, to use Hayek’s terminology, the government of
the United States is not an organization, but an order. It is a spontaneous outcome of political bargains,
resulting in a constitution that differs significantly from the Constitution.“ Salter (2015, 86; zvýraznění MG)
63
Je-li suverenita rovnováhou moci, tak je neomezená v tom smyslu, že omezení nemohou být vnější, všechna
omezení jsou imanentní, vyplývající z podoby rovnováhy. Tato rovnováha však není vytesána do kamene, není
„dána“, neposkytuje absolutní jistotu (protože absolutní jistota neexistuje); politický řád se znovu a znovu
vytváří každým okamžikem, takže nikdy není statický; vždy je do určité míry dynamický, vždy je tekutý.
Zároveň to znamená, že suverenita nevyžaduje žádný hraniční orgán, jak jej předpokládá Alfred Verdross, viz
Sobek (2013, 542). Podobně jako zeměkoule může být suverenita konečná, aniž by bylo možné přepadnout
přes její okraj.
64
Odpovědí na věčnou otázku Quis custodiet ipsos custodes? by tak bylo, že nikdo (což je koneckonců jediná
nezacyklená odpověď).
65
Přeci jenom, téměř každé uspořádání, s výjimkou intenzivního vnitrospolečenského konfliktu, jakým je
občanská válka, má nějaký stabilní výstup.
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Zdá se, že klasický koncept suverenity opakovaně naráží na hranice své relevance a obzvláště za
soumraku moderního státu trpí nepříjemnou šeroslepostí. V této situaci není širší (nikoli však
bezbřehé) pojetí suverenity bez zajímavosti. Koncept suverenity jako spontánního politického řádu
v sobě zahrnuje pluralismus, dynamiku, vědomí jisté míry nejistoty i prostor pro proměnlivé podoby
politického řádu, což jsou aspekty, které se v politicko filozofické reflexi státu objevují se zvyšující se
frekvencí - ať již jsou přijímány s očekáváními, nebo s obavami.66 Politickoekonomické pojetí
suverenity automaticky nezneplatňuje postuláty klasické teorie suverenity, které se mohou
přiměřeně uplatnit jakožto relevantní pro specifický druh politického spontánního řádu, kterým je
moderní stát (jestliže je suverenita jako spontánní řád širší koncept, klasická suverenita je do jisté
míry podmnožinou suverenity politickoekonomické).67 Zároveň suverenita jako spontánní řád
akomoduje mnohé trhliny klasické suverenity, kterými uniká velká část podstaty politického řádu
mimo klasické paradigma – zejména je kompatibilní s polycentricitou, neboť nevyžaduje homogenní
subjekt jako původce řádu.68
Pro jistotu zdůrazním, že širší záběr suverenity jako spontánního řádu se neprojevuje pouze ve vztahu
k anomáliím v porovnání s moderním státem, jakými jsou zvýrazňující se polycentrismus moci
(doprovázející soumrak moderního státu a stupňující se globalizaci) nebo v aplikaci suverenity na
anarchická uspořádání. Odlišnost spontánního pojetí suverenity od klasického pojetí zasahuje také
přímo pohled na moderní stát samotný. Důvod, proč lze do jednoho konceptu suverenity vměstnat
jak moderní stát, tak různá polycentrická nebo anarchická uspořádání, je prostý – protože anarchie je
nevyhnutelnou normou a moderní stát je pouze podmnožinou (druhem) anarchie largo sensu
(Cuzan 1979 a 2010). Co dělá anarchii anarchií, je její polycentrismus; co dělá některou anarchii
spořádanou (ordered anarchy), je fungující institucionální rovnováha.69 Fungující moderní stát je
konkrétním projevem takové rovnováhy, nikoli však unikátní rovnováhou, která by mu umožňovala
přisvojovat si pojem suverenity.

66

Viz v úvodu zmíněná debata iniciovaná článkem Pavla Holländera (2013).
S řadou aspektů, které zdůrazňuje suverenita jako spontánní řád, klasická suverenita počítá (ne nadarmo zní
„rovnováha poltického trhu“ jednoduše jako check and balances), neboť jsou vlastně triviální (co je specifické,
je důsledné analytické zohlednění těchto aspektů).
68
Cf. “Pakliže není suverenita redukována pouze na vlastnost státní moci, vztahuje se její funkce vždy ke
konkrétnímu suverénnímu subjektu, jenž představuje před-konstitucionální jednotu nutnou pro myšlení
konstituovaného řádu. Suverénní subjekt tak předchází samotnému státu.“ Belling (2014, 633; zvýraznění MG).
69
“The theory of sovereignty… is easily reconcilable with the theoretical ideal, and practical existence, of
polycentricity. This is because the ‘work’ is being done not by any individual sovereign, but the network of
relationships between them. Continuing in the tradition of the Bloomington School… In polycentric orders, there
are many centers of decision-making, each with a degree of autonomy, and not subsumed into a hierarchy
under any other authority.” Salter (2015, 87)
67
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Řada prvků politickoekomického přístupu k otázce suverenity není obzvláště objevná nebo
bezprecedentní. Z nástinu genealogie pojmu suverenity Jiřího Baroše (2013, 8) vyplývá, že vědomí
toho, že nepluralistické sídlo suverenity v praxi neexistuje, bylo přítomno již v myšlení Emmanuela
Sieyèse: "Suverénní autorita nemůže být nikdy přesně lokalizována, ale je produktem vztahu mezi
lidmi a státem. Problém generování reálné a trvale udržitelné moci nemůže být vyřešen tím, že by se
udělila absolutní právní moc nějaké suverénní autoritě." Jan Kysela (2014, 138) nechává prostor pro
procedurální, nikoli statický charakter suverenity: „Z empirického hlediska není suverenita kategorií
statickou, nýbrž dynamickou."70 Pavel Barša (podle Kysely 2014, 148) hovoří o liberálním projektu
jako o „proceduralizaci a pluralizaci suverenity“. Neodvozovat suverenitu z homogenního subjektu,
nýbrž ztotožnit ji s politickým systémem samotným, navrhoval již Hans Kelsen (podle Bellinga 2014,
614), podle nějž se „pojem suverenity hodil pouze jako označení autonomie ústavního řádu, aniž by jej
však bylo možno použít pro jakýkoli druh moci, který by existujícímu řádu logicky či časově
předcházel.“ Ze stávající diskuze týkající se sítí a právního a ústavního pluralismu je v této souvislosti
zajímavý především postřeh Daniela Halberstama, že politické řády EU (ale i federálních USA) nejsou
hierarchiemi, nýbrž heterarchiemi: „v obou státech chybí konečná právní autorita, a přesto je v nich
pozorovatelný řád“ (Kysela 2014a, 951; zvýraznění MG). Na jiném místě shrnuje Jan Kysela (2014,
158) rozmáhající se pochyby o klasické suverenitě následovně: „Místo pyramidy jako by se
prosazovala síťová struktura indikující stav koexistence institucí a řádů s různě stanovenými
přednostmi, se kterou bylo možné se v určité podobě setkat v evropském středověku... Vzhledem k
institucionální soustavě se mluví spíše o heterarchii než o hierarchii, která přiznává poslední slovo
různým orgánům a mocím podle toho, o jakou záležitost se jedná. Ve vztahu k právním řádům jako
souborům pravidel se píše spíše o polycentrismu, multicetrismu, případně ústavním polycentrismu reflektuje se tak platnost a závaznost různých a potenciálně kolizních právních systémů na jednom
území, které nemají jediné normativní ohnisko a všechny si nárokují prioritu." A konečně, nalézt lze i
pasáže, které se takřka (byť velmi zdrženlivě) blíží ústavnímu anarchismu: "S jistým zjednodušením lze
říci, že při absenci ústavních soudů je ústavou to, na čem se shodnou politické moci, při existenci
ústavních soudů to, o čem ústavní soudy prohlásí, že to ústava je, a ostatní to respektují. S tímto
zřetelem lze ústavní stát považovat za státní formu konciliace: Konflikty jsou regulovány jednáním,
rozhoduje se na základě vyvažování zájmů, vylučován je fundamentalismus" Kysela (2014, 49;
zvýraznění MG).

70

Cf. “In essence, sovereignty is a bottom-up order, not a top-down order. It can only be understood by
observing how self-enforcing political exchange plays out over time. To paraphrase James Buchanan,
sovereignty is defined in the process of its emergence. It cannot be divorced from the bargaining process that
creates it.” Salter (2015, 84; zvýrazněno MG)
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Koncept suverenity jako spontánního politického řádu je tedy alternativním a doplňujícím
paradigmatem k teoriím, které již v politické filozofii působí. Nabízí univerzálnější sadu nástrojů
(toolkit) pro analýzu politických uspořádání než klasické pojetí suverenity, které je spojené se
subjektem suveréna.71 Zároveň je to paradigma, kterým je možno nahlížet i na moderní stát, který
není nic jiného než polycentrický,72 spontánní řád a který je podmnožinou širšího spektra možných
institucionálních uspořádání (to, co se navenek jeví jako jednotný aktér, je důsledek rovnováhy
tohoto řádu). Proměna státu tak není v pojetí politické ekonomie změnou paradigmatickou
(soumrakem), nýbrž pokračováním stále stejného příběhu – spontánní politický řád, vždy založený na
pluralismu a dynamismu, vždy v pohybu. Business as usual.73
A v neposlední řadě, je-li suverenita (a potažmo stát) uchopitelný jako „neviditelná ruka“ sui generis,
lze i srozumitelněji chápat její abstraktnost a zároveň reálnost, s jakou ovlivňuje životy jednotlivců –
nemůžeme si ji sice pohladit, ale ona si může pohladit nás.

2.4

Politika bez vůle

Spolu se suverénem jako jednajícím subjektem bere za své i další ústřední koncept klasické politické
filozofie – vůle, resp. představa, že výsledek politického procesu, ať již normovaného v rámci
ústavních pravidel (vůle ustavená) nebo nenormovaného, ústavu formujícího procesu (vůle
ustavující), je intencionálním projevem vůle (státní vůle, vůle lidu, vůle suveréna). A nejde pouze o to,
že bez suveréna jako subjektu, který má preference, zde není subjekt, který by mohl projevovat vůli.
Neméně problematická je představa, že lze výsledek politického procesu interpretovat jako
agregovanou vůli členů společnosti, kteří na procesu formálně i neformálně participovali.
Výsledek politického procesu je totiž právě jen to, co je – výstup procesu. Vyvozovat z něj „vůli“
nelze, resp. takto vyvozená vůle by byla pouze fiktivní.74 Výsledek procesu totiž vždy závisí na
pravidlech tohoto procesu a je tedy stejně tak odrazem preferencí participantů, které do něj vstupují,
71

Přísně vzato je suverenita jako spontánní řád suverenitou „pouze podle jména“ a lze ji tedy zařadit mezi
koncepty, které existenci suverenity v klasickém smyslu popírají.
72
Přičemž tato vlastnost státu je dnes reflektován i mimo politickou ekonomii. Cf. “Jedním takovým aspektem
je fenomén v odborné literatuře nyzývaný “disaggregation”, který popisuje stát již nikoli jako jednolitý útvar, ale
jako subjekt, který je tvořen velkým množstvím institucí a subjektů…” Agha (2017, 15)
73
Proměna státu tak není cyklickým návratem středověku, ale lineární pohybem vpřed, kdy nová rovnováha
zvýrazňuje některé podobné vlastnosti, jaké v minulosti již měla (a která má i moderní stát, jen nejsou tak
zřetelné). Cf. Kysela (2014b).
74
To značí, že výsledek procesu nelze označit ani za metodu artikulace vůle lidu, ani za metodu tvorby vůle lidu.
Cf. „Election outcomes turn out to be largely random events from the viewpoint of contemporary democratic
theory. That is, elections are well determined by powerful forces, but those forces are not the ones that current
theories of democracy believe should determine how elections come out.“ Achen a Bartels (2016, 2)
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jako je odrazem těchto pravidel. Problém je nejen epistemologický: jestliže pravidla nejsou neutrální,
jak zjistit, jaká je „ta pravá“ agregovaná vůle skupiny (společenství)?; ale také ontologický: jestliže
pravidla nejsou neutrální, existuje vůbec něco jako agregovaná vůle skupiny, když agregovat
preference není možné jinak, než prostřednictvím nějakého procesu?
Neadekvátnost pojetí výsledku politického procese jako vůle je zřejmější, pokud se na tuto otázku
podíváme perspektivou Buchananova konceptu politics as exchange (Brennan 2012). Je-li politický
proces politickým trhem, pak podobně jako v případě soukromého trhu, jeho podstata není
v agregaci individuálních preferencí, nýbrž ve směně prováděné v určitém institucionálním kontextu,
která ústí ve spontánně koordinovaný řád (economics as exchange).75
To zaprvé odhaluje ještě jeden ontologický problém ve vztahu k preferencím: individuální preference
nejsou dány předem, abstraktně, izolovaně, ale utvářejí se v kontextu směny (Buchanan 1964, 217) a kontext směny je spoluutvářen institucionálním rámcem, ve kterém ke směně dochází. Individuální
preference tak vlastně jsou do velké míry funkcí institucí (pravidel hry), nejsou to nezávislé vstupy do
tržního procesu, neboť jsou tímto procesem ovlivňovány.76 A zadruhé, jak bylo argumentováno výše
v souvislosti se suverenitou, politický proces je podobně jako trh spontánním řádem, jehož výsledek
je tudíž důsledkem lidského jednání, nikoli však lidského záměru (human action, but not human
design). Komplexnost společenských (a tedy i politických) jevů způsobuje, že nad nimi žádný aktér
nemá kontrolu a že záměry mnohých aktérů, snažících se výsledek ovlivnit, jsou mařeny
nezamýšlenými důsledky.77 Obdobně, jako nedává smysl označit včerejší cenu ropy jako projev vůle
trhu (pokud by snad někoho napadlo trh personifikovat jako subjekt) nebo jako projev agregované
vůle „tržního lidu“,78 nedává smysl nahlížet na výsledky politického procesu jako na smysluplně
intencionální. Je jednou z neodůvodněných asymetrií v přístupu k soukromé sféře a k veřejné sféře,
že zatímco ta první je běžně interpretována jako emergent phenomenon,79 o té druhé se

75

Podobně jako F. A. Hayek používá Buchanan s oblibou pro označení ekonomie pojem formulovaný v 19.
století Richardem Whateleyem: catallactics/catallaxy. Ekonomie je podle Buchanana „science of exchange“,
„symbiotics“ a ekonomové by měli (s jasným odkazem na Adama Smithe) „concentrate their attention on a
particular form of human activity … Man’s behavior in the market relationship, reflecting the propensity to truck
and to barter and the manifold variations in structure that this relationship can take.’’ Buchanan (1964, 214)
76
Pro někoho může být až překvapivé, jak se toto pojetí liší od standardního nahlížení na ekonomii jako na
vědu, kde homo oeconomicus maximalizuje svůj užitek ve vakuu. Viz kapitola 2.8.
77
Cf. "Ač jsou instituce lidským výtvorem, na lidech se do značné míry osamostatňují, ovlivňují je, případně i
maří jejich očekávání, jak postřehl např. Marx." Kysela (2014, 18)
78
Je to projev intencionálního jednání jednotlivců, které však nesměřuje intencionálně k tomu, určit cenu ropy
právě na určité úrovni.
79
V tomto ohledu lze říci, že struktura argumentace, kterou Robert Nozick zdůvodňuje stát, by měla být
vzorová – Nozick totiž zdůvodňuje stát jako emergent – tedy jako něco, co by vzniklo z anarchistického systému
bezpečnostních agentur jejich kartelizací a odškodněním těch, kteří nesouhlasí; čili v procesu, jehož výsledek
není nutně něčím záměrem, nicméně který vede k rovnováze v podobě státu.
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předpokládá, že je schopna produkovat rozhodnutí jako projevy vůle (Salter 2015, 83). „V tradiční
politickoekonomické analýze obvykle uvažujeme o výstupu politického jednání jako o výsledku
specifického plánu a zamýšlených důsledků. To se liší od obecného přístupu, který chápe ekonomické
jednání jako mající účel pro individuálního aktéra, ale nemající žádný zamýšlený společenský výsledek.
A tak zatímco v ekonomii spokojeně používáme přístup “výsledek lidského jednání, nikoli lidského
záměru”, v tradiční politické ekonomii máme při analýze politických jednotek tendenci uchylovat se k
přístupu “výsledek lidského jednání a lidského záměru”... Měli bychom však být konzistentní a
používat stejný přístup v ekonomii i politické ekonomii. V propletené politické ekonomii (entangled
political economy) mohou být výsledky politiky velmi dobře i “výsledkem lidského jednání, nikoli však
záměru” (Paganelli 2014, 41).
Vedle výše uvedených metodologických námitek vůči intepretaci výsledků politického procesu jako
vůle participantů formulovala teorie veřejné volby také řadu praktických překážek, které stojí mezi
individuálními preferencemi a jejich promítnutím do výsledku politického procesu: v případě alespoň
formálních demokracií již samotný fakt, že demokratické pravidlo rovného hlasu neumožňuje
v rozhodovacím procesu vyjádřit intenzitu preferencí; možnost strategického/taktického volebního
chování vyvolává nejistotu, kdy volební chování odpovídá skutečným preferencím; Olsonova logika
kolektivního jednání vysvětluje prostřednictvím transakčních nákladů, že ne všechny preference mají
stejnou šanci se v politickém procesu prosadit – koncentrovanější zájmy mají tendenci převážit nad
zájmy rozptýleným (concentrated benefits, dispersed costs)(Olson 1971); koncept Timura Kurana
(1987 a 1995) preference falsification vysvětluje, že může existovat a přetrvávat rozdíl mezi
preferencemi, které jednotlivci dávají jako vstup do politického procesu, a preferencemi, které
skutečně mají (politická rovnováha pak leží jinde, než by odpovídalo skutečným preferencím
participantů politického procesu); teorie racionální neznalosti upozorňuje na to, že voliči se nacházejí
vůči voleným orgánům ve vztahu „pána a správce“ (principal-agent problem), aniž by měli motivaci
ohlídat, že správce bude brát ohledy na zájmy pánů (namísto ohledů na zájmové skupiny); teorie
expresivního politického chování a racionální iracionality vysvětlují, že mnozí participanti dávají jako
vstup do politického procesu jiné preference, než které se týkají podstaty toho, o čem se rozhoduje
(Brennan a Lomasky 1997; Caplan 2008).
Interpretace výsledků politického procesu jako projevu vůle lidu/suveréna má navíc některé
paradoxní implikace. Jednou stranou mince sice je legitimizace „dobrých vlád“ (např. liberálních
demokracií) jako vlád odvozených z vůle lidu; konzistentní druhou stranou by ovšem muselo být
tvrzení, že „špatné vlády“ (totalitní režimy, nefunkční nebo predátorské režimy v různých rozvojových
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státech a failed states) jsou taktéž projevem vůle lidu. Bylo by tedy např. možné tvrdit, že důvodem,
proč některé rozvojové společnosti nemají vládu práva a ekonomickou prosperitu, je to, že nechtějí.80
Vůle lidu pak působí jako podivná verze Panglosova klamu (Panglossian fallacy) – jakákoli podoba
politického řádu je (přinejmenším presumptivně) legitimní, neboť každá podoba politického řádu je
vždy výsledkem vůle suveréna. Vůle suveréna se zdá být v každém případě tautologickou
argumentací v kruhu – z výsledku politického procesu je vyvozována jinak nezjistitelná vůle suveréna
a výsledek procesu je zároveň legitimizován tím, že je projevem vůle suveréna.
Z politickoekonomického pojetí suverenity a politického procesu je naopak zřejmé, že stávající
politické instituce a politická opatření (policies) jsou momentálním rovnovážným výstupem spontánní
politického řádu, který nemusí odpovídat tomu, co lidé zamýšlejí a chtějí.81 Rovnováha totiž není
totéž co optimum, vlastnosti konkrétní rovnováhy tedy mohou být i velmi nežádoucí.82 Lidé si tak
klidně mohou přát fungující právní stát, a přesto být uvězněni ve stabilní rovnováze predátorského
režimu momentálního afrického diktátora (Collier 2006).83 Anebo se lidé mohou snažit ustavit
vykořisťující politické instituce, ale zásluhou historické náhody skončit s velmi dobře fungujícím
politickým řádem.84

80

Což je v určitém slova smyslu pravda, neboť jak podotýkájí Acemoglu a Robinson (2013), politická opatření
nejsou často wrong by mistake, ale wrong by design. Jestliže všeobecně prospěšná opatření ohrožují danou
mocenskou rovnováhu, bývají stávající mocenskou elitou blokována a realizována jsou taková opatření, která
pomáhají stávající rovnováhu udržet, byť by byla obecně škodlivá. Může jít jak o snahu udržet dlouhodobou
rovnováhu režimu (např. politika carského režimu vědomě zaměřená proti modernizaci a industrializaci
z obavy, že vznik střední třídy a „proletářské“ třídy by destabilizoval nereformovaný carský režim) tak o
udržování krátkodobé rovnováhy konkrétních vlád, které přijímají populistická opatření a odmítají činit
nezbytné reformy (což může ilustrovat případ Řecka a jeho cesty do dluhové krize). Nicméně i tato úmyslná
škodlivá politika je projevem nežádoucí rovnováhy, nikoli všeobecné vůle.
81
N.B., že tato spontánní povaha politického systému problematizuje přisuzování jakékoli normativní hodnoty
tomuto systému (které se tímto vlastně stává příkladem naturalistického omylu – naturalistic fallacy – kdy je z
„is“ odvozováno „should“. Smysl pak ztrácejí tvrzení typu „každý politický systém je konkretizací jemu vlastní
abstraktní ideje dobra“ (Belling 2012, 248). Jsou např. failed states manifestací nějaké ideje, nebo jen „prostě
jsou“, protože představují lokální ekvilibrium, ze kterého je obtížné se vymanit? Je hobbesovská válka všech
proti všem normativní manifestací nějaké ideje, nebo prostě jen faktický důsledek určité strategické situace
zvané „vězňovo dilema“?
82
Příkladem takové nežádoucí rovnováhy na soukromém trhu jsou kolektivní statky – kolektivní statek není
z důvodu koordinačního selhání vyprodukován, přestože si jej všichni přejí. Klasickým příkladem je čistý vzduch
– každý obyvatel města si může cenit čistého ovzduší více, než si cení svých jízd autem po městě, ale protože
jeho individuální jízdy vzduch ve městě ovlivňují jen zcela zanedbatelně, každý autem jezdí a dohromady tak
vytvářejí výsledek, který nechce nikdo z nich.
83
Např. autoritativní režim může být nepopulární, a přesto stabilní, protože projevení preferencí požadujících
změnu naráží na problém kolektivní akce - ti, kdo jako první veřejně projeví tyto preference, skončí na náměstí
pod koly tanků.
84
Acemoglu a Robinson (2013) upozorňují, že za evolucí liberálně demokratických institucí v Novém světě
nestojí ani tak nějaká specifická anglická/americká svobodomyslná ideologie, nýbrž neschopnost vybudovat
v severoamerických podmínkách (navzdory všem snahám) systém extraktivních institucí po vzoru španělského
impéria (Američané koneckonců neměli problém s extraktivními institucemi v situaci, kdy se vybudovat daly, jak
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Výše řečené nezpochybňuje to, že určitá forma participace (především ta demokratická) na
politickém procesu může být předpokladem legitimity tohoto procesu; je však něco jiného tvrdit, že
výsledek takového procesu, na kterém jednotlivci participují, je projevem jejich vůle. Taktéž nelze
popřít, že individuální preference ovlivňují výsledek politického procesu. To je nakonec podstata
modelu voliče-mediána (median voter theorem) nebo prostorových volebních modelů (spatial model
of voting); ale to není totéž jako tvrzení, že se preference participantů skládají skrze politický proces
do společné vůle.
Jestliže jsou „všechny pregnantní pojmy moderní státovědy sekularizovanými teologickými pojmy“,
jak tvrdí Carl Schmitt (podle Holländera 2013, 7), pak je třeba si přiznat, že nejen Bůh je mrtev – také
stát, suverén a lid jsou neživí, neboť nemají vůli ani preference. Vskutku, “Revoluce Public Choice
rozezněla umíráček pro politické “my”” (Lemieux 2004, 29).85

2.5

Institucionální rámec jako primární předmětem politické ekonomie

Klíčem k pochopení politiky je podle PC institucionální rámec, ve kterém se politika odehrává.
Buchanovými (1964, 215) slovy: „Ekonomové by měli zaměřit svou intelektuální pozornost na směnu a
na instituce, v jejijchž rámci se směna odehrává... Političtí ekonomové musí akceptovat intelektuální a
praktickou výzvu, která před nimi stojí, a aplikovat robustní teorii politické ekonomie na otázky
spravedlnosti, otázky svobody a odpovědnosti a na otázky týkající se neviditelné ruky a vhodného
institucionálního rámce, který by ústil do mírové společenské kooperace a produktivní specializace, do
společnosti svobodných a odpovědných jednotlivců“ Dennis C. Mueller (1987, 3) pak lakonicky
vymezuje PC jako „ekonomickou analýzu politických institucí.”
Primárním předmětem zájmu tedy nejsou konkrétní politická opatření nebo právní předpisy
(policies), neboť ty jsou jen výstupem politického procesu, který je strukturován a usměrňován právě
institucemi.86 Nejsou to ani jednotliví aktéři, participanti politického procesu, neboť jejich jednání je
sice vstupem do politického procesu, nicméně tito aktéři nejednají nezávisle na institucích – naopak,
instituce staví před aktéry určitou strukturu incentiv, která významně ovlivňuje jejich chování;
bolestně ukazuje akceptace černošského otroctví hluboko do 19. století). Že vznik inkluzivní institucionální
rovnováhy, která umožnila na Západě bezprecedentní průmyslovou revoluci, byl do značné míry dílem
historické náhody, zdůrazňuje i institucionální ekonomie – pro případ Anglie a glorious revolution viz North a
Weingast (1989), pro důraz na pluralismus moci v západní Evropě jako klíčový faktor viz Birdzell a Rosenberg
(1987).
85
“The Public Choice revolution rings the death knell of the political 'we'.”
86
Gordon Tullock (2008) vysvětluje, že institucionální perspektiva je založena na „looking at the basic
institutions rather than at specific activities of the government in an effort to explain its behavior.“
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a instituce dále hrají klíčovou roli v tom, jakým způsobem probíhá dynamická interakce mezi
chováním jednotlivých aktérů a jak se tato interakce proměňuje ve výstup politického procesu
(spontánní řád).
Ani instituce však nelze oddělit od politického procesu. Jak podotýká Jan Kysela (2014, 48), „právo je
produktem politiky, ale současně i jejím rámcem - politika vázaná právem je jedním z atributů
právního státu." Instituce a politický proces tak tvoří komplexní zpětné vazby (feedback loop) o
několika úrovních – formální a neformální instituce strukturují politický proces na ústavodárné
úrovni, jehož výstupem jsou formální a neformální ústavní instituce, které tvoří rámec pro politický
proces produkující právní předpisy i „živé právo“ a regulace, v rámci kterých probíhá další politický
proces i běžný tržní proces. Všechny tyto úrovně se pochopitelně vzájemně ovlivňují. Vzhledem
k tomu, že takto komplexní jev není možné bez monstrózní „teorie všeho“ pojmout najednou, PC se
typicky zaměřuje na ústavní rámec, který usměrňuje politický trh (constitutional level of analysis) – a
to jak z hlediska toho, jak ten který ústavní rámec fakticky funguje a jaký produkuje výstup, tak
z hlediska toho, jak zajistit, aby ústavní rámec zajišťoval výstup odpovídající určitým kritériím87
(constitutional engineering/constitutional design) a jak je tento rámec hráči měněn.88 Odnož teorie
veřejné volby zaměřená přímo na analýzu ústavních institucí (constitutional political economy)89 se
tak dostává do těsného sousedství ústavní teorie, pakliže se s ní z velké části přímo nepřekrývá, neb
jejich vymezení je obdobné: „Ústavní teorie je formou aplikované politické filosofie, jež se zajímá o
podmínky institucionalizace (realizace) svých standardů, je tedy "normativním designem určitého
politického společenství"“ (Kysela 2014, 27). Konstituční ekonomii charakterizuje rozlišení a vztah
mezi „pravidly hry“ a strategiemi, které hráči budou volit v rámci těchto pravidel, přičemž co jsou
dobrá pravidla hry, se odvíjí od toho, jaké strategie budou ta která pravidla protěžovat. “Otázka, co
jsou dobrá pravidla hry, je doménou sociální filozofie, zatímco otázka na strategie, ke kterým se uchýlí
hráči vzhledem těmto pravidlům, je doménou ekonomie. Je to souvztažnost mezi pravidly (sociální
filozofií) a strategiemi (ekonomií), co tvoří podstatu toho, co Buchanan označuje jako konstituční
politickou ekonomii.” (Boettke et al., 2006).

87

Např. veřejného zájmu, spravedlnosti, efektivnosti apod.
“The distinction between levels of choice – between post-constitutional, or within-rules, choice and choice
among rules – has proved helpful in allowing a bridge to be constructed between rational choice behavior by
the individual and the emergence of agreement on something that might be called the “general interest”. If
persons are unable to identify their own narrowly defined interests, due to presence of some sufficiently thick
veil of ignorance or uncertainty, they will choose among alternatives in accordance with some generalizable
criteria such as fairness. In this setting of constitutional choice, therefore, no need for ethical norm to arise.”
Buchanan (1999, 370)
89
Viz Buchanan (1990).
88
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Institucionální přístup je veden vědomím, že na politické problémy neexistují v konečném důsledku
jiná než institucionální řešení – kvalitu politických opatření není systematicky možné zvýšit jinak než
úpravou pravidel, která řídí politický proces, který je produkuje. Reforma zaměřená přímo na
konkrétní politická opatření nebo snaha o dosazení těch „správných“ politiků je v dlouhodobé
perspektivě marná.
Jistěže záleží na tom, kdo politici jsou. Jan Kysela (2014, 57) připomíná výstižné přirovnání Karla
Poppera: „instituce jsou jako pevnosti: musí být dobře navrženy a mít dobrou posádku.“ Nicméně
jedním z požadavků na dobrou ústavu je to, aby byla robustní i vůči špatné posádce. Již David Hume
(podle Berggrena 2014, 383) požadoval, aby politické instituce počítaly s tím nejhorším personálním
substrátem: „[I]n contriving any system of government, and fixing the several checks and controuls of
the constitution, every man ought to be supposed a knave, and to have no other end, in all his
actions, than private interest.“ Politický systém bude fungovat lépe, pokud bude zalidněn dobrými
politiky; ale musí obstát i s těmi špatnými. A ovšem že kvalita posádky není náhodnou veličinou,
nýbrž že do značné míry závisí na institucionálním rámci – instituce vytvářejí určitý (self-)selection
bias90 určitého typu lidí, kteří se dostanou do veřejných funkcí, a následně tyto lidi systematicky
formují.91 F. A. Hayek (2007) formuloval tento problém v desáté kapitole své Cesty do otroctví
s příznačným názvem Why the worst get on the top.

2.6

Symetrická komparativní institucionální analýza jako základ politické ekonomie

Jedním z hlavních přínosů PC je důraz na comparative institutional analysis – tedy porovnání
„fungování“ různých institucionálních uspořádání. Na základě komparativní analýzy je pak možné
posuzovat, nakolik ta která institucionální uspořádání naplňují kritéria, která na ně kladou různé
legitimizační strategie.
Politickoekonomická komparativní analýza je charakteristická dvěma základními předpoklady:
(1) požadavkem na behavioral symmetry – tedy, že při porovnávání fungování různých

90

Např. racionální neznalost a racionální iracionalita vlastní demokratickému rozhodování nahrává populistům
a osobnostem, které jsou výrazné, aniž by jejich výraznost musela souviset s kompetencí potřebnou pro danou
funkci. H. L. Mencken byl na stopě systematické chybě, když prozíravě napsal: „As democracy is perfected, the
office of president represents, more and more closely, the inner soul of the people. On some great and glorious
day the plain folks of the land will reach their heart's desire at last and the White House will be adorned by a
downright moron.”
91
Což ve zkratce shrnout slavným výrokem lorda Actona o tom, že „power tends to corrupt and absolute power
corrupts absolutely.“ Samozřejmě není třeba si hned představovat autokratické vládce, jak vysvětluje Daniel
Klein (1998), každodenní problém je spíše v tom, že prostředí, ve kterém se politici pohybují, vytváří specifickou
kulturu racionalizující určitý přístup k výkonu moci.
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institucionálních uspořádání je nutné předpokládat, že aktéři mají v rámci těchto uspořádání stejnou
„přirozenost“ a stejnou charakteristiku svých motivací, pakliže rozdíly v motivaci nejsou podmíněny
odlišnostmi v institucích samotných (čili požadavkem na to, aby explanans pro rozdíly ve fungování
různých institucionálních uspořádání byly právě instituce, a ne předpoklad odlišné „přirozenosti“
aktérů);

(2)

rozlišení

mezi

governance

(vládnutí

-

činnostmi

naplňujícími

funkce

státu/institucionálního uspořádání) a government (státem/institucionálním uspořádáním samotným).
„Kdyby lidé byli andělé, nepotřebovali by vlády.“, pravil James Madison. „Z toho plyne, že vlády
potřebujeme proto, že nejsme anděly, resp. že prokazatelně nejsme anděly, jelikož je nám třeba
vlád.“, dopověděl Jan Kysela (Kysela, Ondřejek et al. 2016, 13). Jako většina dobrých aforismů, slavný
Madisonův výrok je sice výstižnou zkratkou, ale pořád jenom zkratkou – které chybí komparativní
polovina. Madison měl možná pravdu, stoje na půdě rodících se Spojených států amerických.
Můžeme si ale velmi dobře představit Madisona, kterak stojí uprostřed somálské polopouště a praví:
kdyby lidé byli andělé, nepotřebovali bychom tuhle anarchii. Zdá se totiž, že stát, který může
ve stávajících somálských socioekonomických podmínkách reálně existovat, je ještě o poznání horší
variantou, než neuspokojivý bezstátní režim, který v Somálsku panuje (Leeson 2007). Co by však
Madison mohl pronést kdekoli a kdykoli, je toto: Kdyby lidé byli anděly, nepotřebovali by vládnutí.
Andělští lidé by nepotřebovali instituce; nebo ještě přesněji - mohli by mít libovolné instituce.
Dokonale benevolentní, racionální a informovaní jedinci (andělé) nepotřebují "pravidla hry" k tomu,
aby dokázali žít bok po boku v uspořádané společnosti, resp. mohou si vybrat jakákoli pravidla se jim
zlíbí a jejich společnost bude fungovat vždy dobře.92
Důraz na komparativnost analýzy je důrazem na pokračování onoho Madisonova výroku: „If angels
were to govern men, neither external nor internal controls on government would be necessary. In
framing a government which is to be administered by men over men, the great difficulty lies in this:
you must first enable the government to control the governed; and in the next place oblige it to
control itself.“ Jak vidno, to, že lidé nejsou andělé, činí problémy jak anarchii, tak státu.93 A aby

92

Ideální teorie má za tohoto předpokladu volnou ruku, demokratický socialismus s plně nacionalizovaným
hospodářstvím, autoritářský režim včele s benevolentním diktátorem nebo anarchokapitalistická utopie budou
všechny fungovat; zbývá jen vybrat tu variantu, která je na základě idealistických kritérií spravedlivější.
93
Pro úplnost lze k dovětku Jana Kysely („…resp. že prokazatelně nejsme anděly, jelikož je nám třeba vlád.“)
poznamenat, že ve světle takřka univerzální rozšířenosti státu může naše neandělskost znamenat jak to, že je
nám státu třeba (první polovina Madisonova výroku), tak to, že nám ho sice netřeba, ale nedokážeme zabránit
tomu, aby se vyvinul (druhá část Madisonova výroku, pokud bychom jej vzali do důsledku). Můžeme pak
alespoň doufat, že se nám jej podaří omezit a usměrnit; cf. Holcombe (2005).
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symetrie problému, který musí instituce řešit, byla úplná, lze připomenout, že stát je taktéž druhem
anarchie.94
Důsledně vzato, fungující společnost neandělů potřebuje institucionální rámec, který ji poskytne
funkce státu (governance),95 nikoli nezbytně stát. Stát je institucionálním uspořádáním, jehož
(teoretickým)96 účelem je produkovat governance, ale je jen jedním z možných institucionálních
uspořádání.97 „Governing collective action does not require a government“ (Shughart a Thomas,
2014). Klasická státovědná komparace mezi ústavami a státními režimy (politickými systémy) se tak
jeví jako příliš úzká, pokud vytýká některé kolektivní problémy před závorku jako něco řešitelné
výlučně státem – a proto porovnává pouze různá státní institucionální řešení mezi sebou a hovoří
rovnou o funkcích státu, namísto obecně o funkcích vládnutí. Z hlediska symetrické komparativní
analýzy však je chyba předpokládat, že „Že stát (government) je jediný mechanismus, který je schopen
zajistit efektivní vládnutí (governance)... že stát a vládnutí jsou synonyma. Nejsou. Stát je
podmnožinou vládnutí.“ (Leeson 2012, 543).
Komparativní institucionální analýza se tak vyznačuje tím, že bere anarchii vážně. Ne snad, že by
většina teoretiků veřejné volby byla anarchisty nebo že by shledávala anarchii v konečném důsledku
jako atraktivní možnost.98 Základní premisy PC je však nutí k tomu, aby pečlivě zdůvodňovali, v čem
jsou státní institucionální uspořádání funkčnější než anarchistická uspořádání. Je to především
vědomí toho, že stát není koncepčně odlišný od anarchie, ale pouze druhem anarchie, co činí
odpověď na otázku „proč ne anarchie?“ tak obtížnou a nesamozřejmou – neboť každé selhání
anarchie vyvolává symetrické tázání se po tom, jak toto selhaní zasahuje stát;99 každý úspěch státního
institucionálního rámce zase otázku na to, zda tento úspěch nepomáhá také anarchii. Úkolem
politické ekonomie je klást si nejen pragmatické každodenní otázky, ale také „velké otázky“: „Je
načase přehodnotit pragmatické nastavení mysli, které je naší národní charakteristikou. Je třeba
znovu zvažovat velké alternativy organizace společnosti... ale jaké alternativy jsou to? Zasluhuje se
94

„Sovereignty as [spontaneous order] can be particularly fruitful for understanding the link between the
literature on analytic anarchy.” Salter (2015, 88)
95
Pro klasické státovědné vymezení funkcí státu, viz Holländer (2012, kapitola 3).
96
Přinejmenším historicky, protože státy málokdy vznikly za účelem poskytovat governance svým „občanům“
na základě dělby práce, ale spíše jako stationary bandits, jako efektivnější způsob olupování lidí ze strany
warlordů než byly plenící nájezdy, viz Olson (1971). Všeobecně prospěšná governance byla vedlejším
produktem, ne účelem státu – pravděpodobně zásadním vedlejším produktem, neboť míra násilí ve společnosti
výrazně poklesla (viz Pinker 2012), ale i tak příkladným produktem human action, but not human design.
97
Možná jediným uspořádáním reálně schopným prokukovat governance, ale to nezjistíme, pokud do
porovnání nezařadíme také nestátní uspořádání.
98
Buchanan sám sice považoval anarchii za normativní ideál, ale zároveň byl přesvědčedn, že jde za v praxi
o nerealizovatelné uspořádání.
99
Že jsou právní řád a bezpečnost kolektivní statky, které nelze produkovat tržně? „Dobré vládnutí“ však je
rovněž kolektivní statek par ecellence.
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anarchismus naši pozornost, a pokud ano, jaký druh anarchismu?“ (Buchanan 1974, 914). Není proto
divu, že přední představitelé teorie veřejné volby věnují odmítnutí anarchie nemalé úsilí – např.
Buchanovo (1975) The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan nebo Tullockovo (1972)
Explorations in the Theory of Anarchy. A není také divu, že téma anarchie je v rámci PC předmětem
rozsáhle literatury, z nichž nemalá část je k životaschopnosti anarchistických uspořádání relativně
optimistická.100
Jestliže jsou státní a nestátní institucionální uspořádání druhem governance, je zřejmější i to, že
předmětem komparace nejsou stát nebo anarchie in abstracto, ale konkrétní institucionální
uspořádání101 – některé podoby anarchie (anarchické režimy) tak mohou být lepší než některé
podoby státu (státní režimy) a některé podoby státu mohou být lepší než některé podoby anarchie.
Jistěže by somálská společnost fungovala lépe, kdyby měla švýcarsky kvalitní vládu; nicméně
somálské bezstátní může být funkčnější než některé vlády africké kvality. Jako méně křiklavý příklad
může sloužit to, že rozsáhlý veřejný sektor může být funkční alternativou ve státech s vysoce
kvalitním státem, ale nefunkční v případě méně kvalitních států.
V případě komparace institucionálních uspořádání pochopitelně nejde pouze o vymezení státních
uspořádání vůči úplné anarchii, ale především o světštější porovnávání státních řešení s „dílčí
anarchií“ v konkrétních oblastech; čili o otázku toho, které oblasti společenského života by měly být
v působnosti státu, a které by měly být privátní.102 To je pochopitelně běžným předmětem
politickofilozofických úvah, ovšem i zde je snadné přehlédnout, že analýza by měla být komparativní
a symetrická. Ilustrativní je v tomto často zjednodušená interpretace „prozření“ Miltona Friedmana
ve vztahu k privatizaci v postkomunistických zemích – zatímco počátkem 90. let 20. století zněla
Friedmanova jednovětá rada „privatizuj, privatizuj, privatizuj“, o 10 let později tuto radu rozšířil na
„privatizuj, privatizuj, privatizuj, ze předpokladu, že je zajištěna vláda práva“.103 Tento názorový

100

Pro přehled viz Powell a Stringham (2009) a Boettke (2005); viz také Leeson (2011), Leeson (2014) a Ellickson
(1994).
101
Kdybychom vnímali rozdíl mezi státem a anarchií jako konceptuální, mohlo by přímé porovnávání státních
ústav a anarchických uspořádání působit jako míchaní jablek s hruškami, k čemuž nedochází, pokud stát i
anarchii považujeme za jablka.
102
Dalším aspektem je, že hranice mezi tím, co je ještě státní uspořádání a co již soukromé/tržní, je nejasná,
resp. jak vyplývá z prací Elinor Ostromové (viz např. 2002), řešení problému common-pool resources má
mnohdy podobu, která je sice spontánní (bottom-up solutions), a nelze je označit za státní, ale zároveň je příliš
komunitní na to, aby je bylo možné označit za tržní.
103
“I used to say: “(…) privatize, privatize, privatize.” But, I was wrong. That wasn’t enough. The example of
Russia shows that. Russia privatized but in a way that created private monopolies – privat centralized controls
that replaced government’s centralized controls. It turns out that the rule of law is probably more basic than
privatization. Privatization is meaningless if you don’t have the rule of law. What does it mean to privatize if you
do not have security of property, if you can’t use your property as you want to? ” Friedman podle Boettke a
Nicoara (2015, 654)
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posun sice poukazuje na to, že Friedman uznává, že podcenil roli institucí. Nicméně bez komparativní
analýzy, která by porovnala „divokou“ privatizaci s pokračováním veřejného vlastnictví
neprivatizovaných podniků, nemáme odpověď na otázku, zda rychlá privatizace byla chyba a zda
čekání na rule of law byla realistická varianta. Friedmanův dovětek o relevanci institucí je totiž
dvojsečný – stejně tak by se dalo říci „reguluj, reguluj, reguluj, za předpokladu, že je zajištěna vláda
práva“. S dobrými institucemi (rule of law) bude relativně dobře fungovat jak privatizovaný sektor,
tak rozsáhlý veřejný sektor. Nicméně institucionální rámec, který nebyl schopen zajistit
bezproblémovou privatizaci, by pravděpodobně nebyl schopen zajistit ani bezproblémové
pokračování státního vlastnictví a veřejného managementu podniků. V takovém případě je reálná
volba spíše mezi „podnikavci“ tunelujícími privatizované podniky a aparátčíky vysávajícími státní
podniky. Je vždy samozřejmě možné pohladit si jednorožce a říci, že ideálním řešením by byla dobrá
privatizace (anebo dobrý veřejný management) zastřešená dobrými institucemi, ale o reálném světě
nám to mnoho nepoví – proti ideálnímu jednorožci nemá neideální herka šanci nikdy. Která
z neideálních variant by byla lepší, to již není na první pohled zřejmé, k tomu je potřeba komparativní
analýza. Z toho, že varianta, kterou máme před očima jako první, je ošklivá, nevyplývá, že ta druhá
nemůže být ještě ošklivější. Gordon Tullock s oblibou ilustroval tento problém na „bajce o římském
císaři“: Císař měl rozhodnout pěveckou soutěž mezi dvěma rivaly. Poté, co vyslechl prvního zpěváka,
který vůbec zpívat neuměl, rovnou určil vítězem druhého zpěváka na základě předpokladu, že horší
už být nemůže (Boettke, Coyne a Leeson 2007, 128).
Klade-li komparativní analýza akcent na instituce, upozaďuje tím roli individuální motivace a lidské
přirozenosti, neboť ty jsou defaultně stejné napříč různými institucionálními uspořádáními (jinak by
to stěží byla přirozenost).104 Případnou otevřenost vůči anarchistickým uspořádáním tedy nelze
asociovat s antropologickým optimismem, protože větší „andělskost“ svědčí jak státu, tak anarchii.105
A z druhé strany, řada argumentů zdůvodňujících existenci státu se neodvíjí od lidské zkaženosti,
nýbrž od koordinačních selhání; a to včetně klasického zdůvodnění Hobbesova, které je ve své
podstatě rovněž institucionální – institucionální uspořádání v přirozeném stavu staví aktéry do série
„vězňových dilemat“, tedy do situace, ve které jsou i rozumní, slušní lidé „nuceni“ dělat špatné věci.
Hobbesovskou válku všech proti všem nevedou jen morální monstra; a totéž platí pro ostatní, méně

104

Očividné to je v případech “přirozených experimentů”, kdy se lidé, kteří sdílejí historii, jazyk, kulturu a
přírodní podmínky, ocitli v různých institucionálních uspořádáních – NDR a SRN, KLDR a Jižní Korea, Čína a
Taiwan.
105
Taktéž lze poznamenat, že většina analytické literatury, která je sympatizující vůči anarchickým
uspořádáním, vychází z premisy (ať již správné, či nikoli), že anarchická uspořádání jsou funkčnější než stát,
protože jsou robustnější vůči zneužití moci
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fatální „tržní“ selhání. Tržní selhání nejsou nutně odrazem temné stránky lidské přirozenosti. Slovy
Davida Friedmana (2015): „Vítejte na temné straně racionality.“
Komparativní institucionální analýza však neznamená odhlédnutí od širších kulturních faktorů a
soustředění se pouze na racionální incentivy. Zásadními determinanty pro fungování lidské interakce
jsou nejen formální instituce, nýbrž také instituce neformální (včetně kultury, internalizovaných
morálních imperativů, vzorců chování apod.). Požadavek na behavioral symmetry při institucionální
analýze tudíž nelze chápat tak, že motivace jednotlivců a morální imperativy aktérů budou vždy zcela
identické, poněvadž mohou záviset na institucionálním kontextu (framing).106 Navíc jsou-li
(neformální) instituce vymezeny tak široce, že zahrnují také kulturu a vzorce chování - což někteří
autoři označují jako metis, ve kterém jsou formální instituce usazeny, ze kterého vyrůstají, viz
(Boettke, Coyne a Leeson 2008) - jsou to vlastně tyto neformální instituce, co determinuje, jak budou
fungovat instituce formální.107 Faktické působení formálních institucí však zároveň do určité míry
formuje kulturu a vzorce chování (metis). S jistotou nadsázkou lze například říci, že pokud fungování
socialistické společnosti záviselo na stvoření idealizovaného socialistického člověka (homo sovieticus),
tak socialismus selhal, protože lidskou přirozenost se mu změnit nepodařilo a socialistické instituce si
nedokázaly poradit s reálným člověkem. Přesto reálný socialismus proměnil metis socialistických
zemí108 a stvořil tak reálného homo sovieticus, který ovlivňuje fungování institucí v postsovětských
zemích i poté, co se instituce formálně změnily. Obdobně je myslitelné, že neúměrná privatizace a
komodifikace života spojená se spoléháním na volný trh přetváří společenského člověka (zoon
politikon) v sebestředného homo oeconomicus s nezájmem o širší společenský kontext svého
počínání.109

2.7

Politická ekonomie jako neideální teorie

Přestože u Buchanana můžeme nalézt také silný normativní aspekt, PC je v své podstatě teorií
deskriptivní a jako taková pokračuje v tradici „ponuré vědy“ a informuje nás o tom, co vše není
možné a jaká faktická omezení musí političtí filozofové brát do úvahy při formulování normativních

106

Např. občan obvykle nepociťuje stejně intenzivní morální imperativ zohlednit obecné dobro, když si kupuje
v pekárně koblihu a když jde k volební urně.
107
Např. řada latinskoamerických států má ústavu, která je víceméně doslovnou kopií Ústavy USA (constitution
in books), a přesto jejich politický systém funguje velmi rozdílně (constitution in action), neboť formální ústava
je zasazena ve zcela odlišném metis.
108
A to i v těch zemích střední a východní Evropy, kde byly socialistické formální instituce zavedeny v podstatě
zvenčí jako důsledek poválečného rozdělení sil.
109
Viz níže kapitola 2.9.
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politických filozofií – neboť politické filozofie nelze realizovat jinak než prostřednictvím nějakého
institucionálního uspořádání. Deskripce, kterou poskytuje PC, je tak důležitým vstupem pro neideální
politické teorie (non-ideal theories; political philosophy informed by empirical social sciences),
(cf. Boettke et al., 2006).
V současném politickofilozofickém diskurzu není vždy zřejmé, kdy se debatuje o ideální teorii a kdy o
teorii neideální; diskuze je často poměrně rozvolněná. Není to stav nikterak nový – Martin Hapla
(2017, 164) připomíná postřeh Hanse Kelsena, že sociologický a právní pojem státu nejsou od sebe
důsledně odděleny. Nezřídka tak lze narazit na tvrzení, která se blíží lamentování nad tím, že realita
neodpovídá ideálu, jako by bylo lze očekávat, že mu odpovídat bude. Příkladem může být Vojtěch
Belling (2009, 147), který vyjadřuje svou skepsi k pluralistickým teoriím státu následovně:
„Předpokladem je tudíž i rezignace na dualismus státu a společnosti a na reprezentační monopol
státu. Je-li státní mocenský monopol nahrazen pluralitou různých nositelů moci na různých úrovních,
zaniká tak nutně jakákoli sféra moci zbavená… Alternativní koncepty legitimity rezignují na klasický
koncept národního státu a redukují roli státu na jeden z mnoha faktorů moci, jsou ve své podstatě
vyjádřením návratu postmoderních politických systémů k předmodernímu systému stavovské
polyarchické společnosti." A na jiném místě (2015, 450): „[M]asivní průnik společenských organizací a
nejrůznějších sil do státu a do veřejné sféry obecně těžko dovolují udržet thesi o radikálním oddělení
obou sfér. Je však otázkou, zda jsou tyto jevy současně důvodem pro rezignaci na pojmové odlišování
mezi státem a společností." Není snad mocenský pluralismus adekvátnější deskripcí politické moci,
obzvláště v současných podmínkách? Nebyla snad státní moc vždy pod vlivem partikulárních zájmů?
Jisté pnutí mezi ideálem a realitou je nevyhnutelné, neboť smyslem regulativní ideje je koneckonců
usměrňovat realitu – tím, že inspiruje ke snaze dosáhnout něco, co samo o sobě není, co vyžaduje
snahu k tomu, aby bylo. Regulativní idea tak je logicky o něco napřed před realitou, která je
předmětem deskripce. Vojtěch Belling má jistě pravdu, že úplná rezignace na regulativní ideje a
podvolení se „normativní síle faktického“ je v mnoha případech zbytečný defétismus.110 Normativní
ideál by však neměl realitě utéct, jinak se stává ideálem utopickým a jeho narativ fiktivním.111
Pokud jde o oddělení státu a společnosti jako o normativní ideál, jednalo se vždy o jednu z klíčových
regulativních idejí (liberální) politické ekonomie – zde těžko můžeme hovořit o tom, že by politická
110

A Belling se zde vymezuje spíše proti normativním teoriím, které argumentují proti normativnímu dualismu
mezi státem a společností.
111
Cf. „Pojmy jako „národ” či „lid“ se tu stávají nanejvýš problematickými. Často je to i důsledkem vědecké
metody. Podstatná část apoštolů postnacionálního řádu pochází z řad sociálních věd, zatímco právní věda se
ukazuje vůči paradigmatickým změnám daleko rezistentnější. „Národ“ či „lid“ ve státovědě a ústavní vědě má
ostatně jinou konotaci, jiný kontext a jiný historický základ než „národ“ v sociologii či kulturologii.” Belling
(2014, 610)
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ekonomie normativně sankcionovala partikulární zájmy. Pokud však jde o analytické pojmové
odlišování státu a společnosti, politická ekonomie byla v tomto ohledu vždy skeptická – stát a
společnost jsou do sebe zapleteny (entangled).112 Analyticky nelze zavírat oči nad tím, že stát je
„pouhý typ společenství, které se druhově neliší od ostatních“, jakkoli se nám to normativně nemusí
líbit (cf. Belling 2015, 449). Aby zdůraznili tuto analytickou neoddělitelnost státu a společnosti,
někteří autoři obdařili politickou ekonomii přídomkem entangled political economy (Wagner 2017).
Reakci politické ekonomie na výše zmíněné pnutí mezi ideálem a realitou lze popsat zhruba
následovně: Činnost státu by měla sledovat obecný zájem, nikoli zájmy partikulární.113 Stát by měl být
oddělen od společnosti v tom smyslu, že by neměl zasahovat do společnosti mimo své vymezené
kompetence (ultra vires) a zároveň partikulární zájmy, které se ve společnosti vyskytují, by neměly
zasahovat do činnosti státu. Jelikož však lidé nejsou anděly, v realitě se vždy bude stát snažit
zasahovat do společnosti a partikulární zájmy se budou vždy snažit ovládnout a využít státní moc.
Politické společenství tudíž potřebuje ústavu (institucionální rámec), která bere do úvahy, že stát je
pod neustálým tlakem a vlivem partikulárních zájmů, že stát sám je partikulárním zájmem ve vztahu
ke společnosti – že stát není nic jiného než interakce mezi partikulárními zájmy. Jedním slovem,
politické společenství potřebuje institucionální rámec, který je robustní vůči partikulárním zájmům,
pro který nejsou partikulární zájmy hrozbou, kterou je třeba eliminovat (protože to není možné),
nýbrž který dovede partikulární zájmy usměrnit a udržet v rovnováze - čili institucionální rámec, který
je suverénní v tom smyslu, že je ústavou, která je self-enforcing (neb hlídač hlídající hlídače není k
dispozici). Někteří autoři proto obdařili politickou ekonomii přídomkem robust political economy
(Pennington 2011; Leeson a Subrick 2006). 114
Podmínkou robustnosti institucionálního uspořádání však není pouhá vulgární „rovnováha moci“,
podmínkou je taktéž kritická míra oddanosti aktérů pravidlům hry, tedy ona regulativní idea, že
instituce mají nějaký nadosobní účel, který není přípustné obětovat partikulárnímu zájmu, i kdyby to
byl vlastní zájem aktéra. Institucionální rámec se tak neobejde bez přesvědčení aktérů o tom, že je
dodržování pravidel hry je morálně imperativní; a tedy ani bez morálního rozhořčení nad tím, že je
někdo porušuje. Tudíž ani James Buchanan (1999, 372) neváhá lamentovat nad tím, že realita
112

“Adam Smith, indeed, analyzes the nature and causes of the wealth of nations by analyzing the interaction of
the economy with politics, ethics, and the law. Similarly, Smith presents each of these systems as a network of
relations with all the other systems.” Paganelli (2015, 38)
113
James Buchanan (1975, 95-97) formuluje tento problém tak, že staví proti sobě protective state a productive
state na jedné straně jako vyjádření činnosti státu v obecném zájmu a redistributive state na straně druhé jako
činnost státu v zájmu partikulárním – zásadní otázka je pak ta, jak zajistit první dva, aniž by bujel i ten třetí.
114
“There can be little doubt” that the chief concern of the classical liberal political economists was “not so
much with what man might occasionally achieve when he was at his best but that he should have as little
opportunity as possible to do harm when he was at his worst.” Hayek (1948, 11-12)
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neodpovídá ideálu: „Vize konstitučního pořádku... zahrnuje jak pochopení principů konstitučního
pořádku, tak uznání, že jednotlivec - jako občan - musí přijmout etickou odpovědnost za
informovanou účast na pokračování konstitučních zvyklostí... mnohé z toho, co pozorujeme v moderní
politice, lze nejlépe popsat jako jednání, které nechápe a nebere na vědomí pravidla, která definují
konstituční řád... Politika se dostala do svého současného stavu, protože my - jako občané - jsme
nedokázali dostát svým etickým povinnostem. Chovali jsme se, jako by samotná struktura naše
společenského pořádku, naše ústava v nejširším slova smyslu, nijak nezávisela na naší aktivní
participaci a jako by se mohla uspokojivě vyvíjet jen tak sama od sebe.” Regulativní ideje mají
v politické ekonomii své místo a jak vidno, úplné oddělení deskriptivního a normativního pojetí
politického řádu není možné, a zřejmě ani žádoucí.115 Pnutí mezi nimi je vždy (i v Buchananově
případě),116 což taktéž vždy vyvolává otázky na praktickou relevanci normativní teorie ve vztahu
k reálnému světu. Nebylo tomu snad vždy tak, že političtí aktéři byli připraveni obejít či ohnout
ústavní pravidla, když to bylo pro ně výhodné? Lze skutečně spoléhat na to, že dokáží odolat vábení
vlastního zájmu díky etickým imperativům? Že si nebudou racionalizovat vlastní zájem jako zájem
obecný, aby uchránili své svědomí? Lze vůbec po voličích, kteří věnují politickým otázkám racionální
nezájem, požadovat aktivní a informovanou participaci?
Kdy už je pnutí mezi sociologickým a normativním pojmem státu a suverenity (nebo obecně
institucionálního uspořádání) problémem, je otázkou míry. V politické ekonomii je jedním z kritérií
této míry tázání po tom, zda existuje nějaké funkční, reálné, neideální institucionální uspořádání,
které by normativní ideál zhmotnilo v reálném světě.117 Vnitřní konzistence normativní teorie má svůj
význam, ale nemůže zcela vytlačit potřebu vnější praktické relevance normativní teorie pro reálný

115

“Those of us who have helped generate the widespread notion that self-interest is an important political
motivation, would be extremely irresponsible if we acquiesce in the inference that reform and construction are
not possible... We need not jump back into the delusion that political agents are benevolent in order to think
seriously about reform. We must, I think, hold onto the faith that modern individuals can change the course of
their own history, and in ways that are not predetermined by their economic interest, whether in the models of
public choice or Marxism. To change history in the direction of a society that combines liberty of person,
prosperity and order, modern men and women must be considered able to take a more comprehensive view
than that measured strictly by their net wealth... It is time to again dream attainable dreams, and to recover the
faith that dreams can become realities.” Buchanan podle Hilla (1999, 6)
116
Buchanan sám není zcela konzistentní s politickoekonomickým přístupem, tak jak byl představen výše, který
do důsledku dotáhli jeho následovníci a Buchanan s nimi v mnohém nesouhlasil – Buchanan vždy odmítal
funkčnost anarchie a zdůrazňoval potřebu státu, kterému však chtěl dát normativní základ, což jej z logiky věci
nutilo k vlastní fiktivní verzi teorie státu, která byla přísně kontraktariánská v představě, že v ústavním
momentu (constitutional moment) lidé skutečně „volí“ určitý institucionální rámec.
117
PC tak nezaujímá krajní stanovisko Hanse Kelsena, že by mezi normativním a faktuálním světem zela
nepřekročitelná propast – přiměřené regulativní ideje mají sílu konstituovat konstituovat reálný svět a překročit
tak mezeru, která je odděluje.
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svět, kterou zajišťují instituce. Teorie veřejné volby je souborem nástrojů, jak zkoumat fungování
institucionálních uspořádání, a regulativní ideje jsou významnou součástí těchto uspořádání.

2.8

Strašidlo ekonomického imperialismu a politická ekonomie jako „ekonomie bez hranic“

Jedním z hlavních důvodů, proč by političtí filozofové neměli přehlížet Jamese Buchanana, je to, že
bez této ústřední postavy teorie veřejné volby se zdá být jejich pohled na ekonomii politiky až
karikovaně zkreslený. Uzavírají se tak před společenskovědní disciplínou, se kterou se pochopitelně
nemusí ve všem ztotožnit, ale se kterou si vlastně na tolika věcech shodne - včetně kritiky onoho
mýtického „černého motorkáře“,118 a včetně kritiky ekonomického redukcionismu. Pavel Holländer
(2012, 308-311) hovoří o „ekonomické teorii politiky“ v nepříliš lichotivých souvislostech: „Touto
dimenzí je i zapomnění, redukce lidského života na racionalitu poměřování užitku a nákladů,
ztotožnění svobody se svobodou „já“… V tomto modelu aktéři jednají výlučně na základě racionálního
poměřování rozhodovacích alternativ s ohledem na egoistickou bilanci nákladů a užitků… [Oproti
tomu je] pohled demokratických teorií zaměřen směrem jiným. Jde jim o rámec, v němž „úsilí o
maximalizaci“ probíhá, rámec – hodnotový a institucionální – v němž se uplatňuje veřejná moc, jde o
kultivaci konkurence při získávání zdrojů, jde o rovnost ve svobodě. Ekonomie je deskriptivní teorií,
nepracuje s dimenzí normativity, jež je vlastní morální filosofii, teologii či právu, s dimenzí normativity.
Ekonomický člověk je jednodimenzionální – je to racionální bytost maximalizující svým jednáním
užitek. Morálně filosofická, teologická či právní bytost je bytostí multidimenzionální. Je v ní přítomen
kromě ratia i étos, kromě egoistického kalkulu i sociální začlenění (láska, empatie, soucit), jeho
chování není výsledkem toliko kauzality a teleologie, nýbrž i (autonomní a heteronomní) normativity.

118

Pavel Holländer (2009, 53) s oblibou používá metaforu motorkáře, který se nebere ohled na pravidla a zájmy
ostatních a řítí se krajinou rychlostí vysoce překračující tu povolenou, jako metaforu pro (údajně) se zvyšující
normalizaci sebestředného jednání ve společnosti. Ono taky kdo by „černého motorkáře“ nekritizoval? Což není
jenom řečnická otázka, protože proslulý Holländerův „černý motorkář“ má tak blízko k příslovečnému
slaměnému panáku, že není zcela jasné, která politická filozofie nebo ekonomická škola by se za něj postavila.
Zdá se, že z metafory „černého motorkáře“ se stalo strašidlo, které doslova obchází některé autory. Např. J. P.
Kosinka (2017, 546) varuje před "svobodou v jejím liberalistickém pokřivení - tedy jako právu dělat si co chci,
omezené maximálně pouze povinností neškodit (přímo) druhým - ta je naopak maximalizovaná, protože není
nutné brát ohled na nikoho dalšího." Pavel Holländer (2009, 63) se obává, že „sloboda „Ja“, ktorá neberie do
úvahy slobodu „Ty“, má len dva extrémne, krajné vyústenia: prvým je „oprávnenie“ zabiť iného človeka – ako si
toho povšimol Sartre; tým druhým je samota, život Robinsona Crusoa na pustom ostrove.“
Komu jsou podobné výtky určeny, není zcela jasné. Nabízí se snad jen Ayn Randová jako explicitní propagátorka
sobectví. Randová však je autorkou románů, ne (akademicky) seriózní politická filozofka nebo společenská
vědkyně. Krom toho i ona definuje „sobectví“ dosti nestandartním způsobem tak, že do něj vlastně zahrnuje i
některé zájmy druhých; a v neposlední řadě – i hrdinové jejího nejslavnějšího románu (Atlas Shrugged), se
sobecky stahují ze společnosti, která po nich žádá (falešný) altruismus, jenom aby založili vlastní komunitu.
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Ekonomie obchází Humovo dilema, nebere ho na vědomí, její popis člověka i sociální skutečnosti
nemůže nebýt než omezený na analýzu úzké množiny faktorů.“
Pavel Holländer má naprostou pravdu; a James Buchanan by mu mohl předchozí odstavec beze
zbytku podepsat. Dovolil jsem si citovat poměrně dlouhou pasáž pro potěšení z následujícího
paradoxu - i když vezmeme prakticky celou Holländerovu kritiku teorie veřejné volby, nemůžeme si
být jisti, jestli tyto věty vlastně nepsal čelný představitel teorie veřejné volby.
Pavel Holländer velmi správně uvádí, že maximalizace užitku neprobíhá ve vakuu. Proto také
Buchanan (1964, 214) ve svém článku What Should Economists Do? odpovídá na zřejmou otázku
následovně: „ekonomové by měli zaměřovat svou intelektuálního pozornost na směnu a na
institucionální rámec, ve kterém se tato směna odehrává.“ Holländer zdůrazňuje, že člověk je bytost
multidimenzionální a že ekonomický pohled zachycuje jen některé z faktorů, které ovlivňují jeho
chování; a Buchanan a Tullock (1962, 30) nemohou souhlasit více – účelem ekonomie není vybudovat
metodologické impérium pohlcující všechny ostatní společenské vědy, účelem ekonomie je
poskytnout jedno z „oken“, kterými lze nahlížet na realitu. Velice důležité a neopomenutelné okno,
ale zcela jistě ne okno, ze kterého lze vidět vše: „[I] kdyby se model [se svým předpokladem
racionálního vlastního zájmu] ukázal jako užitečný pro vysvětlení důležitého prvku politiky,
neznamená to, že všichni jednotlivci jednají podle tohoto behaviorálního předpokladu nebo že
jednotlivec jedná tímto způsobem v každém případě... teorie kolektivní volby může vysvětlit pouze
určitou část kolektivního jednání... Nicméně dokud je nějaká část individuálního jednání skutečně
motivována maximalizací užitku a dokud se jednotlivec neidentifikuje se skupinou natolik, aby
všechny individuální užitkové funkce byly identické, ekonomicko-individualistický model politické
aktivity bude mít určitý pozitivní přínos.” Rovněž je pravda, že člověk není pouze chladným
egoistickým kalkulátorem užitků a nákladů. PC operuje s behaviorální symetrií, nikoli s egoismem –
člověk nemyslí pouze na sebe, ale myslí na sebe dost často na to, aby to výrazně ovlivňovalo jeho
chování. „Přestože nevěříme tomu, že by úzký vlastní zájem byl výlučných motivem politických aktérů
nebo že by vlastní zájem byl stejně relevantním motivem v politickém a tržním prostředí, věříme tomu,
že je to významný motiv“ (Brennan a Buchanan 1988, 180).
Když se na jiném místě Pavel Holländer naléhavě táže: Cožpak je morální filozofie mrtva?,119 James
Buchanan mu může směle odpovědět: Žije! Jedním z cílů Buchananovy koncepce Public Choice

119

„Je teda morálna filozofia mŕtva? Stratili koncepcie spravodlivosti pre oblasť práva i štátovedy akýkoľvek
význam? Svet „opanoval“ homo oeconomicus, v čiernom odetý motorkár – alebo azda Molierov Harpagon?
Podarilo sa chicagskej vetve neoliberálného ekonomického myslenia a z nej prameniacej ekonomickej teórie
práva objaviť „konečný princíp“, „grál“ vysvetlenia všetkých sociálnych javov?“ Holländer (2009, 58)
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Revolution bylo v souladu s tradicí politické ekonomie udržet napojení ekonomie na politickou
filozofii „[a] pokračovat v úctyhodné tradici “politické ekonomie” - studiu toho, co tvoří “dobrou
společnost”. Političtí ekonomové zdůrazňují technické ekonomické principy, kterým člověk musí
porozumět, aby byl schopen vyhodnotit alternativní uspořádání podporující mírovou kooperaci a
produktivní specializaci ve společnosti svobodných lidí. Političtí ekonomové však jdou i dále a upřímně
se snaží otevřeně položit na stůl filozofické otázky, které jsou základem všech diskuzí ohledně
náležitých funkcí státu a všech navrhovaných ekonomických opatření“ Buchanan (1958, 2).
Pavel Holländer je oprávněně ve střehu před „ekonomickými imperialisty,“120 protože ekonomičtí
imperialisté skutečně existují.121 Když společenští vědci překračují hranice svých oborů, není radno
jim věřit, že jdou jen na návštěvu.122 Není divu, že Pavel Holländer zmiňuje autory chicagské školy
(George Stiglera, Gary Beckera, Richarda Posnera), kteří jsou skutečně výraznými proponenty teorie
racionální volby (rational choice theory). Zároveň však tím Holländer načrtává velice jednostranný
obrázek teorie veřejné volby, jejíž je chicagská škola jen jednou větví, navíc ne tou hlavní. 123
Holländer správně upozorňuje na to, že jím popsaná militantní rational choice theory není jediným
ekonomickým směrem (Holländer 2009, 54), ale zároveň vytváří dojem, že alternativní (heterodoxní)
přístupy jsou okrajovou záležitostí živořící na pokraji dominujícího redukcionismu. Jestliže Holländer
uvádí, že „vonkajšiemu pozorovateľovi sa ekonomická veda javí ako neoliberálny monolit“ (tamtéž),
pak je spíše chyba v nezájmu ono venkovního pozorovatele nahlédnout do stavu současné ekonomie,
než v ekonomii samotné – ony „heterodoxní“ pohledy jsou již delší dobu ortodoxní – nebo
přinejmenším nasbírali solidní počet Nobelových cen.124
Jak již bylo výše řečeno, Public Choice Revolution zdaleka nebyla jen o imperiální analytické
transformaci občana v homo oeconomicus, ale také o překročení hranic čistě formalizované
ekonomie směrem k dalším disciplínám a k politické filozofii. Vizí nebyl ani tak ekonomický
120

„Ambíciou dnešnej ekonómie je stať sa univerzálnou sociálnou vedou. Nahradiť morálnu a sociálnu filozofiou,
štátovedu, právo, ako aj ďalšie disciplíny. Čím? Dvojakým prístupom: jednak ambíciou ponúknuť jediný možný
kultúrno-antropologický pohľad na človeka a motívy jeho správania a jednak ambíciou ďalšou, sformulovať
z neho sa odvíjajúcu univerzálnu metodológiu analýzy ľudského správania... podľa tohto pohľadu,
uplatňujúceho si nárok na výlučnosť...“ Holländer (2009, 54; zvýraznění MG)
121
Pro asi nejúplnější vymezení a apologetiku ekonomického imperialismu viz Lazear (2000).
122
“What is most interesting about the spread of the rational choice paradigm into the other social sciences is
that it is viewed not pluralistically, as another productive approach for analyzing social science phenomena, but
rather as a competitor to the status quo paradigms. Scholars in the other social sciences – both those
practitioners who champion the rational choice approach and those who oppose it – view it as a competing
paradigm that threatens to displace the prior foundations in the social sciences.” Holcombe (2008, 67)
123
Aniž by bylo na místě umenšovat význam chicagské školy obecně a přínos chicagské školy politické
ekonomie, chicagský směr není hlavní větví teorie veřejné volby – tou je virginská škola.
124
Jednostranný pohled komplikuje již to, že virginská škola a James Buchanan bezpochyby spadají do oné
nepříliš jasné kategorie „neoliberální ekonomie“, kterou Holländer (a zdaleka nejen on) s redukcionismem
víceméně ztotožňuje.
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imperialismus jako open border policy – oboustranně propustná hranice mezi ekonomií a dalšími
přístupy.125 Fixace na ekonomismus, který je přinejlepším pouhým výsekem ekonomie, vede
k přehlížení toho podstatného, co se v ekonomii za poslední desetiletí událo.126 Že voliči nejsou čistě
racionální a že je paradoxní, že vůbec chodí k volbám (Holländer 2012, 308)? Tento poznatek
ekonomové již dávno zakomponovali do svého výzkumu a stojí za koncepty, jakými jsou expressive
voting (Brennan a Lomasky 1997) a rational irrationality (Caplan 2008). Že na institucích záleží?
Douglas North, Ronald Coase a zbytek nové institucionální ekonomie by mohli vyprávět. Že záleží
nejen na formálních institucích, ale také na kultuře a dalších neformálních faktorech? Elinor
Ostromová si všimla. Že racionální reciproční altruismus není jediným druhem altruismu (Holländer
2009, 54)? Tento poznatek je již dávno předmětem experimentální ekonomie (Smith 2009). Že lidé jsou

nedokonale racionální, nemají vždy nejsilnější vůli a jsou ovládáni emocemi? Behaviorální ekonomie
bude zanedlouho slavit 40 let (Thaler 2016). A nic z toho by nepřekvapilo ani otce moderní politické
ekonomie Adama Smithe (Roberts 2015). Že napsal dvě knihy? Ano, většina ekonomů to ví.127
„Dokola posloucháme - “vy jste snad nečetli Adama Smithe, cožpak si neuvědomujete, že napsal dvě
knihy?” Nikoli, zdá se, že vy nečtete nás; že jste nečetli Jamese Buchanana.”128
Ani vůči „Chicagu“ však není Holländerovo (2012, 310) načrtnutí problému ekonomismu zcela fér,
když zobrazuje chicagský přístup jako téměř na první pohled nerozumný blud, ze kterého se podařilo
některým chicagským ekonomům přeci jen prozřít (Bekehrung Pauli). Předpoklad dokonalé
racionality a zaměření čistě na vlastní zájem jsou samozřejmě očividně nerealistické předpoklady, ale
realismus předpokladů není v chicagské metodologii to, podle čeho se pozná dobrá teorie. Chicagští
ekonomové nepovažují rational choice theory za dobrou teorii proto, že by byla věrným popisem
reality, ale pro její jednoduchost, snadnou formalizovatelnost a (údajnou) relativní predikční přesnost
(Friedman 1966)129 - s těmito důvody lze pochopitelně polemizovat (viz Thaler 2016), ale nejsou to

125

Buchananovu upřímný oborový „multikulturalismus“ vyzdvihuje i v mnohém kritický Amartya Sen (1990,
263): „I would not identify the writings of someone like James Buchanan with that of Becker because I think
Buchanan is very impressive in terms of breadth of his interest. In my judgment has done more than most to
intriduce ethics, legal political thining, and indeed social thinking into economics.“
126
Někdy se zdá, že obvinění z ekonomismu je způsob, jak celou ekonomii pohodlně obejít – zde není nic
k vidění, jen pár dogmatických postulátů, které jsou tak absurdní, že je není třeba brát vážně.
127
Dokonce i freakonomics imperialists Steven Dubner a Steve Levitt (2009, 50).
128
David Schmidtz (2016) komentující Roberta Lekachmana (1986): „As a founder of public choice theory, Mr.
Buchanan has extended the imperial grasp of the free market model to politics…. Mr. Buchanan's contribution is
an argument that politicians, like the rest of us, are powerfully motivated by self-interest. The novelty, if any, in
this discovery is his claim that self-interest is the only force operating upon them…. Yet, public choice theory
resurrects the Adam Smith of ''The Wealth of Nations'' (while conveniently ignoring the Adam Smith of the
earlier ''Theory of Moral Sentiments,'' who emphasized conscience as monitor of human action).“
129
Pavel Holländer (2012, 309) zpochybňuje predikční kvality ekonomie dosti svérázným způsobem: „…konečně
z toho plyne i absence predikčního potenciálu ekonomické vědy. Bylo by zajímavé zeptat se pěti nositelů
Nobelovy za ekonomii, jak se budou zítra vyvíjet ceny akcií na burzách, a pak si jejich prognózu konfrontovat se
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důvody na první pohled nerozumné. Chicagští ekonomové taktéž nepředpokládají, že lidé jsou
sobečtí – homo oeconomicus není nutně egoista, neboť nesleduje sebestředný zájem, nýbrž svůj
zájem (self-interest), který je pro ekonoma v podstatě černou skříňkou, která může být naplněna
libovolnými preferencemi, včetně těch, které se označují jako other-regarding preferences.130 Nebyl
to nikdo jiný než Gary Becker (1992, 1), kdo považoval za důležité hned ve třetí větě své nobelovské
přednášky zdůraznit toto: „...ekonomický přístup, na který odkazuji, nevychází z předpokladu, že
jednotlivci jsou motivováni sobectvím nebo ziskem. Je to metoda analýzy, ne předpoklad o
konkrétních motivacích. Spolu s ostatními jsem se snažil odrazovat ekonomy od úzkého předpokladu
vlastního zájmu. Lidské jednání se odvíjí od mnohem bohatší sady hodnot a preferencí.“ Částečně
zavádějící by také bylo interpretovat Friedmanovo „doznání“ jako naprostý obrat; jde spíše o posun
důrazu. Privatizační nadšení 90. let a vlna „washingtonského konsenzu“ se nejeví retrospektivně jako

skutečností“. Zaprvé, metodologicky neznamená predikční potenciál „předvídání budoucnosti“, ale soulad
teorie s reálnými daty (Friedman 1966). Za druhé, je diskutabilní, nakolik je vůbec možné určit, zda je nějaké
teorie v souladu s daty, protože společenské jevy jsou vysoce komplexními jevy a jsou ovlivněny takovým
množstvím faktorů, že je krajně obtížné, ne-li nemožné, izolovat kauzální vliv jednotlivých faktorů, což Jim
Manzi (2012) příznačně označuje jako high causal density. F. A. Hayek upozorňuje, že společenské vědy, jejichž
předmětem jsou komplexními jevy, nejsou schopny poskytovat point predictions, ale vždy pouze pattern
predictions (Hayek 1964). Není tedy překvapením, že málokterý seriózní akademický ekonom má ambici
vědecky předvídat takové věci, jako je zítřejší cena akcií (kdyby to dokázal, patrně by neztrácel čas v akademii,
ale vydělával peníze na burze). Tímto způsobem by mohl Pavel Holländer diskvalifikovat jakoukoli společenskou
vědu (nebo snad političtí vědci dokáží předvídat výsledky voleb? Cožpak političtí vědci nebyli překvapeni
„arabským jarem“? apod.).
130
Do tohoto konceptu se vejde strýček Skrblík, kterému jde jen o majetek; Sir Nicolas Winton se svým čistým
altruismem, který držel několik desetiletí v tajnosti; Mohamed Atta, který se obětoval pro svůj pochybný
idealismus, i padlí českoslovenští piloti za druhé světové války, kteří se obětovali pro přijatelnější ideály.
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poněkud naivní proto, že by odmítala brát do úvahy instituce,131 ale kvůli podcenění skutečnosti, jak
obtížné je implantovat dobré instituce do společností, pro které jsou tyto instituce cizí.132
Na okraj lze ještě poznamenat, že ostré vymezování se vůči Chicagu jakožto pozici "trh dobrý, stát
špatný" má i některé ironické konotace. Někteří autoři chicagské školy (např. Wittman 1995) totiž
dotahují chicagskou pozici k jejímu logickému konci – pokud trhy fungují v zásadě dobře a pokud je
politika trhem sui generis, pak i politika funguje v zásadě dobře, ergo „trh dobrý, stát dobrý“. Kdo
momentálně nese dál pochodeň s plamenem „trh dobrý, stát špatný“,133 jsou ekonomové, kteří
paradoxně vyslyšeli volání politických filozofů a kladou důraz na relevanci institucí, kultury, ideologie,
morálky, omezené lidské racionality a behaviorálních selhání.134 Političtí filozofové nejenže pláčou na
špatném hrobě, pokud viní teorii veřejné volby z ekonomického redukcionismu,135 ale rovněž tančí na
špatném hrobě, pokud se domnívají, že důraz na formální a neformální instituce vyvrací skepsi teorie
veřejné volby k politickým procesům.

2.9

Strašidlo nakažlivého „černého motorkáře“

131

Naděje vkládané do privatizace se odvíjely od očekávání, že potřebný institucionální rámec se usadí “za
pochodu”, nikoli z víry, že institucionální rámec není potřeba. Koneckonců, co jiného je privatizace, než
zakotvení soukromého vlastnictví a příslušných pravidel pro závazky v občanském a obchodním právu – tedy
institucionální řešení. Ukázalo se (ne zcela překvapivě), že instituce soukromého vlastnictví nemůže fungovat,
pokud nefungují ostatní instituce dávající dohromady právní stát; a že je extrémně obtížné právní stát s jeho
komplexem formálních a neformálních institucí vybudovat tam, kde již existuje jiná institucionální rovnováha
(jakkoli je tato existující rovnováha z hlediska obecného zájmu nežádoucí). Nelze popřít, že tato zkušenost
mnohé ekonomy, včetně Miltona Friedmana, překvapila; ale zdaleka nepřekvapila všechny ekonomy nebo
pouze ekonomy.
Totéž lze říci o „washingtonském konsenzu“, který představuje významný posun oproti předchozí „rozvojové
ekonomii“ zaměřené na rozvojové projekty a konkrétní politická opatření směrem k institucionalismu
(předpokladem rozvoje je getting istitutions right). Washingtonský konsenzus je v tomto ohledu reflexí
elementární (institucionální) odpovědi Adama Smithe na otázku, co dělá národy bohaté: „Little else is requisite
to carry a state to the highest degree of opulence from the lowest barbarism, but peace, easy taxes, and a
tolerable administration of justice; all the rest being brought about by the natural course of things.“
Problematické nejsou samotné institucionální ingredience washingtonského konsenzu, ale tápání ohledně
receptu, jak z nich uvařit výsledný produkt (předpokladem dobrých institucí je jejich zakotvení v neformálních
institucích, getting culture right). Viz Boettke, Coyne a Leeson (2008).
132
Pro shrnutí toho, že chápání transformace východního bloku zdaleka nebylo a není mezi ekonomy
jednodimenzonální, viz Boettke a Nicoara (2015).
133
Možná přesněji: trh jakžtakž (a o poznání lépe, než si většina lidí myslí); stát nic moc (a o poznání hůře, než
většina lidí doufá).
134
Viz Boettke, Coyne a Lesson (2007) a kapitola 2.14.
135
A je poněkud pikantní, že Pavel Holländer (2012, 308) uvádí na své straně Paula Samuelsona,
arcipředstavitele matematizované ekonomie a neoklasické syntézy, jehož docenění institucí v ekonomii asi
nejlépe ilustruje to, že ještě v 80. letech ve své slavné učebnici Economics: An Introductory Analysis s vážnou
tváří spekuluje o tom, kdy SSSR ekonomicky předežene Západ. Jak již bylo řečeno výše, bylo to právě
Samuelsonovo pojetí ekonomie, vůči kterému se virginská PC vymezila jako vůči ekonomistickému
redukcionismu.
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Postava „černého motorkáře“ ztělesňuje ještě jeden mýtus – že ekonomická teorie, a ekonomie
politiky obzvláště, nejenže využívá „černého motorkáře“ (homo oeconomicus) jako zjednodušující
metodologický nástroj, ale že obratem produkuje „černé motorkáře“ v reálném světě - že proměňuje
člověka v homo oeconomicus. Lze vysledovat přinejmenším tři tyto „produkční“ linky: (1) ekonomie
morálně autorizuje sobectví, které se tak stává přijatelnou normou chování; (2) narativ PC, který
zobrazuje stát jako rejdiště partikulárních zájmu, normalizuje prosazování partikulárních zájmů na
úkor veřejného zájmu v politice; (3) privatizace velké části činnosti státu, které PC často prosazuje,
vede ke změně kontextu privatizovaných odvětví směrem ke všeobecné komercializaci a komodifikaci
– čím více záležitostí je obstaráváno tržně, tím více ochabuje veřejný duch – lidský život se privatizuje
a lidé se stávají sobečtějšími.
(1) Co se týče morální autorizace sobectví, ta neodpovídá ani deskriptivnímu konceptu homo
oeconomicus, který, jak již bylo řečeno, může sledovat jakýkoli svůj zájem, sobecký i altruistický.
Navíc prakticky nelze najít ekonoma, který by normativně obhajoval sledování vlastního zájmu
jakýmikoli prostředky, bez ohledu na pravidla. Ani v (ne)slavné Friedmanově (1970) apologetice zisku,
kterou mnozí vnímají jako apologetiku sobectví,136 Friedman nezvolává „při sledování zisku vše jest
dovoleno“, nýbrž právě naopak: „Vydělávejte tolik peněz, kolik jen jde, ale zároveň dodržujte základní
pravidla společnosti - jak ty obsažené v právu, tak ty ztělesněné v etických zvyklostech.“ Friedmanův
Gordon Gekko, na rozdíl od toho filmového, rozhodně není žádný „černý motorkář“ – drží se
příkladně u krajnice, v obci jezdí padesátkou a pouští babičky na přechodu.
(2) Narativ „politiky bez romantiky“ není bez nákladu – platí se za něj ztrátou romantického
motivačního zápalu pro dobrou věc. Public Choice Revolution přispěla ke krizi legitimity, když označila
normativní ideál politiky jako procesu, ve kterém se formuluje a realizuje veřejný zájem, za
nebezpečně naivní a začala vyprávět o politice, kterou ovládají partikulární zájmy. Účinek tohoto
vystřízlivění z romantického státu byl umocněn tím, že k němu došlo v době, kdy byly zpochybňovány
i další klasické zdroje legitimity.137 Nebezpečí toho, že se narativ PC může stát sebenaplňujícím
proroctvím,138 který normalizuje bezskrupulózní zájmovou politiku, oslabí normativní apel na snahy o

136

Přitom Friedmanova morální autorizace spočívá v tom, že jednoduché pravidlo (rule of thumb) sledování
zisku je v konečném důsledku prospěšné pro všechny – s čímž je možné fakticky polemizovat, nicméně není to
normativní obhajoba sobectví.
137
„Mj. díky kritickému nasazení masmédií byl demytologizován stát, který se již nemohl – pro ztrátu víry –
snadno dovolávat legitimizačních titulů typu Boží milosti, suverenity lidu nebo národní identity. Svou roli v tom
od 80. let sehrála také neoliberální rétorika, v níž byl stát líčen jako neefektivní služebník a ještě horší
hospodář.“ Kysela (2014, 176)
138
„Norms are crucial. They can also be fragile. Cynical descriptive conclusions about behavior in government
threaten to undermine the norm prescribing public spirit. The cynicism of journalists – and even the writings of
professors--can decrease public spirit simply by describing what they claim to be its absence. Cynics are
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sledování veřejného zájmu a podkope důvěru v politický proces,139 si byl vědom i sám James
Buchanan (Brennan a Buchanan 1988).
Z toho důvodu spojoval deskriptivní narativ PC s normativním narativem „konstitučního občanství“
(constitutional citizenship) – s principiální a aktivní důvěrou občanů v pravidla hry, s etickým
imperativem respektovat pravidla hry, které hráči nesmějí ohýbat a měnit pro svůj momentální
zájem: „Musíme podporovat pravidla, která omezují naše vládce, a musíme tak činit i tehdy, když se
nezdá, že by to zrovna vyhovovalo racionální kalkulaci našeho úzkého zájmu.“ Buchanan (1999, 370)
se obává, že bez tohoto etického rozměru eroduje ústavní institucionální rámec do „konstituční
anarchie“ (constitutional anarchy) - prosazování politických opatření (policies) ohýbáním a měněním
pravidel hry bez domýšlení dopadu na širší institucionální rámec.140 Soustředění se na prosazení
určitých opatření (ať již jsou motivována dobrými úmysly nebo partikulárním zájmem) „za každou
cenu“ představuje ztrátu ústavní moudrosti (the loss of constitutional wisdom), která oslabuje
robustnost ústavního řádu, jenž se stává „zranitelná jak ze strany bezzásadového vykořisťování tak ze
strany přirozené eroze doprovázející historické změny.”
Opět zde máme paradoxní shodu mezi Pavlem Holländerem, vymezujícím se vůči ekonomii
politiky,141 a Jamesem Buchananem,142 čelním představitelem ekonomie politiky – i neoliberál
Buchanan varuje před politikou nezájmu (cf. Drulák 2012).

therefore in the business of making prophecies that threaten to become selffulfilling. If the norm of public spirit
dies, our society would look bleaker and our lives as individuals would be more impoverished. That is the
tragedy of "public choice." Kelman (1987, 93-94)
139
Důvěra je přitom empiricky jedním z předpokladů efektivně fungujících institucí, společnosti a ekonomické
prosperity. Politické instituce se tak mohou dostat do bludného kruhu, kdy klesající důvěra snižuje jejich kvalitu,
což obratem dále snižuje jejich kvalitu. Viz Newton (2007).
Důvěru ve stát však není pozitivem za všech okolností. “That we should increase trust in government by
improving its performance is so obvious that it is amazing it receives so little attention compared to the view
that we can improve government performance by increasing trust… Any reasonable discussion of the
appropriate level of trust in government has to recognize the tension between improvements in government
performance that can result, up to some point, from more trust in government and the power more trust gives
government to expand beyond efficiency limits.” Clark a Lee (2002, 198)
140
“Politics that is almost exclusively dominated by and derived from the strategic choices made by competing
interests in disregard of the effects on political structure. This politics has come to its current position because
we, as citizens, have failed to discharge our ethical obligations… My argument here suggests that this loss of
understanding and loss of interest in political structure may reflect the straightforward working out of rationally
based individual self-interest, accompanied by an erosion of ethical principle of constitutional responsibility.”
Buchanan (1999, 371-372)
141
„Lze jenom varovat před všeobecnou a bezvýjimečnou akceptací ekonomického nahlížení na demokratickou
politiku a její přijetí ve smyslu všezahrnujícího modelu. Odklon od uvědomění si souřadnic fungování
demokracie, její hodnotové a kulturní podmíněnosti, odklon od neustálého úsilí o generační předávání a
generační zachovávání konstitutivních hodnot, na nichž je demokracie založena, její vnímání v poloze jakési
samozřejmosti, může mít za následek jediné – postupnou ztrátu demokracie a s ní i ztrátu rovnosti ve svobodě.“
Holländer (2012, 310; zvýraznění MG)
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(3) Existuje obava, že privatizace politiky, ať již formou skutečné privatizace, kdy jsou převáděny
odvětví a činnosti státy z veřejného do soukromého sektoru, nebo formou nahlížení na politiku jako
na směnu, proměňuje kulturu (metis) společnosti směrem od veřejné motivace k motivaci privátní –
čím větší část společenských vztahů se odehrává v soukromé sféře, tím více lidé přemýšlejí
v termínech trhu – cena, směna, zákazník, konkurent, zisk, vlastní zájem – až se to pro ně stává
univerzální normou chování. Privatizace tak vede k normalizaci sebestředné motivace a vytěsňuje
altruistické motivy (selfishness objections) a k poklesu zájmu o věci veřejné (civics objection).143
Problémem teorie o atrofii morální a altruistické motivace, je to, že byť je do určité míry plauzibilní,
není jedinou plauzibilní teorií. Obdobně lze tvrdit, že zkušenost s tržní směnou učí lidi dodržovat
smlouvy, zodpovědnosti, vzájemné důvěře, překonávaní předsudků, toleranci - jak předpokládal
např. již Montesquieu ve své tezi o doux-commerce: kde se obchoduje, mravy se zjemňují.144
Negativní vliv komercializace tak není jasný z pouhého teoretického úsudku, nýbrž je nutné jej ověřit
empiricky, k čemuž jeden anekdotický černý motorkář nepostačuje. Rozrůstající se empirická
literatura však poukazuje přesně opačným směrem – čím komerčnější společnost, tím morálněji se
lidé chovají. Empirická literatura taktéž neprokazuje vztah mezi komercializací a úpadkem zájmu lidí o
aktivity ve veřejném zájmu.145

2.10 Analytický pluralismus není normativní partikularismus
Jedna otázka však zůstává otevřena – jak skloubit narativ PC s normativní teorií legitimity, která
předpokládá stát reprezentující a sledující obecný zájem. O pnutí mezi regulativní ideou a silou
faktického jsem již hovořil výše. Zdá se, že někteří autoři vyvozují z připuštění analytického pluralismu
zároveň normativní akceptaci partikularismu – akceptaci stavovského společnosti, ve které mezi
sebou svádějí souboj partikulární zájmy, které neberou ohled na obecný zájem. "Pozitivismus tak ve
svém pojetí legitimity nutně ústí v pluralistický pohled na stát... Pluralismus, stejně jako pozitivismus,
rezignuje na koncept obecného dobra a konvergentních kategorií obecné vůle... odmítnuto je jakékoli
holistické pojetí státu nebo společnosti. Stát je chápán jako produkt společenských sil... Státní orgány
mohou být pak chápany jen v korporačně-právním smyslu jakožto výkonné orgány korporace státu,
aniž by byl předpokládán jejich jakýkoli reprezentativní charakter" (Belling 2009, 57). Na stát je

142

“We have behaved as if the very structure of our social order, our constitution defined in the broadest sense,
will remain invariant or will, somehow, evolve satisfactorily over time without our active participation.”
Buchanan (1999, 371; zvýraznění MG)
143
Výrazným proponentem tohoto přístupu je např. Michael Sandel, viz Sandel (2012).
144
Podle Hayeka (1991, 38); pro zevrubnou diskuzi k doux-commerce tezi, viz Fourcade a Healy (2007)
145
Pro přehled relevantní literatury viz Brennan (2016a).
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nahlíženo z hegelovské perspektivy, protože se „jako vyjádření obecného zájmu staví proti
partikularistické společnosti. Proto je třeba stát chránit před kolonizací sociálnem - tak jako stát nemá
pohltit společnost, nemá být ani sám pohlcen jí, zájmovými svazy, či dokonce privátními zájmy"
(Kysela 2014, 41).
Tato implikace, že rozbití holistického pojetí státu, který reprezentuje vůli lidu, znamená normativní
rezignaci na regulativ v podobě veřejného zájmu, se nese v duchu výše diskutované implikace, že
narativ PC normalizuje čistě zájmovou politiku. Nejsem přesvědčen, že tato implikace je
nevyhnutelná – jde-li nám o obecný zájem, jeví se jako účelnější přeskočit celou komplikovanou a
fiktivní konstrukci reprezentace hypotetického obecného zájmu přímou apelací na obecný zájem jako
na normativní mantinel (side-constraint) pro aktéry sledující svůj zájem. Aktéři reprezentující
partikulární zájmy tak mohou být podřízeni normativnímu imperativu obecného zájmu, aniž by bylo
nutné postulovat reprezentativní charakter státu jako takového (viz také kapitola 3.11).
Tímto směrem se mj. vydává právě James Buchanan se svým již zmíněným konceptem konstitučního
občanství: občané si v rámci pravidel hry volí strategie, které jsou v jejich zájmu; pokud však jde o
dodržování pravidel hry a pro rozhodování o tom, jaká by měla pravidla hry být, jejich momentální
zájem by měl ustoupit stranou – aktéři by měli pravidla hry dodržovat, „jako by“ na jejich
individuálním dodržení záviselo celkové udržení těchto pravidel (přestože individuální porušení
nezpůsobuje zhroucení pravidla) a při výběru pravidel by měli jednat, „jako by“ na jejich příspěvku
záleželo (přestože podoba institucionálního rámce je výsledkem komplexního procesu, nad kterým
nemají jednotlivý aktéři kontrolu).146 V obou případech nesou aktéři „etickou odpovědnost“, která
překračuje jejich partikulární zájem (Buchanan 1999). Normativně je tudíž obecný zájem zajištěn
etickými imperativy adresovanými přímo politickým aktérům, nikoli postulováním subjektu, jenž si
přeje obecný zájem a podle toho jedná. Je také zřejmější, že tyto imperativy musejí být doprovázeny
nějakým konkrétním reálným institucionálním zajištěním, což už je opět předmětem analytické PC.
PC tak klade důraz na skutečnost, že obecný zájem je třeba hledat v podmínkách faktického
pluralismu a že se v reálném světě do destinace „obecný zájem“ musíme nějak dopravit - a na
jednorožci tam nedojedeme. Potřebujeme tudíž institucionální rámec, který normativní požadavky
na politický řád (ať již mají podobu fiktivního reprezentanta a hypotetické vůle) přenese do reálného
světa.147

146

Dodržování pravidel a jejich výběr tak jsou tedy žargonem ekonomie kolektivní statky.
Cf. „Dobro proto nemůže být být zřetelným kritériem pro „neutrální“ posuzování legitimity konkrétních
mocenských aktů. Jeho pojem v politické sféře odkazuje do oblasti abstraktně-obecné, a vyžaduje proto
konkretizaci v určitém politickém systému, v určité politické jednotce, tj. v určitém státu.“ Belling (2011, 250)
147
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2.11 Politická ekonomie jako alternativa postmoderny
Je pozoruhodné, do jaké míry je paradigma politické ekonomie kompatibilní se základními rysy
postmoderny:148 ideou plurality, odklonem od metafyziky a principiální nejistotou.149
Politická ekonomie je bytostně pluralistická – se svým důrazem na pluralitu aktérů, které nelze
nahradit fikcí jediného subjektu s jedinou vůlí; se svým důrazem na pluralitu institucionálních
uspořádání, z nichž moderní stát je jen jednou z mnoha možných podob; a také uznáním
metodologického „pluralismu oken“, kterými je nutné na společenské jevy nahlížet.
Politická ekonomie je taktéž nepříliš nakloněna metafyzice, fikcím a velkým vyprávěním, které jsou
příliš vzdáleny „hmatatelnému“ světu: analytické teorie jsou určeny k vysvětlení světa tak, jak je,
nikoli k jeho převyprávění ve fiktivních termínech; normativní teorie jsou určeny k aplikaci na reálný
svět – ze své podstaty jsou sice určeny k jeho permanentnímu proměňování směrem k tomu, co „má
býti“, neměly by se mu však vzdalovat příliš - mezi normativní teorií a reálným světem musí existovat
nějaké funkční institucionální pojítko.150
Politická ekonomie vykresluje svět jako principiálně nejistý. Na některé věci se lze relativně
spolehnout (relatively absolute absolutes), ale nic není dáno s absolutní jistotou.151 Společenský ani
politický řád neexistují jako stav, vždy je to „order defined in the process of its emergence“152 a vždy je

V souvislosti s požadavkem na institucionální zabezpečení normativní role státu se dostává James Buchanan do
křížku s klasickou teorií suverenity ještě v jednom aspektu – svým normativním požadavkem na zachování
suverenity jednotlivce vůči státu v tom smyslu, že jedinci by si měl ponechat právo svazek státu kdykoli opustit,
a to jak kolektivně (explicitní právo na secesi), tak i individuálně. Buchanan považuje tuto možnost (vedle
tradiční dělby moci a federalismu) za nezbytný kontrolní prvek (check) vůči státní moci a zároveň za záruku
dobrovolné, kontraktariánské povahy státní moci. „Secession, or the threat thereof, represents the only means
through which the ultimate powers of the central government might be held in check. Absent the secession
prospect, the federal government may, by overstepping its constitutionally assigned limits, extract surplus value
from the citizenry almost at will, because there would exist no effective means of escape.“ Buchanan (1995, 21)
148
Neméně pozoruhodným shledávám, že Pavel Maršálek taktéž uvádí tuto nezvyklou spojitost, když hovoří o
„postmoderní libertariánské emancipaci“. Maršálek (2014, 24)
149
Vycházím zde ze znaků postmoderny, jak je vymezil Hapla (2016, 17-23)
150
V tomto je znát empirické a pragmatické anglosaské těžiště politické ekonomie jako takové, neb „[V
anglosaském myšlení] se [namísto se státem] setkáme spíše s pojmem „government“, u nějž se neptáme
primárně na esenci či na nárok, jejž vůči člověku formuluje (čím je?), ale na užitečné funkce, na způsob
organizování moci (jak se projevuje?).“ Kysela, Ondřejek et al. (2016, 31)
151
Což je jedním z důvodů, proč je politická ekonomie odtažitá k absolutním pojmům jako „suverenita“.
152
“I want to argue that the "order" of the market emerges only from the process of voluntary exchange among
the participating individuals. The "order" is, itself, defined as the outcome of the process that generates it. The
"it," the allocation-distribution result, does not, and cannot, exist independently of the trading process. Absent
this process, there is and can be no "order." Buchanan (1982, zvýraznění MG)
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to řád spontánní, tedy ve své podstatě anarchický. Ani v politickém řádu se nelze schovat před
neovladatelnou „neviditelnou rukou“, přestože právě to je to, co od státu často chceme – aby věci
garantoval. Metafora „neviditelné ruky“ mj. pregnantně

shrnuje

elementární nejistotu

charakteristickou pro komplexní společenské procesy, které jsou v konečném důsledky formovány
rukou, která nepatří nikomu. Společenské procesy ani výsledný (ne)řád tudíž nejsou pod kontrolou
žádné entita obdařené „vůlí“ a schopností rozhodovat, což je v jistém smyslu frustrující a znejisťující –
jak se spoléhat na něco, co není pod kontrolou? Není divu, že pojetí státu jako polycentrického,
nehierarchického jevu vyvolává znepokojující obrazy „tekutosti“ a neřádu/chaosu (Kysela 2014, 3132). A vzhledem k tomu, že společenský řád není stav, nýbrž výsledkem procesu, který se
„aktualizuje“ v každém okamžiku, je ze své podstaty dynamický, více či méně proměnlivý – někdy
pomalu a předvídatelně, občas náhle a překvapivě, nicméně v každém okamžiku principiálně nejistý a
tekutý.
Spontánní řád navíc neposkytuje žádné garance toho, že výsledek bude uspokojivý; řád může být více
či méně robustní, ale jistotu nenabízí. Koncept neviditelné ruky a spontánního řádu je často
asociován s naivně optimistickou vírou, že spontánní procesy zajistí žádoucí výsledky („trh to
vyřeší“).153 V určitém smyslu je koncept spontánního řádu optimistický, nakolik poukazuje na
skutečnost, že absence záměrné organizace neimplikuje absenci řádu. Koncept spontánního řádu tak
je optimistický v porovnání s prvoplánovým ztotožněním absence autority v určité oblasti s chaosem.
Na druhé straně, z konceptu spontánního řádu nevyplývá, že tento řád bude mít jen a pouze žádoucí
vlastnosti. Reálné situace teoreticky popsané jako vězňovo dilema, veřejný statek nebo tragédie
obecní pastviny jsou koneckonců příkladem spontánně vzniklých vzorců chování, jež poškozují zájem
účastníků takového „řádu“ (nebo spíše Buchananovými slovy: spontaneous disorder).154 Spontánní

V tomto je PC plně potvrzením připomínky Vojtěcha Bellinga (2014, 642), že “snaha trvale oddělit suverenitu od
státu v konečném důsledku končí u invokace permanentní konstituující moci lidu bez konstituovaného řádu.”
Řád není nikdy konstituován, neustále se konstituuje.
153
Tato asociace není zcela neopodstatněná, neboť lze mít určité pochybnosti o tam, zda Hayek nesklouzává do
„Panglosovy pasti“, viz Whitman (1998) a Angner (2001). Totéž lze říci o chicagském „there are no $20 bills on
the sidewalk“ přístupu; pro virginskou polemiku s touto chicagskou tendencí, viz Rowley (2008).
154
Buchanan v této souvislosti používá příklad pláže zašpiněné odpadky po návštěvnících – přestože téměř
všichni návštěvníci pláže si cení čisté pláže více než pohodlí toho, že nemusí s obalem od nanuku do koše, čistá
pláž je ukázkovým příkladem veřejného statku a cesta do koše čelí vězňovu dilametu (konrétně černému
pasažárství, free-riding). Ve výsledku je individuálně racionální pohazovat obaly po pláži a upřímně nadávat na
její špinavost. V konečném důsledku však je vysvětlení toho, proč je pláž špinavá, přestože to nikdo nechce,
stejným druhem invisible-hand explanation jako to, proč řezník každý den otevře obchod a prodává zboží, které
zákaznicí poptávají. „The principle of spontaneous coordination, properly applied to our beach littering example,
allows us to understand and to explain the possible economic inefficiency that would characterize the
anarchistic equilibrium just as it allowed us to understand and to explain the possible economic efficiency of the
anarchistic equilibria (with well-defined property rights) in the market examples drawn from Adam Smith. The
principle of spontaneous order, as such, is fully neutral in this respect. It need not be exclusively or even
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řád v tomto ohledu znamená pouze to, že se jedná o výsledek spontánního procesu, který je relativně
strukturovaný, předvídatelný a stabilní; samotný koncept však nepředpokládá (ani nedává záruku), že
tento řád bude efektivní nebo morálně atraktivní.155 To platí ať již máme na mysli řád vznikající uvnitř
pravidel (institucionálního rámce), neboť součástí tohoto spontánního řádu mohou být také tržní a
politická selhání, nebo pokud uplatníme logiku spontánního řádu na problematiku vzniku a vývoje
pravidel (institucí) samotných. 156
Jako příklad takového nežádoucího spontánního institucionálního řádu může sloužit instituce otroctví
na americkém Jihu – tento řád se ukázal jako stabilní a podařilo se jej odstranit, až když byla zvenčí
dodána dostatečná destabilizační síla v podobě vojenské porážky v občanské válce.157 Otroctví se
vyvinulo do podoby, která byla pevně uhnízděná nejen v ekonomické a politické rovnováze, ale také
v rovnováze institucionální a morální (ideologické).158
Politická ekonomie tak vnímá svět jako inherentně nejistý – společnost je v neustálé proměně, kterou
nelze spolehlivě řídit, a pouhá spontaneita vývoje společnosti ji nepředurčuje k nevyhnutelnému
progresu.

2.12 Politická ekonomie jako důsledná banalita
Na první pohled se teorie veřejné volby může jevit jako zvláštní směsice několika banálních tvrzení
(politika je ovlivňována partikulárními zájmy, voliči nejsou vševědoucí, podléhají emocím, instituce
jsou důležité) a několika silných, pro státovědu a politickou teorii těžko stravitelných závěrů (vůle lidu
primarily limited to explanations of unplanned and unintended outcomes that are socially efficient.“ Buchanan
(1978, 28-30)
Někteří libertariánští autoři se naopak snaží situace tržních selhání interpretovat jako efektivně reflektující
zájmy (preference) zúčastněných; příkladem může být Rothbard (2009, 1029-1041). Dlužno dodat, že tato
interpretace není příliš přesvědčivá a není běžně přijímaná ani v libertariánských (akademických) kruzích.
155
“We might then be compelled to regard the growth of interventionism and of the welfare state, and even
certain aspects of the functioning of totalitarian regimes, as exemplifying spontaneous order inasmuch as we
might be able to explain these social phenomena as the unintended outcomes of human action.” Gray (1982)
156
Jak číní např. Hayek (evolution of institutions) nebo Buchanan (politics as exchange) – podobně jako
v případě „sobeckého genu“ Richarda Dawkinse mohou prokázat adaptibilitu nežádoucí normy a instituce.
157
Nicméně svou houževnatost (institutional stickiness) prokázalo otroctví i po roce 1865, když se za změněné
mocenské situace přetransformovalo v segregaci a zákony Jima Crowa, které opět přetrvaly až do chvíle, dokud
do této rovnováhy zvnějšku nezasáhla federální vláda (SCOTUS a národní garda).
158
“[Slavery] is an example of the problems of assuming that there is a "feedback" mechanism by which moral
intuitions are updated and perfected; to the contrary, as suggested by Douglass North, even socially inferior
ideologies can prove extremely persistent.” Grynaviski a Munger (2017, 1).
Jestliže Smith považoval morálku za druh spontánního řádu, kde morální imperativy vznikají a upevňují se na
základě nikým neřízené interakce mezi lidmi, pak rozvinutá ideologie otroctví ukazuje, že morální evoluce není
imunní vůči spontánnímu etablování nemorální morálky. Je až děsivé, jak perverzně přesvědčivé se morální
ospravedlnění institutu otroctví mohlo v určitých okamžicích zdát. Viz Grynaviski a Munger (2017).

59

neexistuje, mezi státem a anarchií není koncepční rozdíl, politika je trh, politiku lze do velké míry
analyzovat prostřednictvím ekonomie). Pokud si mohu dovolit spekulovat, tento prvotní dojem, který
teorie veřejné volby vyvolává, je zřejmě důvodem, proč je jí v politické filozofii často věnována jen
minimální pozornosti, krom registrace její existence a okomentování její neplauzibility – není se nad
čím pozastavovat, zde není nic k vidění. To ostatně není nijak neobvyklý osud ekonomických teorií. Již
Keynes se v předmluvě k General Theory smiřuje s osudem, že kritici „že budou kolísat mezi názorem,
že se docela mýlím, a názorem, že neříkám nic nového.“ V jistém smyslu, přesně tento prvotní dojem
je indikátorem těch nejzajímavějších společenskovědních poznatků – vysvětlení toho, co se zdá
paradoxní, prostřednictvím toho, co se zdá být evidentní. Snad nejlepším příkladem takového
poznatku je Coaseho teorém, který tvrdí, že odhlédneme-li od transakčních nákladů, ekonomické
externality neexistují159 - konstatování natolik nesmyslné, dokud jej člověk nepochopí, a natolik
evidentní, jakmile jej člověk pochopí - až se člověk diví, jak je možné, že to nevidí všichni a odjakživa.
„Na všechny to udělalo velký dojem... Nikoli však na mě, protože jsem neudělal nic jiného, než že jsem
konstatoval to, co je naprosto zřejmé.”160
Málokdo předpokládá unicorn governance, ale spousta lidí nepřímo předpokládá jeho ekvivalent –
ovšemže státní moc nemusí fungovat vždy dobře, ale řešením špatných politiků jsou dobří politici,
řešením špatných regulací jsou dobré regulace a řešením špatných institucí jsou dobré instituce –
zkrátka řešením herky je jednorožec. Teorie veřejné volby upozorňuje, že tak jednoduché to není:
"Idea dobývání renty (rent-seeking) nám sděluje, abychom byli skeptičtí vůči státu, pesimističtí k
možnostem reformy a morálně pobouření nad statem quo."161 Zatímco první dva body jsou běžnou
součástí obrazu teorie veřejné volby, třetí bod je neméně podstatný – buďme morálně rozhořčeni,
protože není důvod se vzdávat; smyslem teorie veřejné volby v konečném důsledku není
demonstrovat, že stát a kolektivní rozhodování nemůže fungovat, ale přijít na to, kdy a jak fungovat
může – k obecnému prospěchu. Smyslem je nalézt onen institucionální „skrytý kód“, který umožňuje
funkční a prosperující společnost.162 Předpokladem pro úspěšné hledání však je opuštění nebo

159

Nebo formulováno pro právníky: nastavení právních pravidel je irelevantní pro to, zda bude mezilidská
spolupráce efektivní (Pareto-optimální), stačí, že právo bude nestaveno „nějak“ a bude umožněna směna.
160
Takto Ronald Coase shrnul asi největší intelektuální tour de force století, kdy v roce 1960 přijel do Chicaga
přesvědčit místnost plnou věhlasných chicagských ekonomů (včetně Miltona Friedmana a Goerge Stiglera),
kteří všichni do jednoho byli přesvědčeni, že jeho nápad je nesmysl (na začátku setkání hlasovali – 19:1) během jednoho večera přesvědčil všechny (0:20). Viz Galer, Sarah (2012). Ronald Coase still stirs debate at 101.
[online]. www.uchicago.edu [Cit. 19.2.2018]. Dostupné z:
https://www.uchicago.edu/features/20120423_coase/
161
Samples, John (2012). An Introduction to Rent Seeking. [online] libertarianism.org [cit. 19.2.2018]. Dostupné
z: https://www.libertarianism.org/blog/introduction-rent-seeking
162
V tomto se zaměření politické ekonomie za posledních několik staletí příliš nezměnilo – stále je to
smithovské „an inquiry into the nature and causes of the wealth of nations.“
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modifikace některých zažitých státovědných pojmů – nikoli ve prospěch komplikovaných
novátorských konceptů, nýbrž ve prospěch důsledné aplikace konceptu v zásadě značně triviálních.

2.13 Politická ekonomie jako obecná “vládověda”
Požadavek na „dekonstrukci“ pojmu státu staví PC jak po bok post-moderny, tak po bok dalších teorií,
kterým již je ortodoxní koncept moderního státu a státovědy příliš těsný. V tomto ohledu je PC další
cennou perspektivou pro pochopení státu, který se sám snaží z úzké státovědní kazajky stále více
vyvléci a vydat se do širého pluralitního světa. Přes tyto paralely však je perspektiva politické
ekonomie unikátní. Vůči postmoderním přístupům je politická ekonomie alternativní v tom, že sice
zohledňuje tytéž „dekonstruktivní“ námitky vůči klasické teorii moderního státu a jeho legitimitě, ale
zároveň její optika zůstává moderní – založená na metodologickém individualismu a poznávání
jednoho reálného světa (i když samozřejmě spoluutvářeného tímto poznáváním). Vůči klasické
státovědě je politická ekonomie alternativní v tom, že sice zcela neodmítá pojmy suverenity, státu a
společnosti, ale snaží se je rekonstruovat prostřednictvím obecnějších pojmů mezilidské interakce a
spontánního řádu.
Podstatou této dekonstrukce-rekonstrukce je koncepční oddělení funkcí státu (governance) od
konkrétní podoby institucionálního uspořádání, které tyto funkce společnosti poskytuje. Potřeba
governance tak přestává být automaticky potřebou státu v nějaké konkrétní podobě (jakou je např.
moderní stát). Moderní stát přestává být ekvivalentem společenského řádu. Jednak moderní stát byl
a je nejen zdrojem žádoucího řádu, ale také řádu nežádoucího. V extrémních případech tak
nežádoucího, že je vlastně institucionalizovaným neřádem, a to i v tak zásadních věcech, jako je
ochrana života občanů – vedle obětí válečných konfliktů lze vzpomenout 170 milionů občanů
zabitých ve 20. století vlastními státy (Rummel 1997). Pochopitelně lze namítnout, že těmto
neřádným státům chyběly některé ze znaků dobrého moderního státu (opravdová ústavnost a
opravdová vláda práva),163 ale to poněkud zavání tím, čemu se v angličtině říká cherry-picking –
pokud budeme vybírat jen ty pozitivní příklady, pochopitelně nám vyjde pozitivní výsledek.164 Přitom

163

Viz znaky uváděné Pavlem Holländerem (2013, 8): abstrakce, linearita, symetrie, obecnost, univerzálnost,
racionalita, byrokracie, právní stát, ústava a ústavnost, ambice na úplnost (institucionální), vnitřní suverenita
(výlučnost), vnější suverenita (stát je základním subjektem mezinárodního práva), pořádací principy právního
řádu, mezi něž patří bezrozpornost a obsahová konzistentnost, stupňovitá výstavba, relativní ustálenost
systému práva a jeho jazyka, relativní stálost práva.
164
S podobným problémem se setkává tzv. teorie demokratického míru (že demokratické státy spolu neválčí),
která na příklady, kdy spolu demokratické státy válčily, odpovídá tím, že se v daném případě nejednalo o
skutečné demokracie. Pavel Holländer (2009, 65) sám v tomto směru teorii demokratického míru kritizuje.
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lví podíl na počtu obětí democidy jde na vrub států, které byly moderní prakticky ve všech ohledech –
suverénní vnitřně i navenek, hierarchické, byrokratické, univerzální, s úspěšným nárokem na úplnost.
Suverenita státu není žádoucí sama o sobě, může se usadit i ve velmi nežádoucí rovnováze a podobně
jako nepořádek na pláži, který se libí málokomu, vyprodukovat stabilní disorder. To, co tedy hledáme,
není ani tak „skrytý kód“ moderního státu, ale „skrytý kód“ dobrého vládnutí. Otázkou je, zda
moderní stát má unikátní schopnost poskytovat good governance.
Toto je jednak „velká otázka“, která zasahuje samotné jádro státu – tedy zda jsou myslitelná zcela
polycentrická institucionální uspořádání (úplná anarchie), která by poskytovala good governance a by
byla životaschopná v reálných podmínkách. Nicméně jakkoli může být tato otázka zajímavá
teoreticky, není to otázka, která by na stole v souvislosti se „soumrakem státu“, neboť zánik státu
není na pořadu dne.165 Co je na pořadu dne, je série „menších otázek“ – zda nás musí znepokojovat
rozmazávání okrajů státu a ústup jasné státní hierarchie v dílčích otázkách ve prospěch
polycentrismu. Vyplňuje prostor vyklizený státem chaotické vakuum, či zde může panovat
polycentrický řád?
Prizmatem politické ekonomie jsou obě otázky do určité míry „fiktivní“ – jednak governance nikdy
nevzniká jinak než v podmínkách faktického polycentrického pluralismu a i moderní stát je ve svém
jádru stále jen spontánním polycentrickým řádem, trhem sui generis, a tudíž „vládnutím bez vlády“
sui generis; a jednak stát vždy měl nejasné okraje (černá a šedá ekonomika, pockets of anarchy).166
V tomto se politická ekonomie řadí po bok pohledů, které nahlížejí na proměnu státu ne jako na
proměnu paradigmatickou, nýbrž jako na změnu parametrickou, kdy dochází ke zvýraznění některých
odvěkých rysů státu (cf. Agha 2013; Šejvl 2013; Malíř 2015).
Každá změna je riskantní a obzvláště v komplexním systému může zdánlivě malá změna způsobit
zhroucení systému nebo alespoň jeho hlubokou krizi. Na druhou stranu, komplexní systémy dokáží
většinu postupných změn akomodovat. Pokud nahlížíme na proměnu státu z pozic politické
ekonomie, zdá se druhá varianta jako výchozí interpretace – neděje se nic výjimečného, jen se
s měnícími okolnostmi zvolna mění rovnováha velkého institucionálního trhu a není nutné mluvit o

165

Zůstaneme-li u eurocentrické perspektivy – v třetím světě je situace odlišná a vyskytují se zde skutečně
zhroucené státy (failed states).
166
Je na místě poznamenat, že černý trh nemusí mít pouze násilnou podobu, kdy se člověk děsí každého dne
svatého Valentýna, ani primitivní podobu jednoduchých pouličních transakcí – Edward Stringham (2003)
dokumentuje vznik sofistikované amsterodamské burzy v 17. století v situaci, kdy se jednalo de facto o černý
trh, protože většina finančních transakcí byla považována za hazard a byla nezákonná. V podobné šedé zóně,
bez možnosti využít státní právní infrastrukturu, vznikla burza londýnská (London Stock Exchange), viz
Stringham (2002). Peter Leeson (2011) pak analyzuje ústavní pořádek panující v pirátské komunitě v 18. století.
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výraznější krizi.167 Pavel Holländer možnost takové krize rýsuje prostřednictvím citace Jadwigy
Staniszkise: „Krize dnes nejsou nějaké dramatické katastrofy, ale plíživé přibližování současně mnoha
oblastí k prahu, jehož překročení znamená dezorganizaci, ztrátu schopnosti rozeznávat vlastní logiku,
ztrátu vnitřní strukturální spojitosti. Pokud počet takových dezorganizovaných oblastí překročí
kritickou hranici a zároveň nebudou existovat institucionální nárazníky kompenzující napětí a blokující
jejich přenos na zbytek systému, může dojít k rozpadu – k tichému a bez fanfár se odehrávajícímu
úpadku a fragmentaci.“168 Z hlediska politické ekonomie však není tato obava jednoznačně
přesvědčivá – neboť stát jakožto spontánní řád svou proměnou nutně neztrácí „vlastní logiku“ a
přechod k výraznějšímu polycentrismu neimplikuje ztrátu řádu, tedy „dezorganizaci“. Stejně se
nezdá, že pouhá proměna státu by znamenala, že stát stojí na hliněných nohou. Rovnováha se může
pohybovat směrem ke znatelnějšímu pluralismu, ale to samo o sobě nenaznačuje, že rovnováha bude
méně robustní nebo že se nějak blížíme kolapsu a stát se se hřmotem zhroutí. Nejeví se jako
pravděpodobné, že se „jednoho dne probudíme“ do postmoderního politického systému – pokud se
tak stane, pravděpodobně se tak stane postupně, aniž bychom to příliš vnímali. A tak, jako si dnes
těžko vybavujeme dobu před internetem, dokud nevidíme starší film, kde se dvě osoby minou jen
proto, že si nemohly napsat zprávu na WhatsApp, tak si neuvědomíme, že stát vypadal jinak, dokud si
neotevřeme historickou učebnici státovědy. Ale je také dost dobře možné, že učebnice státovědy
budou jen x-tým přepracovaným a rozšířeným vydáním těch současných – neboť celková podoba
státu bude stále velmi povědomá, jen se promění funkce státu v některých oblastech.169
Tendence přemýšlet o ztrátě přímé kontroly nad některými procesy ze strany státu jako o krizi,
vychází z „mýtu státu jako enklávy, která nejúplněji vyjadřuje naději na racionalizaci sociálního života“
(Malíř 2015) – živelné procesy, které nejsou pod kontrolou, jsou podezřelé z chaosu a
neracionality/neefektivnosti. Lze však uvést řadu příkladů, kdy snaha nastolit kontrolovaný pořádek
prostřednictvím státní regulace způsobila chaos „nezamýšlených důsledků“; a řadu příkladů, kdy
polycentrický, nehierarchický „chaos“ na „roztřepených okrajích státu“ je vlastně velmi spořádaný a
racionální. Ilustrativní je vhled bloomingtonské školy do problematiky překrývajících se a
konkurujících si jurisdikcí místních samospráv v amerických metropolitních oblastech: „Narážky na
“problém metropolitní správy” jsou často činěny s odkazem na údajné obtíže, které vznikají v důsledku
toho, že metropolitní oblasti nejsou právní entitou... tvoří je mnohost federálních a státních úřadů,
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Alespoň ne o krizi v reálném světě – v teoretickém světě si současný trend může vyžádat paradigme shift
v současném státovědné reflexi pojmu státu.
168
Holländer (2013, 27)
169
Což by odpovídalo tomu, že se vlastně neděje nic nového pod sluncem. Kdybychom transportovali strojem
času člověka z konce 19. století do dnešní doby, jistě by se podivoval mnohému a chvíli by mu trvalo, než by se
zorientoval – ale při styku z úřady by se toho zřejmě mnoho nového učit nemusel.
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okresů, měst a zvláštních obvodů, které všechny spravují metropolitní oblast. Tento pohled
předpokládá, že mnohost politických jednotek v metropolitní oblasti je v zásadě patologickým jevem.
Tato diagnóza tvrdí, že zde je příliš mnoho vlád a příliš málo vládnutí. Symptomy jsou popisovány jako
“duplikace funkcí” a “překryv jurisdikcí”... Politická topografie metropolí je označována jako
“pomatený vzorec” a za “organizovaný chaos”. Politický systém s jedním dominantním rozhodovacím
centrem je pokládán za ideální model.” Při bližším pohledu se však ukazuje, že na první pohled
neracionální chaotická změť nejasně rozdělených jurisdikcí má svou spontánní logiku a spořádanost,
která může být ve výsledku racionálnější než záměrná hierarchická organizovanost.170 „Různorodé
politické jurisdikce v metropolitních oblastech mohou fungovat koherentním způsobem a vykazovat
konzistentní a předvídatelný vzorec chování. Do té míry lze říci, že fungují jako “systém”.”
Polycentrismus tedy nevylučuje řád a měl by být symetricky analyzován jako jeden ze způsobů
uspořádání té které záležitosti. „Studium vládnutí v metropolitních oblastech pojaté jako
polycentrický politický systém by mělo předcházet odsouzení takového stavu jako patologického.“171
Zde se, řekl bych, ukrývá hlavní důvod pro rozšíření úzce pojaté státovědy na univerzálněji pojatou
vládovědu – samotná státověda vykazuje příliš mnoho „slepých skvrn“, pro které vidí patologie tam,
kde nejsou, a naopak. Výsledný obraz, který státověda poskytuje, je tak poněkud zkreslený.

2.14 Univerzálnost ekonomického instrumentária
Zdrženlivost politických filozofů a právníků vůči používání ekonomických nástrojů pro analýzu
„neekonomických“ společenských jevů vyznívá občas dvojznačně. Na jednu stranu se ohrazují proti
ekonomickým analýzám práva a politiky jako příliš redukcionistickým, na druhou stranu využívají
ekonomické koncepty ke zdůvodnění veřejné moci a různým regulačním opatřením. Byli to
koneckonců ekonomové, kdo formuloval koncepty tržních selhání (veřejné statky, externality,
asymetrické informace, behaviorální odchylky od racionálního chování) a formalizoval některé vhledy
politických filozofů (např. Hobbesův přirozený stav jakožto „vězňovo dilema“).
Ekonomické koncepty jsou navíc mnohdy používány poněkud nedůsledně. Kupříkladu řada statků
označovaných jako veřejné (kolektivní) statky jednoduše neodpovídá definičním kritériím veřejného
170

Že racionalita je mnohdy až důsledkem interakce mezi institucemi a lidským jednáním, označuje Vernon
Smith (2009) pojmem ecological rationality. Podobnou myšlenku, že „rozum“ je produktem vzorců chování,
jejichž plného významu jedinec nedohlédne, často zdůrazňuje také F. A. Hayek (1991).
171
Ostrom, Tiebout a Warren (1961)
Dalšími příklady funkčního polycentrického řádu mimo dosah běžné státní hierchie může být „ne až tak divoký
Divoký západ“ (Anderson a Hill, 1979) nebo „sousedské právo“ efektivně ignorující státní právo v kalifornském
okrese, viz Ellickson (1986).
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statku. Samuelson (1954) jako autor tohoto konceptu vymezil kolektivní statek dvěma definičními
znaky: nevylučitelností ze spotřeby a nerivalitou ve spotřebě. Např. silnice nebo vzdělání jednoduše
neodpovídají těmto znakům a nejsou veřejnými statky v ekonomickém slova smyslu.172 Ze samotné
ekonomické teorie navíc nevyplývá, že veřejné statky je nutné poskytovat skrze stát, nýbrž pouze to,
že je nutné jejich produkci financovat jinak než přímým prodejem. Toto „jinak“ nemusí být nutně
daně, a řada čistých veřejných statků (analogové televizní a rádiové vysílání, majáky, veřejné
osvětlení) byla a je produkována tržně pomocí různých mechanismů překonávajících problém
černého pasažérství (často prostřednictvím svázání s jiným soukromým statek a prodejem
výsledného balíčku – televizní vysílání+reklama). Ovšem i v případě veřejných statků, které je
nezbytné poskytovat státem, teorie kolektivních statků předpokládá pouze jejich veřejné financování,
nikoli jejich veřejnou produkci (teoreticky tedy nelze outsourcing produkce veřejných statků
považovat za umenšování (privatizaci) role státu).173
Koncept kolektivního statku nadto není tržním selháním, nýbrž koordinačním selháním, a lze jej tedy
uplatnit v libovolném společenském kontextu. Např. good governance je čistým kolektivním statkem
– dobrou vládu „konzumují“ všichni občané, ať již k ní přispěli svou kvalitní participací, nebo nikoli
(ergo, nevylučitelnost ve spotřebě). Nepřekvapí proto, že je to statek hluboce podprodukovaný.
Logiku kolektivního statku však lze aplikovat taktéž na zdůvodnění sociálního státu – jinak by nebyl
důvod, proč nefinancovat (nepojistné) sociální programy pouze na základě dobrovolných
charitativních příspěvků. Nicméně pokud jsou cíle sociálního státu jednou zajištěny (sociální smír,
absence chudoby „na očích“ v ulicích a dobrý pocit, že ve společnosti, ve které občan žije, nikdo
netrpí v důsledku nedostatku prostředků), je tento „produkt“ k dispozici všem – ergo tendence
k černému pasažérství. Občané tak mohou preferovat sociální stát, ale „charitativní trh“ jej
nevyprodukuje, poněvadž jde o kolektivní statek.
Jak vidno, koncept kolektivního statku sice nemůže podat kompletní obraz role státu (není to teorie
všeho, beroucí do úvahy všechny faktory), ale poskytuje velmi podstatný vhled do funkcí a fungovaní
státu a je tedy konceptem relevantním a nepostradatelným pro pochopení fungování státu.
Obecně lze rozlišit 5 okruhů problémů,174 které se vyskytují na politických a běžných trzích:
•

Problém zájmu (problem of interest)

•

Problém informací (problem of information)

172

Jde pouze o statky vyznačující se určitými externalitami – pozitivními i negativními (viz Caplan 2018).
Cf. Hasnas (2003) a Šimáčková (2017).
174
Cf. Barnett (2000).
173
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•

Problém koordinace (problem of coordination)

•

Problém znalostí (problem of knowledge)

•

Problém racionality (problem of rationality)

Tomu odpovídají i směry „ekonomie politiky“, které uplatňují ekonomické koncepty na politický trh:
•

„tradiční“ Public Choice, zaměřující se problém zájmu („incentives matter“) a informací
aplikující především koncept veřejného statku, externalit, racionální neznalosti, kognitivních
zkratek, racionální iracionality; efektivní trhy)

•

Politická teorie her zabývající se problémem koordinace (viz McCarthy a Meirowitz 2007)

•

„rakouská“ Public Choice soustředící se na problém znalostí a epistemických vlastností
politického trhu (viz Ikeda 2003; Boettke a Lopez 2002; a Boettke, Coyne a Leeson 2007)

•

Politická behaviorální ekonomie aplikující poznatky behaviorální ekonomie (viz Berggren
2012; Schnellenbach a Schubert 2015; Lucas a Tasic 2015)
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3

Normativní symetrie: Legitimita

“V politické filozofii mnohá „proto“ pochází kdovíodkud.”
David Schmidtz (1990, 89)175

3.1

Oblečená, neoblečená

Tázaní se po tom, zda existuje morální povinnost poslouchat stát, je v jistém smyslu jedna
z nejdětinštějších otázek politické filozofie, a to nejen proto, že provází politickou filozofii od jejich
prvních dětských krůčků. Předně je to otázka, která se vyznačuje tím, co je pro dotěrné dětské otázky
typické: zdá se vlastně zbytečná, neboť odpověď je nasnadě - do okamžiku, dokud se nedostane pod
palbu onoho všetečného „a proč?“. Nezdá se, že by za více než dva tisíce let filozofování nalezli
státovědci jedno uspokojivé „proto“.
To nutně neznamená, že císař je úplně nahý,176 ale minimálně to vyvolává podezření, že na sobě
nemá onen hermelínový plášť legitimity, který by jej zakrýval od hlavy až k patě. Kompletní plášť je
ovšem základní předpoklad konceptu legitimity jako takového - a sice, že normativní autorita všech
státních příkazů je kryta jedním suverénním důvodem. Příkazy pocházející z pod pláště legitimity jsou
normativně závazné, aniž by je bylo nutné jednotlivě zdůvodňovat. Bez tohoto pláště je stát mnohem
civilnější institucí, oděnou do civilnějších šatů složených z několika kusů, z nichž každý je z jiného
materiálu – pak je ovšem také zřejmé, že každý kus oděvu plní jinou funkci a vyžaduje jiné
zdůvodnění.
Tímto poněkud dětinským způsobem by bylo možné vymezit jinak seriózní otázku legitimity státu,
nahlíženou ze zorného úhlu anglosaské debaty na toto téma. Za prvé, otázka legitimity státu je stále
otevřená a neměli bychom podléhat tomu, co John Simmons (1993, 269) označuje jako „mýtus
snadné legitimity“ - tedy představě, že demokratický právní stát má nepochybně plnou legitimitu. Tak
jako (s nemalým znepokojením) zjišťujeme, že demokratický právní stát nemusí přestavovat
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“In political philosophy, "therefores" often seem to come from nowhere.”
Autoři s anarchistickými tendencemi rádi využívají tuto metaforu, za všechny lze uvést Murrayho Rothbarda
(1978, 29-30): “The libertarian therefore considers one of his prime educational tasks is to spread the
demystification and desantification of the State among its hapless subjects. His task is to demonstrate
repeatedly and in depth that not only the emperor but even the ‘democratic’ State has no clothes; that all
governments subsist by exploitive rule over the public.”
176
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fukuyamovský konec faktických dějin, tak nemusí dávat definitivní normativní odpověď na otázku
existence politického závazku. Otázka legitimity je totiž těžká otázka. Za druhé jde o připuštění
možnosti, že nelegitimita moderního demokratického státu může být „legitimním“ závěrem politické
teorie - účelem legitimizačních teorií není stát legitimizovat, nýbrž identifikovat přesvědčivá
legitimizační kritéria a určit to, zda určité politické uspořádání tato kritéria naplňuje. Zůstane-li
kolonka legitimní stát prázdnou množinou, budiž. A za třetí je to otázka, co si počít s nelegitimním
státem, kterému chybí hermelínový plášť a jehož politickou moc tedy není možné ospravedlnit
všeobjímajícím argumentem ad auctoritatem.
Otázka na normativní legitimitu politické moci je tedy otázkou otevřenou (open-ended) – jak v tom
smyslu, že se nezdá, že bychom dospěli k dostatečně uspokojivé odpovědi, která by ji uzavřela; tak
v tom smyslu, že nemá jediné přijatelné vyústění v přiznání legitimity alespoň tomu nejlepšímu státu;
neexistence legitimního státu je připustitelnou možností, jejíž implikace si zaslouží bližší pozornost.
Legitimita není trofej v soutěži krásy, která se uděluje tomu nejkrásnějšímu politickému systému
pouze proto, že ostatní možnosti jsou šerednější. Richard Flathman (2007, 678) upozorňuje, že tento
přístup zdaleka není samozřejmý: "Velká část minulé i současné politické filozofie nahlíží na otázku
legitimity jako na podružnou nebo implicitně zachází s možností a žádoucností legitimity, jako by byla
byly politicky a filozoficky bezproblémové. Legitimita ale není samozřejmost. Legitimita je laťka,
kterou je třeba přeskočit – když se to nepodaří žádnému státu, všechny jdou domů s prázdnou. Jak
podotýká William Edmundson (2004, 224), tento náhled se pomalu stává v rámci anglosaské debaty
náhledem ortodoxním: "Obecně existuje konsenzus na tom, že povinnost poslouchat vzniká, pokud
vůbec, pouze naplňuje-li ten který právní systém “prahové podmínky spravedlnosti” (treshold
conditions of justice). Obvykle se předpokládá, že tento práh lze snadno překročit, ale tento
předpoklad je oprávněně zpochybňován."
Na jednu stranu je více než pochopitelné, že politická teorie nepřistupuje k otázce legitimity
neangažovaně jako k prostému předmětu zkoumání, nýbrž jako k projektu aktivního hledání
legitimity. Intuitivně se totiž jeví, že legitimita „tu je“ (nebo alespoň „musí být“) a že tedy jen zbývá
přesně zformulovat její zdůvodnění.177 V tomto ohledu má legitimita povahu toho, co John Rawls
nazývá „provisional fixed points“ v morálním filozofování – něco, o čem víceméně víme, že to je
pravda, a pouze hledáme teoretické důvody, proč to je pravda (cf. Green 1996, 302). Pokud nějaká
teorie není schopna vyvodit předpokládaný závěr, tím hůře pro její plauzibilitu. Konstatování, že
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"Very few of us have the immediate intuition that all state actions are morally wrong no matter what, so we
will want to define the test for legitimacy in such a way that at least some states pass it. If an obligation to obey
the law is thought to follow from legitimacy in those states, so be it." Bagg a Knight (2014, 2087)

68

občané mají povinnost poslouchat právo, se zdá na první pohled dostatečně plauzibilní na to, aby
nevyvolávalo výraznější pochybnosti a potřebu tázat se „a proč?“.178 Na druhou stranu, obdobnou
intuitivní plauzibilitu má obecná nepřijatelnost používání politických prostředků179 - a z tohoto
pohledu se „a proč?“ dere do popředí téměř okamžitě. Obdobná „proč“ vyvolávají některé na první
pohled spíše absurdní požadavky vyplývající z povinnosti bezpodmínečné poslušnosti – v konkrétních
případech se morální povinnost poslušnosti nezdá zrovna intuitivně plauzibilní (jak ilustroval úvodní
příklad s Bobem a Světákem Nápravou, viz kapitola 1.2).
V konečném důsledku tak je legitimita otázkou, kde s pouhou intuicí příliš nepochodíme a kde těžiště
odpovědi musí spočívat pravě na přesvědčivosti legitimizačních teorií, které se pokoušejí nějakým
způsobem skloubit protichůdné intuice. Právě na této úrovni se nejvýrazněji projevuje plná tíže
nelehké legitimity – při bližším pohledu většina legitimizačních teorií působí nepřesvědčivým
dojmem. Přitom tato nepřesvědčivost se zdá být kvalitativně odlišná od podobného problému,
kterým trpí každá teorie obecné normativity (teorie spravedlnosti) – budeme-li pátrat po tom, co je
spravedlivé, dříve nebo později se dostaneme k nějakému „proč“, na které již neexistuje
nekontroverzní odpověď. V případě legitimizačních teorií však nemusíme vstupovat až do
metafyzického „suterénu“ legitimizačních teorií, abychom pocítili pochybnosti o pevnosti celé
konstrukce – většinou stačí rozhlédnutí se už ve vstupní hale, aby skepticky naladěný pozorovatel
spatřil slabá místa.

3.2

Pojem legitimity

Normativní legitimita je normativní (morální) vlastností politické moci, ze které vyplývají dva
normativní důsledky: (1) v důsledku legitimity je normativně přijatelné, že státní moc vydává příkazy
a vymáhá je (v případě potřeby i silou); a (2) subjekty podřízené legitimní politické moci mají morální
povinnost poslouchat její příkazy bez ohledu na jejich obsah. Politická moc se oproti moci obecně
vyznačuje jednak tím, že její požadavky jsou kryty násilím nebo jeho hrozbou a že si v dané
společnosti přisvojuje monopol na použití násilí, a jednak tím, že si nárokuje legitimitu – tedy
178

Je však otázkou, nakolik tato intuice pokrývá důsledně celý koncept legitimity – včetně bezpodmínečné
poslušnosti veškerých příkazů legitimní moci.
179
Specifikum státu jako „druhu lidské činnosti“ spočívá ve skutečnosti, že používá prostředky, které jsou
obecně považovány za eticky nepřijatelné, pokud by je použil jedinec jako soukromá osoba (stát získává příjem
na základě donucení, monopolizuje poskytování určitých služeb na určitém teritoriu, autoritativně přikazuje
lidem určité chování). Frederic Bastiat (1950) lapidárně shrnuje morální pozici státu tím, že stát dělá věci, „které
občan sám dělat nemůže, aniž by se dopustil zločinu.” A proto „činnost státu nutně vyvolává otázku
oprávněnosti cíle, ke kterému směřuje, a prostředků, které k tomu používá…“ (Miller 2000, heslo „Stát“). Viz
Gregárek (2012).
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normativní přípustnost svého jednání a normativní požadavek na poslušnost adresátů svých příkazů.
Je to právě tento normativní nárok (ať již oprávněný, nebo nikoli), co odlišuje stát od prosté
zločinnosti.180 Kdyby si Alexandr Veliký nenárokoval legitimitu, skutečně by byl pouze oním pirátem,
kmotrem obrovské mafiánské sítě používající romantické pojmenování „říše“.181
Normativní legitimita tak je optikou, která umožňuje normativně hodnotit jednání státu (resp.
představitelů, kteří jednají jeho jménem). Pokud bych se vrátil k úvodnímu příkladu s Bobem, pojem
legitimity umožňuje normativně interpretovat scénu, kdy policista nahání Boba po parku, zatímco
Bob prchá se slovy „nic špatného jsem neudělal“. Jestliže policista zde vystupuje jménem legitimního
státu, pak naháněním a pokutováním Boba nečiní nic nemorálního – jedná po právu, a proto i
morálně. Naopak Bob jedná protiprávně, a proto i nemorálně, přičemž pro učinění tohoto úsudku
nepotřebujeme vyhodnocovat Bobovu obhajobu, že neučinil nic špatného – morálního prohřešku se
dopustil již porušením práva (nejprve konzumoval marihuanu a nyní ještě utíká před policistou);
Bobova námitka tak je irelevantní. Legitimita zjednodušuje a zpřehledňuje potenciálně normativně
komplikovanou situaci, kdy by bylo nutné posuzovat jednání Boba i policisty ad hoc. Zjednodušeně
lze říci, že pokud je stát legitimní, má policista na sobě uniformu; pokud není legitimní, má na sobě
policejní kostým – de facto je oblečen, ale de jure je nahý (resp. oblečen civilně) – a jeho jednání se
posuzuje podle stejných měřítek jako jednání běžného smrtelníka182 (cf. Brennan 2016b).
Legitimita tím, že propůjčuje státu autoritu, mu z podstaty věci propůjčuje imunitu vůči obecné
normativitě (morálce). V případě demokratického právního státu autorita sice není neomezená –
některé oblasti regulace (např. náboženská svoboda) a některé způsoby regulace (např. mučení,
kruté tresty) jsou státu zapovězeny, nicméně intra vires má legitimní stát právo vládnout (right to
rule), tj. jednat způsobem, který by byl nepřijatelný u kohokoli jiného. Zároveň v běžném rozumění
tomuto pojmu legitimita propůjčuje státu nárok na poslušnost ze strany adresátů příkazů státní moci.
Opět nad rámec běžné normativity nezávisí tato povinnost poslušnosti na normativní síle obsahu
těchto příkazů, nýbrž pouze na tom, že tyto příkazy pocházejí od legitimní autority. Legitimita tedy
zakládá obecný politický závazek (political obligation). Řečí hohfeldiánské taxonomie (Levitov 2016)
má legitimní stát jednak právo-privilegium překračovat běžná normativní omezení (právo vládnout) a
180

Jednání státu, který by si neoprávněně nárokoval legitimitu, by pak sice mohlo být normativním
ekvivalentem prosté zločinnosti, nikoli však nutně přímo zločinností (pokud by jeho jednání nepřekročila
určitou míru – např. zločiny proti lidskosti).
181
Kritici státu s oblibou přirovnávají stát k mafii, protože koncepčně odlišit mafii od státu skutečně není
snadné – a to ani s ohledem na nárok na legitimitu, protože protivení se vůli mafie v některých případech není
vnímáno jako pouhý odpor, ale jako odpor, který je v rozporu s určitým kodexem chování – pak si ovšem mafie
nenárokuje pouze faktickou poslušnost, ale vlastně i normativní nárok na poslušnost.
182
Případně dalších samozvaných ochránců veřejného pořádku v kostýmu – Batmana, Supermana apod. – kteří
jsou v analogickém postavení k postavení nelegitimního státu.
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jednak právo-nárok (claim-right) požadovat na svých občanech poslušnost a právo-pravomoc (rightpower) měnit svými příkazy „normativní situaci“ svých občanů183 – na základě příkazů legitimního
státu vznikají občanům normativní povinnosti, které by jinak neměli.184
Legitimita je sice normativní (morální) vlastností státu (a potažmo jeho právního řádu), ale je odlišná
od pojmu morálky (morality) práva, která se vyjadřuje k morálnosti nebo nemorálnosti obsahu práva
přímo, zatímco legitimita záměrně odhlíží od obsahu příkazů státní moci (práva). Normativní
závaznost legitimní moci se odvíjí od jiného zdroje, než je morálnost jejího obsahu. Ani legitimita není
v konečném důsledku nezávislá na morálce, neboť normativní legitimizace je morálním zdůvodněním
(ospravedlněním, morální autorizací) státní moci. Tato morální autorizace je však nepřímá,
neospravedlňuje konkrétní podobu konkrétních příkazů, nýbrž abstraktní přípustnost a závaznost
široké množiny příkazů jako takových.
Roli prostředníka mezi obecnou normativitou (morálkou) a legitimitou politické moci hrají
legitimizační teorie (strategie), které se snaží identifikovat kritéria legitimity, jenž musí politická moc
naplnit, aby mohla být považována za legitimní, a zároveň se snaží zdůvodnit normativní relevanci
těchto kritérií - tedy zdůvodnit, proč by důsledkem naplnění právě těchto kritérií mělo být právo
vládnout a nárok na poslušnost takto legitimizovaných politických systémů. Stručně řečeno, právo
vládnout a politický závazek jsou explanandum („proč?“) normativní legitimity, legitimizační teorie
jsou explanans („proto“) normativní legitimity.
Normativní legitimita se vyznačuje následujícími aspekty:
1. normativní legitimita je morální kvalitou státu (resp. vlády, politického společenství),185 která
implikuje právo vládnout a určité politické závazky na straně podřízených subjektů.186 „Pojem
legitimity má justifikační předpoklady a obligační důsledky“ (Sobek 2013, 549). Požadavky normativní
183

“Legitimita (…) je obecná připravenost přijmout v rámci určitých hranic tolerance obsahově ještě neurčená
rozhodnutí.” Niklas Luhmann podle Přibáně (1997a, 149)
“Politické authority si nárokují kompetenci ke stanovení povinností. Nemyslíme tím vynucování si poslušnosti
pod tlakem hrozby fyzického donucení, ani “vnitřní normativní mechaniku” práva, ale etickou legitimitu.” Sobek
(2016, 256; zvýraznění MG)
184
Např. přikáže-li stát cyklistům nosit helmu, mají občané povinnosti při jízdě na kole nosit helmu (povinnost,
kterou by bez příkazu neměli) - a tato povinnost není čistě právní, nýbrž také morální, neboť vyplývá z příkazu
legitimního státu.
185
“Political legitimacy in the normative sense refers to some kind of normative status of political institutions—
the “right to rule.” The task of philosophers is to specify the nature of this status and to determine
the conditions under which it obtains.” Fossen (2011, 19; zvýraznění MG)
„Philosophers have generally identified legitimacy with a certain kind of moral authority in the legal or political
realm. More specifically, legitimacy is the moral property of states, regimes (rulers, governments), or laws
which makes them genuine, rightful, or authoritative." Simmons (2001, 960; zvýraznění MG)
186
Politický závazek se však nemusí omezovat pouze na povinnost poslušnosti vůči příkazům legitimní moci,
nýbrž může šířeji zahrnovat další povinnosti – např. podporovat legitimní instituce.
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legitimity jdou nad rámec pouhé faktické akceptace moci ze strany ovládaných a zároveň mají
morální kvalitu odvozenou z obecných morálních principů.187 Tato morální kvalita zdůvodňuje, proč
stát může jednat způsobem, který by byl jinak v rozporu s obecnou normativitou (především proč
může své příkazy vynucovat silou nebo hrozbou síly), přičemž to není zdůvodnění jednotlivých
státních příkazů, nýbrž komplexní zdůvodnění autority vydávat libovolné příkazy bez ohledu na jejich
obsah (content-independence). „[Legitimita] je komplexní morální právo, které má stát, aby mohl
exkluzivně uvalovat závazné povinnosti svým subjektům a aby mohl užívat síly pro vynucování těchto
povinností ” Simmons (1999, 746).
2. Legitimita zakládá prima facie právo vládnout a prima facie povinnost poslouchat. Politické
morální imperativy tedy nejsou absolutní a je možné je dále poměřovat s dalšími morálními
imperativy, které mohou v odůvodněných případech převážit. Legitimita nicméně zakládá normativní
default (presumpci) ve prospěch práva vládnout a politického závazku, vůči kterému se musí
případné konkurenční imperativy prosadit a ospravedlnit (občan legitimního státu tak nemůže
ignorovat státní příkazy pouze proto, že mu nevyhovují; pro neposlušnost musí mít dostatečně dobrý
důvod).188 Pojem legitimity je tudíž slučitelný s různě široce pojatým právem na odpor a na
občanskou neposlušnost, nikoli však s právem ignorovat stát (right to ignore the state).
3. Legitimita je obecný pojem. Jednak v tom smyslu, že zakládá právo vládnout a politický závazek,
které pokrývá celou působnost politické moci a není partikularizovaný konkrétním obsahem státních
příkazů (čili opět content-independence) – všechny příkazy státní moci vydané intra vires jsou
normativně přípustné a normativně závazné (comprehensiveness). A jednak v tom smyslu, že právo
vládnout a povinnost poslouchat se vztahuje na všechny subjekty podřízené státní moci (tedy
minimálně na všechny občany a další osoby pobývající na území daného státu). Personální obecnost
(generality) legitimní státní moci sice není logicky nevyhnutelným pojmovým znakem legitimity,189
nicméně je to znak, který je běžně u legitimního státu předpokládán. Slovy Thomase Nagela (podle
187

“The requirements are moral in the sense that their normative force is supposed to derive from independent
moral principles, a force beyond any conventional or institutional “force” that might be thought to flow from
the simple facts of institutional requirement (according to existing rules) or general social expectations for
conduct.” Simmons (2002, 17)
188
„Morální závazek k dodržování konkrétních právních norem není nahlížený jako definitivní povinnost, ale jako
prolomitelná (tzv. prima facie) povinnost. Jednotlivec sice má obecný morální závazek k dodržování práva, ale
ten může být v konkrétním případě prolomen nějakým silnějším morálním důvodem vzepřít se určité právní
normě, a to třeba proto, že je vzhledem k okolnostem hrubě nespravedlivá... Skutečnost, že obecný
morální závazek dodržovat právo je prolomitelný, ovšem nic nemění na tom, že morální povinnost poslouchat
právo je pro jednotlivce kategorická povinnost, tedy že není podmíněna tím, jestli je zrovna vhodným
prostředkem k realizaci jeho osobních cílů. Jinými slovy, právo není jenom nástrojem, který je jednotlivci
libovolně k dispozici ke sledování jeho vlastních účelů. Právo není jako kladívko, které použiji jen tehdy, když
zrovna chci zatlouct hřebík." Sobek (2013, 555)
189
Je myslitelné, aby stát byl vůči některým ze svých občanů legitimní a vůči některým nelegitiminí.
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Simmonse 1999, 755): „Jako úkol kritérií legitimity je tradičně chápáno nalezení způsobu, jak
ospravedlnit politický systém vůči každému, kdo pod ním musí žít. Pokud je toto ospravedlnění
úspěšné, nikdo nemá důvod k morálním stížnostem vůči způsobu, jakým tento systém bere do úvahy a
zvažuje jeho zájmy a názory." V kontextu kontinentální debaty o legitimitě by pak bylo možné vyjádřit
tyto vlastnosti legitimity jedním slovem: legitimita je suverénní.
4. Legitimita však je zároveň relativní pojem – je to prvek ve vztahu mezi konkrétním státem a
konkrétním jednotlivcem. Za prvé, adresáty státních příkazů nejsou abstraktní nebo kolektivní
subjekty (jakými jsou lid nebo národ), státní moc tedy musí být legitimizována ve vztahu vůči
konkrétním jednotlivcům-adresátům příkazů (zde tedy jde o zrcadlový požadavek na obecnost
legitimity – erga omnes znamená také vůči každému jednotlivě). Za druhé, politický závazek jako
důsledek legitimity musí zavazovat občana vůči konkrétnímu státu. V politické filozofii se pro tento
požadavek vžilo označení particularity requirement a John Simmons (2016, 61; viz také Sobek 2013,
548) jej vymezuje následovně: „Teorie politické obligace (a související teorie politické autority), chtějíli být úspěšné, musí vysvětlit, proč je jednotlivcův politických závazek závazkem právě vůči jednomu
konkrétnímu politickému společenství (státu nebo tělesu občanů) a ne vůči ostatním politickým
společenstvím - čili, vůči společenství, které by měl jednotlivec přirozeně identifikovat jako “svoje
vlastní”.” To představuje výzvu především pro tzv. teorie přirozených povinností (natural duties),
které odvozují politický závazek z nějakého obecného morálního imperativu (viz Dobos 2017), který
platí erga omnes, a není tedy sám o sobě partikularizovaný – např. obecná morální povinnost
podporovat spravedlivé instituce, která se vyskytuje v teoriích Johna Rawlse, nebo povinnost podřídit
se obecnému zájmu, která je podstatou mj. doktríny ideální reprezentace. Legitimita bývá také
obvykle považována za relativní ve vztahu ke konkrétnímu státnímu teritoriu, i když v tomto ohledu
se zřejmě nejedná o logicky nutný požadavek. “Vyvstává otázka: proč by musela být politická autorita
rozdělena mezi vzájemně exkluzivní geografická území?” (Edmundson 2004, 234).
5. Legitimita je nakonec vždy pojem aplikovaný na konkrétní institucionální uspořádání. Samotný
koncept legitimity a legitimizační teorie jsou obecnými pojmy, ale „legitimním státem“ nakonec může
být pouze konkrétní stát, který odpovídá obecným legitimizačním kritériím. „Prokázání, že stát je
legitimní, zahrnuje prokázání, že skutečně má (nebo měl) určitý druh morálně nenapadnutelný vztah s
těmi, které ovládá; ospravedlnění státu zahrnuje pouze prokázání (vůči anarchistické námitce), že je
možné, aby stát takový vztah měl a že existence státu je obecně výhodná... můžeme tak použít odlišný
jazyk a pojmově tak odlišit pojetí, které obecně ospravedlňuje existenci politické autority, a pojetí,
které specificky ospravedlňuje autoritu konkrétní autority“ (Simmons 1999, 747; zvýraznění v
originálu).

73

3.3

Terminologické okénko

Jak vyplývá z výše napsaného, pojem legitimity je v této práci pojímán jako relativně restriktivní
terminus technicus označující koncept, který se zabývá normativní otázkou existence obecného práva
vládnout a obecné povinnosti poslouchat (politického závazku). Tím se pojem legitimity vyděluje
z šířeji pojatého konceptu justifikace státu, který si klade otevřenější otázky - jsou existující politické
instituce těmi nejvíce vhodnými pro společnost? Jsou politické instituce akceptovány veřejností? Má
daný stát vládu, která vznikla v souladu s právem? Je existence státu ospravedlnitelná?
Obecně lze říci, že použití politických prostředků není prima facie v souladu s obecnou normativitou a
proto vyžaduje nějaké normativní zdůvodnění – justifikaci státu. Tato justifikace může mít silnou
podobu – legitimity státu – která státu propůjčuje legitimní politickou autoritu,190 která spočívá
v právu státu vládnout (right to rule) a tomu odpovídajícímu politickému závazku příkazy státu
poslouchat, kterou mají adresáti těchto příkazů. Základní vlastností politické autority je její obecnost
– pokrývá všechny příkazy státu a propůjčuje jim závaznost nepodmíněnou jejich obsahem (contentindependence). Vedle legitimity lze uvažovat slabou justifikaci státu v podobě ospravedlnění státu –
tedy zdůvodnění obecného práva státu na existenci (right to exist),191 a partikulární ospravedlnění
konkrétních pravomocí státu. Ospravedlněný stát, na rozdíl od státu legitimního, nemá obecné právo
vládnout a jeho příkazy nemají obecnou normativní závaznost – normativní status jeho příkazů závisí
na obsahu těchto příkazů.192 Slabá justifikace může být zcela samostatnou podobou zdůvodnění
státu, spíše se ale bude jednat o „záložní“ justifikační strategii pro případ, že by selhala legitimizace
státu jako ambicióznější varianta justifikace a nelegitimní stát by bylo nutné nějak dále ospravedlnit,
pokud bychom jej nechtěli označit za normativně nepřijatelný. V takto načrtnutém terminologickém
rámci totiž nelegitimita automaticky neimplikuje normativní nepřijatelnost, nýbrž pouze potřebu
dalšího ospravedlňujícího tázání – na jehož konci může být buď (partikulární) ospravedlnění státu,
nebo jeho konečné morální zavržení.
190

"Many conceptions of legitimacy, for example, assume that it is basically the same thing as authority – the
right to coerce – and that legitimate authorities are just those that generate moral obligations to obey the law."
Bagg a Knight (2014, 2081)
191
Ospravedlněný stát tudíž není „zločinnou“ institucí, kterou by bylo morálně imperativní eliminovat.
192
Např. i všeobecně nelegitimní československý stát v období totality vydával příkazy, které byly díky svému
obsahu ospravedlněné a závazné. Chybějící legitimita neumožňuje předpokládat, že všech 30 případů majora
Zemana bude zobrazovat morálně přijatelný výkon státní moci, přesto však některé jednotlivé díly mohly být
ospravedlnitelné, pokud byly vyšetřovány „přirozené“ zločiny (mala per se).
„This is not to say that illegitimate states are never permitted, on this account, to use or threaten force—even
the most morally contemptible regimes presumably have at least some limited entitlement to coercively enforce
laws against murder and rape, for example—but rather that only legitimate states enjoy a general permission
to do so.“ Levitov (2016)
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Pro úplnost lze zdůraznit rozdíl mezi konceptem legitimity (co je legitimita a co z ní vyplývá) a
legitimizačními teoriemi193 (koncepcemi toho, co je zakládá legitimitu - jaké jsou měřítka toho, aby
nějaké institucionální uspořádání bylo uznáno jako legitimní).194
Výše uvedené terminologické vymezení víceméně odpovídá pojmovému konsenzu v současné
anglosaské debatě,195 byť samotný koncept legitimity není zcela prost některých pojmových výzev.
Předně lze vysledovat pokusy oddělit od sebe právo vládnout od bezpodmínečné povinnosti
poslouchat.196 To je v nejednom ohledu pochopitelné, neboť povinnost bezpodmínečné poslušnosti
se jeví podstatně obtížněji justifikovatelná než právo vládnout. Koncept legitimity nezatížený
povinností bezpodmínečné poslušnosti by tak usnadnil legitimizačním teoriím jejich nelehký úkol
(legitimita a politické obligace by již nebyly spojitými nádobami).197 Je však pochybné, nakolik by
takto okleštěné pojetí legitimity uspokojilo klasickou politickou teorii, která obvykle předpokládá
plnokrevný politický závazek. Toto oddělení se tudíž nejeví jako příliš přesvědčivé198 a ortodoxní
pozicí zůstává pojetí legitimity, které vyžaduje justifikaci obou těchto elementů zároveň (strong
legitimacy thesis; inseparability thesis), kdy právo vládnout koreluje s politickými obligacemi
(Edmundson 2004, 220).

193

Což odpovídá běžnému dělení na koncept (concept) něčeho a různými koncepcemi (conceptions), které
určitý koncept naplňují. Např pro teorie spravedlnosti toto rozlišení používá John Rawls, viz Rawls (1971, 5-6).
194
“What our standards should be – that is, which conditions should be present in order for us to consider a
political authority legitimate?” Bagg a Knight (2014, 2080)
195
Někteří autoři však používají termíny odlišně, aniž by tím byl měněn smysl této taxonomie – nejčastěji tak, že
pro to, co zde nazývám legitimitou, používají pojem autorita, a to, co označuji za ospravedlnění, označují jako
legitimitu; případně používají pojem legitimity jako označení permisivního práva vládnout v kontrastu
s politickým závazkem, který je ztotožněn s pojmem autority (viz např. Huemer 2013).
Cf. „By authority I will mean the power of one agent (emphasizing especially the state) to morally require or
forbid actions by others through commands. (To forbid x is to require not-x, and so I will usually simply speak of
the moral power to require). By legitimacy I will mean the moral permissibility of the state's issuing and
enforcing its commands owing to the process by which they were produced." Estlund (2008, 2).
Cf. „[P]olitical legitimacy is distinct from political obligation; the former is about what a state is permitted to do,
and the latter concerns what a citizen is obligated to do. Although I believe these two are related, clearly they
are not identical.“ Wellman (1996, 212)
196
Právo vládnout by tak v případě legitimního státu nebylo právem-nárokem (claim-right) s odpovídající
politickou obligací na straně občanů, nýbrž pouze právem-privilegiem (liberty-right/justification right). Viz
Wellman (1996, 210-212).
197
Toto rozdělení provádí např. Allen Buchanan, kdy legitimitu spojuje pouze s permisivním právem vládnout,
zatímco autoritu s existencí nároku na poslušnost. “An entity has political legitimacy if and only if it is morally
justified in wielding political power… Political authority, in his approach, obtains if an entity is legitimate in this
sense and if some further conditions, relating to political obligation, are met.“ Buchanan (2002, 689 - 691)
198
“So any “justification of political authority” that fails to justify these further claims will fail in its conservative
ambitions, failing to justify the central practices of actual decent states.” Simmons (2002, 19)
"It is usually suggested that [the questions of the government's right to rule and the duty of citizens to obey] are
correlative in the way that claim rights are correlative to obligations.” Green (1988, 235)

75

3.4

Obsahová bezpodmínečnost jako těžiště konceptu legitimity

Koncepčně nejobtížněji uchopitelný je požadavek na obsahovou bezpodmínečnost (contentindependence) legitimní moci v obou jejích projevech – tedy právo státu vydávat příkazy bez ohledu
na jejich obsah a povinnost adresátů poslouchat tyto příkazy bez ohledu na jejich obsah. Možnost
státu vydávat ve vymezené veřejné sféře obsahově libovolné příkazy je přitom těžištěm konceptu
legitimity (resp. autority jako normativního důsledku legitimity) a vlastně jeho smyslem – zjednodušit
a zpřehlednit normativní pozici mocenských příkazů jejich nepřímou justifikaci en bloc, namísto jejich
přímého ospravedlňování per partes.199 Neptáme se, zda by příkazy státu byly správné, kdyby je vydal
Bob nebo Světák Náprava, neboť legitimita zdůvodňuje, čím se normativní postavení státu liší od
postavení běžného člověka (zůstává-li intra vires vymezené veřejné sféry). Legitimita vyžaduje vzdání
se vlastního úsudku o příkazu státu (surrender of judgement)200 – nikoli snad proto, že by příkazy
státu nebylo nutné zdůvodnit vůbec, nýbrž proto, že toto zdůvodnění je činěno na jiné, obecnější
úrovni – při úsudku o tom, zde je stát, který příkaz vydal, legitimní.
Namísto normativního chaosu pramenícího z ustavičné potřeby činit potenciálně rozporuplné
jednotlivé úsudky nabízí legitimita přehledný normativní pořádek v podobě vždy závazné vůle
jediného konečného arbitra – legitimního státu. Tisíce konfliktních a mnohdy neřešitelných otázek
nahrazuje otázka jediná – je tento stát legitimní? Otázka správnosti konkrétních příkazů tím
pochopitelně nemizí, ale stává se z ní v dobrém slova smyslu politikum – něco, co není v první řadě
předmětem vypjatého moralizování, nýbrž předmětem praktického politického rozhodování.201
Tato výhoda v podobě normativního pořádku však není zadarmo. Obecná závaznost všech příkazů
bez ohledu na obsah totiž činí koncept legitimity křehkým – každý příklad státního příkazu, který není
vnímán jako normativní imperativ, totiž „rozbíjí“ legitimitu státu jako takovou. „V tomto pojetí je
vskutku nutno odmítnout přiznat legitimitu státům, jehož občané příležitostně nemají povinnost
poslouchat konkrétní předpisy (např. dopravní předpisy nebo předpisy regulující drogy nebo alkohol)“
(Morris 2008, 26). Jak ovšem ukazuje úvodní příklad s Bobem, porušení řady právních norem není
vnímáno jako nemorální jednání. " Zdá se, že některé zákony jsou od toho, aby se porušovaly, pokud
199

“A reason is content-independent if there is no direct connection between the reason and the action for
which it is a reason.” Raz (1986, 35; zvýraznění MG)
200
Legitimní autorita tak nahrazuje všechny ostatní možné důvody jednání, což Joseph Raz označuje jako preemption thesis. „The fact that an authority requires performance of an action is a reason for its performance
which is not to be added to all other relevant reasons when assessing what to do, but should exclude and take
the place of some of them.” Raz (1986, 46)
201
"If philosophy or morality could be relied on to give us unequivocal and widely legitimate answers to our
problems we would not have much need for politics. That we have politics is symptomatic of the need to
establish, identify, and enforce rules to govern people’s behaviour in the absence of rational consensus on
principles.” Philp (2012, 635)

76

nedodržování práva zůstává v rozumných mezích" (Knowles 2001, 243).202 Lze sice připustit, že
obsahová bezpodmínečnost není absolutní a že umožňuje jistou míru neposlušnosti vůči pravidlům,
jejichž porušení je v praxi neškodné, ale to by znamenalo vrátit do systému úsudek (které normy lze
ještě morálně porušovat?) a tedy i normativní nepořádek.203 Zdá se tedy, že mezi normativním
pořádkem a plauzibilitou obsahové bezpodmínečnosti existuje trade-off, který značně rozostřuje jeho
koncepční smysl.
Požadavek obsahové bezpodmínečnosti je však pochybný v ještě jednom, fundamentálnějším smyslu
– vyvstává totiž otázka, jaká je přidaná hodnota legitimity v tom, že morálně autorizuje obsahově
nepodmíněné příkazy? „Zdá se, že praktická autorita je už ve svém základu problematická. Jestliže
totiž přikazuje něco, co je samo o sobě věcně správné, pak je zbytečná, protože postačujícím důvodem
k jednání je už ona věcná správnost, a jestliže naopak přikazuje něco, co je věcně špatné, pak je
škodlivá" Sobek (2013, 545). Jestliže by smyslem legitimity bylo morálně autorizovat nemorální
příkazy, byla by její přidaná hodnota záporná (moral disvalue).204
Tento problém sice není nutně fatální, nicméně poukazuje na další trade-off, tentokrát mezi dvěma
nepořádky. Jestliže je smyslem legitimity vyhnout se normativnímu nepořádku, který by nastal,
pokud by bylo nutné morálně hodnotit každý mocenský příkaz individuálně,205 pak vedlejším
nežádoucím efektem bude, že mohou být morálně autorizovány také příkazy, které jsou věcně nebo
morálně špatné.206 Legitimita tak řeší jeden druh normativního nepořádku, zároveň však vytváří jiný
druh normativního nepořádku tím, že posvěcuje některé nesprávné příkazy. To ji ještě nečiní
koncepčně nekoherentní, avšak komplikuje její žádoucnost – ta se nerozumí samo sebou, ale až po
zvážení její pozitivní a negativní přidané hodnoty.

202

Vedle právních norem, které některými občany zcela ignorovány, jsou další normy, které jsou sice vnímány
jako opodstatněné, ale jejich porušení taktéž nemívá morální rozměr. „Citizens, unless they are paradoxically
pernickety, know this too well, and are willing to accept, say, parking fines, as a tax rather than accept the
imputation of moral wrong-doing which they would generally attach to law-breaking.“ Knowles (2001, 244)
203
Vedle toho nepořádku, který je v systému implicitně obsažen vždy – pokud musíme činit úsudek o tom, kdy
je právo již hrubě nespravedlivé, aby se uplatnila Rabdruchova formule, nebo kdy je už nepřijatelně nemorální,
aby jeho nemorálnost převážila nad obecným morálním imperativem poslouchat právo.
204
Viz Coackley (2011, 348): „The overall structural worry is as follows. Consider coercive, or use-of-force
backed, action X that is undertaken by a state: it may be imprisonment, the threat of going to jail, a range of
other sanctions or whatever. The overall challenge for a theory of legitimacy is to show why a legitimate state
being normatively justified in doing X is desirable if it is undesirable that states in general should do X. In other
words, why is it good for a democracy to be able to justifiably do X when it is bad for all other states… to do X
because of the type of action X is (doing X is in the relevant sense bad for those affected).“
205
Což je krajně problematické už proto, že ohledně hodnocení drtivé většiny konkrétních otázek panuje
„rozumná neshoda“, nemluvě v praxi o nerozumné neshodě.
206
Dlužno však dodat, že v tomto se koncept legitimity vlastně nijak neliší od jakýchkoli normativních principů –
které jsou v zásadě (on balance) správné, ale vždy mohou být v některých případech nevhodné/nesprávné.
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A to je podstatný poznatek pro legitimizační teorie, které by v důsledku toho měly počítat s tím, že
přiznání legitimity tomu kterému institucionálnímu uspořádání může mít i zápornou přidanou
hodnotu. Legitimizační teorie by měly úměrně tomu „rozdávat“ legitimitu se zvýšenou opatrností.207

3.5

Suverenita jako těžiště obsahové bezpodmínečnosti

Suverenita je úběžníkem řady politických teorií a svým způsobem „svatým grálem“ politické filozofie,
a to z velmi dobrého důvodu – je mnohem snazší legitimizovat politickou moc jako obecnou a
obsahově nepodmíněnou, pokud tato moc vyvěrá z jediného bodu a je tímto původem
„homogenizována“. Suverenita pak plní roli jakési legitimizační singularity. Proč je ta která pravomoc
státu, ten který příkaz státu legitimní? Protože má svůj konečný původ v suverenitě. Proč nelze na
jednání státu uplatnit omezení obecné normativity (morálky)? Protože jeho pravomoci prošly
singularitou, kde přestávají platit běžné zákonitosti.
Otázka legitimity se díky tomu „smrskává“ na vysvětlení suverenity a zdůvodnění její legitimizační
síly/relevance. Tím se ještě otázka legitimity nestává snadnou, nicméně stává se (přinejmenším
zdánlivě) strukturovanější. Jestliže se nezjednodušuje odpověď, alespoň se zjednodušuje otázka.
Pohříchu možná až příliš.
Postavíme-li do středu zájmu suverenitu, není předmětem legitimizace ani tak stát jako takový, ale
právě suverenita, nerozlučně spjatá s pojmem „moci ustavující“. Pouvoir constituant nejen fakticky
ustavuje běžnou (ustanovenou) státní moc, ale zároveň ji normativně autorizuje (legitimizuje). Tomáš
Sobek (2013, 538) podotýká, že „legitimitu lze státovědně chápat jako vnitřní aspekt a zdůvodnění
suverenity státu, takže bychom se snažili nahlédnout za oponu prosté moci.“ Úzkého vztahu mezi
oběma koncepty si všímá také Jan Kysela (2014, 138): „Podle M. Krieleho je suverenita spolu s
legitimitou klíčovým pojmem státovědy - jeden se vztahuje k prosazení, druhý k ospravedlnění státní
moci. Neznamená to ovšem jejich mimoběžnost... podle převažujících názorů není suverenita pouze
faktickou mocí, nýbrž mocí autorizovanou, tj. legitimní co do titulu." Původ v suverenitě (resp.
ustavující moci) je pojímán jako univerzální legitimizační důvod: „Rozhodnutí subjektu ustavující moci
není zavazující proto, že je rozumné, ale právě kvůli tomu, kdo rozhoduje."208 Vojtěch Belling (2009,
13; zvýraznění MG) pak zdůrazňuje onen singulární aspekt suverenity: „V nejobecnější rovině lze
legitimitu vnímat jako ospravedlnění (státní) moci, jak ve smyslu normotvorné, tak výkonné moci, a to
207

Příkladem může být demokratická legitimita, pokud by na základě vstupu (demokratická participace)
propůjčovala legitimitu nežádoucímu výstupu (věcně nesprávným nebo nespravedlivým regulacím), viz kapitola
3.14.
208
Kysela (2014, 70) shrnující Sieyesovo pojetí ustavující moci.

78

z jednoho objektivně platného a závazného normativního pramene.“ Nedělitelná homogenita moci je
konstantním státovědným náhledem na pojem legitimity („Právě prvek jednotné konstituce
politického a normativního řádu, jednoty moci a práva, jejich opření o jeden zdroj právních norem,
jeden pramen legitimní moci v podobě jednoho subjektu, tedy prvek absoluce od jakýchkoli jiných
pozitivních norem a pozitivních autorit je spojujícím elementem pojmů suverenity od Bodina,
Hobbese, Pufendorfa, Rousseaua, Kanta a Hegela až po Schmitta a Hellera.")209 a pro pochopení
moderního státu je nepostradatelná. „Na místo dosavadní plurality moci nastupuje jednotný politický
subjekt coby univerzální zdroj moci na určitém teritoriu a současně výlučný pramen její legitimity."210
Toto propojení pojmu suverenity a legitimity platí i při náhledu z druhé strany. Byla to totiž myšlenka
suverenity, co stvořilo požadavek na obsahovou bezpodmínečnost jako součást konceptu legitimity.
Dokud byla legitimní moc pevně zakotvena v přirozenoprávním myšlení, rozumělo se samo sebou, že
tato moc je vykonávána v souladu s přirozeným právem. Obsah legitimní moci tak byl předem dán a
nedávalo smysl mluvit o bezobsažném, libovolném výkonu legitimní moci. Byla to až emancipace
faktické moci do podoby moderní suverenity, co dalo vzniknout potřebě tuto moc justifikovat jakožto
obecnou a obsahově nepodmíněnou – čili suverénní (neboli, suverenita = obecnost + obsahová
bezpodmínečnost). „Vznikem samostatné a politickému panství imanentní sféry faktického panství se
totiž mezi normativitou a fakticitou vytváří propast, kterou nelze překonat ideou předpokládané
jednoty společnosti a moci, nýbrž pouze druhotným ospravedlněním existujícího panství. Právě v této
souvislosti vzniká otázka po právu vládnout, tedy vykonávat na úrovni fakticity neomezenou moc.
Zcela správně proto Martin Kriele konstatuje, že otázka legitimity vyvstává teprve v éře suverénního
panství“ (Belling 2009, 20).
Vzájemné propojení suverenity a legitimity však není zcela symetrické. Koncept jediné suverenity
logicky neimplikuje koncept jediné legitimizace pokrývající celou suverenitu; to by vyžadovalo ještě
jeden předpoklad – že politická moc je dostatečně homogenní na to, aby ji bylo možné legitimizovat
jediným legitimizačním důvodem. Společný původ veškeré moci v suverénovi se nabízí jako jeden
z možných společných jmenovatelů, který může státní moc homogenizovat.
Homogenizace státní moci prostřednictvím suverenity není v zásadě nic jiného než příprava půdy pro
zdůvodnění obsahové bezpodmínečnosti a obecnosti legitimní moci – má-li veškerá politickou moc
stejnou podstatu, lze jedinou legitimizační strategii vztáhnout en bloc na všechny příkazy této moci.
Není pak nutné legitimizovat jednotlivé kompetence zvlášť ani není nutné zkoumat obsah příkazů –

209
210

Belling (2014, 629; zvýraznění v originále)
Belling (2015, 28; zvýraznění MG)
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homogenizovaná moc je stejná v celém svém rozsahu, a tedy legitimizovaná totožnými
legitimizačními důvody v celém svém rozsahu (opět za předpokladu, že se pohybuje intra vires).
Podobně jako v případě faktické stránky suverenity, která je problematická svou fikcí jednoho
homogenního suverénního subjektu, je suverenita problematická z normativní strany svou fikcí
homogenity státní moci. Podstata problému je přitom obdobná – normativní suverenita je vystavěna
na předpokladu, který vlastně uhýbá před tím, co má být vysvětleno. Široká pluralita materiálních
funkcí soudobého moderního státu totiž vyvolává nemalé pochybnosti, nakolik je možné je převést
na nějakého společného jmenovatele a ospravedlnit stejnými důvody. Znamenalo by to, že totožné
argumenty ospravedlňují zajišťování vnější a vnitřní bezpečnosti, trestání vražd, sociální programy,
nahánění rekreačních konzumentů drog po parku a finanční příspěvky pro Český olympijský výbor
nebo pro Velkou cenu Brna. Nezdá se však, že by tyto projevy státní moci měly mnoho společného.
Legitimizační teorie se musí nějak vyrovnat s touto „dělbou moci“ mezi různé materiální funkce
státu. Tento požadavek není příliš náročný z pohledu čistě procedurálních teorií211 a historických
teorií,212 je však znepokojivý pro teleologické legitimizační teorie, které se tak či onak vyjadřují
k tomu, co je legitimizujícím účelem státu – natural duty teorie, teorie hypotetického souhlasu a
teorie založené na veřejném (obecném) zájmu.213 Pluralita účelů státu naznačuje pluralitu justifikací
různých kompetencí státu.
Modelovat legitimní moc jako jakýsi „package deal“, který si za jednu „legitimizační měnu“ kupujeme
jako celek, je ošemetné. Proti takovému holismu asi nelze zásadně nic namítat, dokud jde o jen
podtržení skutečnosti, že státní moc je více než pouhá suma jednotlivých kompetencí. Pochybnější
však už je vyvolávání dojmu, že státní moc vůbec není sumou různorodých kompetencí, ale
homogenní mocí, a tedy že zdůvodnění jedné části balíčku je dostatečným zdůvodněním celého
balíčku.214 Ačkoli tedy může být pravda, že stát jako takový je „daní odváděnou z individuální svobody
za účelem reprodukce společnosti“ (Holländer 2009, 52) a že právo jako takové je nezbytné pro
fungování společnosti, nevypovídá to mnoho o tom, proč by veškeré příkazy bez ohledu na svůj

211

Kdy dodržení určité procedury samo o sobě legitimizuje výsledek – roli „suveréna“ (singularity) sehrává
v takovém případě totiž samotná procedura.
212
Jejichž hlavním představitelem je teorie souhlasu – souhlas totiž v zásadě legitimizuje cokoli (snad s výjimkou
porušení práv, které nelze souhlasem zcizit – např. prodat se do otroctví) a souhlasit lze i s libovolným
„balíčkem“ různorodých pravomocí nebo s procedurou, která následně vyprodukuje různorodé pravomoci.
213
Ke kterým patří i klasická teorie reprezentace, jak ji popisuje Vojtěch Belling.
214
Což by snad mohlo platit právě tehdy, pokud by byl obsah balíčku dostatečně homogenní.

80

obsah byly daní za přežití společnosti.215 Zdůvodnění elementárních funkcí státu jako prerekvizity
civilizace není totéž co zdůvodnění státu v celém jeho rozsahu.216
Svázání elementárních funkcí státu se všemi funkcemi, které stát vykonává, je poněkud nekalá
praktika. Jakmile je jednou v balíčku „prerekvizita civilizace“, můžeme do něj přidat téměř cokoli a
jeho přidaná hodnota bude stále pozitivní.217 „Situace by musela být velmi zlá, aby stát nebyl
legitimním." Copp (1999, 173). Stát, který zabraňuje válce všech proti všem a zároveň zakazuje
rekreační konzumaci marihuany je samozřejmě dobrý „kauf“; avšak nakolik se justifikace těch
kompetencí státu, které brání válce všech proti všem, vztahuje také na kompetenci bránit užívání
marihuany?
Je to podobné, jako by lékárna začala prodávat inzulin výhradně v dárkových balíčcích spolu
s kaviárem (a tomu odpovídající cenou) – pacienti si sice budou tyto balíčky kupovat a jejich
spotřebitelský přebytek bude stále výrazně kladný, ale nebylo by příliš smysluplné tvrdit, že část ceny
připadající na kaviár je „daní za zabránění hyperglykemie“. Lze sice říci, že inzulin a kaviár mají jedno
společné – to, že jsou součástí jednoho balíčku - ale to je tautologické tvrzení. Lze taktéž říci, že
funkčně odlišné kompetence státu jsou „zabaleny“ do jednotné formy práva a následně zdůvodnit
společenskou nutnost pro obecnou závaznost práva – i to však bude mít tautologický nádech, jestliže
v právním státě jsou všechny kompetence vykonávány prostřednictvím právních norem.
Jak vidno, pojítko mezi legitimitou a suverenitou není prosto pnutí a ne všechny legitimizační
strategie jsou se suverenitou slučitelné. Bagg a Knight (2014) rozlišují mezi holistickými verzemi
legitimity, které legitimizují stát v celém jeho rozsahu, a partikularistickými verzemi legitimity, kdy
legitimizovány jsou konkrétní pravomoci nebo konkrétní příkazy. V případě partikularistické legitimity
by tedy mohla nastat situace, kdy v rámci určitých pravomocí státní moc legitimní je a v rámci jiných
nikoli. Legitimní stát by se tak skládal z jakéhosi souostroví legitimních kompetencí. Popřípadě by tyto
„ostrovy“ mohly pokrývat i veškeré kompetence státu, každý ostrov by však byl legitimizován zvlášť;
anebo by zde byl jen jeden hlavní ostrov legitimity pokrývající některé základní funkce státu a kolem
215

Jinak bychom museli být schopni s vážnou tváří říci, že dotace na Velkou cenu Brna je daní za přežití
společnosti.
216
„Stát je velmi důležitou částí společenské dělby práce. Kde není žádná dělba práce, tam nelze ani začít mluvit
o státu. Ale ne jakákoli nebo každá specializace tvoří stát: stát je oddělení a soustředění udržování pořádku.
‚Stát‘ je instituce nebo soubor institucí, které se specificky zabývají vynucováním pořádku (ať už se zabývají také
čímkoliv jiným). Stát existuje tam, kde instituce, specializované na vynucování pořádku, jako jsou policejní sbory
a soudy, se oddělily od zbytku společenského života. Ony jsou stát.“ Ernest Gellner cit in Hollander (2013, 2)
217
Cf. “By their nature, appeals to standards of minimal legitimacy aim to justify the status quo, not on the
ground that it enshrines justice, but largely on the basis that it beats anarchy. Our Constitution and the legal
regime that it helps to establish are surely better than anarchy, but so is the constitution of nearly every other
nation-state.” Fallon (2005, 1813)
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něj by kroužily další kompetence, které by již nebyly legitimní, nýbrž pouze ospravedlněné.218 „Možná
mají typičtí občané těchto států mnohem užší obligace, než oni nebo jejich vlády předpokládají, nebo
jsou plné politické obligace mnohem méně aplikovatelné, než se normálně předpokládá.” (Simmons
2002, 20).
Tak či onak by však přijetí partikularistické legitimity nejspíše znamenalo rezignaci na klasickou
koncepci legitimity spočívající na obecnosti a obsahové nepodmíněnosti moci, neboť legitimita
jednotlivých příkazů a kompetencí by byla posuzována per partes a nebylo by možné spoléhat na
obecnou presumpci ve prospěch normativní závaznosti příkazů státní moci. Znamenalo by to
oxymorónní „dělitelnost a pluralitu“ suverenity.
Na tomto místě nelze neupozornit na jeden rozdíl mezi českou a anglosaskou debatou o legitimitě –
zatímco ta česká považuje koncept legitimity a suverenity za prakticky neoddělitelný, anglosaská
užívá konceptu suverenity pro vysvětlení legitimity pouze okrajově (a když už, pak jako koncept, který
je potřeba legitimitou vysvětlit, nikoli který legitimitu vysvětluje). Hlavním důvodem je rozdílný
akcent v obou debatách – ta česká jej klade na systémově-imanentní legitimitu (v rámci které je
ustavující moc explanans legitimity), ta anglosaská klade důraz na systémově-transcendentní
legitimitu (v rámci které je suverenita explanandum). 219
Akcent na systémově-transcendentní legitimitu je tedy o úroveň fundamentálnější – suverenita
samotná totiž tlačí hlavní otázku legitimity před sebou. Přílišný důraz na vzájemnou podmíněnost
suverenity a legitimity má tendenci k zacyklení legitimity v bludném kruhu imanentní legitimizace –
suverénní moc je třeba legitimizovat a ustavující moc je legitimizována suverénem. To pochopitelně
vyvolává otázku po vnější relevanci takovéto uzavřené legitimity a po legitimizaci samotné
suverenity. Přitom se nejedná o otázku „o vejci a slepici“, neboť je zřejmé, že je-li ustavená moc
legitimizovaná mocí ustavující, je nejprve potřeba legitimizovat moc ustavující. Pak je však i jasné, že
suverenita nemůže mít konečné slovo při legitimizaci moci, protože je sama předmětem legitimizace.

3.6

Předmět legitimity

Co přesně tedy legitimita justifikuje? Na první pohled by se mohlo zdát, že je to jednání státu (nebo
přesněji jeho představitelů), které je obecně nepřijatelné, a proto vyžaduje zvláštní zdůvodnění. Když
218

Obdobnou úvahu činí např. Leslie Green (1996, 210): „With respect to some laws there is a strict obligation
of obedience: here, we ought to take the law at its word. There are other laws, however, with respect to which
it is appropriate to assess one's compliance on a case-by-case basis."
219
K oběma pojmům viz Belling (2009, 23)
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policista nebohého Boba přeci jen doběhne a začne mu vypisovat blokovou pokutu, Bob se zdráhá
zaplatit. Policista mu tedy začne vysvětlovat, že se zaplacení pokuty nevyhne – buď tak učiní nyní
“dobrovolně”, nebo bude následovat řízení, na jehož konci si pro jeho televizi přijdou exekutoři, kteří
budou mít pro případ odporu za zády ozbrojené policisty. Bob tedy neochotně vytáhne požadované
bankovky a podá je policistovi, nicméně neodpustí si povzdech: „nikomu jsem nic neslíbil, nikomu
jsem nic nerozbil… tohle je prostě krádež za bílého dne.“ Bob má vlastně pravdu, policista mu
skutečně bere peníze, aniž by k tomu měl nějaký běžný morální titul (důvod). Podobné pocity zažívá
Bob i koncem března při vyplňování daňového přiznání. Proč zrovna on má platit za Velkou cenu
Brna, když ho motorkářský sport vůbec nezajímá? Vždyť i ty daně jsou krádež.
Jenomže mezi daněmi a krádeží je podstatný rozdíl - daně jsou v souladu s „pravidly hry“. Daně jsou
institucionalizované a normované, protože zde existuje pravidlo, která říká „daně jsou OK“. V tomto
ohledu nelze o daních tvrdit, že jsou krádež, nýbrž nanejvýš, že jsou jako krádež220 – což sice stále
vyvolává potřebu jejich justifikace, ale přísně vzato předmětem této justifikace nejsou přímo daně,
ale ona norma „daně jsou OK“.221 Pokud se justifikace normy „daně jsou OK“ zdaří, daně nebudou
krádež, protože justifikovaná norma daně sankcionuje. Pokud se justifikace normy „daně jsou OK“
nezdaří, daně budou krádež, protože tato norma bude morálně irelevantní (nebude mít žádnou nebo
dostatečnou morální sílu). Toto poněkud hnidopišské upřesnění poukazuje na jednu podstatnou
vlastnost justifikace moci – předmětem justifikace není samotné chování, které je v rozporu
s obecnými morálními normami, nýbrž normy, které takové chování aprobují.
I v tomto smyslu je tedy justifikace státu jeho nepřímým normativním zdůvodněním – nejustifikuje se
přímo jednání, nýbrž „pravidla hry“, která to či ono jednání schvalují. Lze tedy říci, že předmětem
justifikace jsou instituce (v northovském smyslu „pravidel hry“), a to na různých úrovních obecnosti:
tedy jak normy regulující jednání konkrétních soukromých osob a veřejných orgánů (zjednodušeně
řečeno „běžné“ právní normy), tak jim „nadřazené“ politické právní normy regulující vznik „běžných“
právních norem (tedy ústavní právo v materiálním smyslu). Primárním předmětem justifikace je tudíž
ústavní řád jako institucionální rámec moci ustavené, z nějž se odvozuje justifikace (právních)
příkazů této moci, které následně opravňují k určitému jednání. Explicitně nebo implicitně je součástí
tohoto ústavního institucionálního rámce nějaká legitimizační doktrína, která „systémově
imanentně“ zdůvodňuje, proč a za jakých podmínek je ustanovený ústavní řád legitimní222 – tedy že
příkazy ustanovené moci jsou všeobecně a obsahově bezpodmínečně závazné a proč je tato
220

Čťěme naprosto triviálně: daně by byly krádež, kdyby zde nebyla norma “daně jsou OK”.
Přičemž potřeba justifikace vyplývá z konfliktu mezi normou „daně jsou OK“ a obecnou morální normou
„brát lidem majetek bez jejich souhlasu je nepřípustné“.
222
Oficiální legitimizační doktrínou tedy ústavní systém sám sebe ospravedlňuje.
221
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závaznost morálně relevantní. „Pozitivní právo je právem nikoli díky mocenskému prosazení, ale díky
tomu, že konkretizuje a uskutečňuje určitou politickou ideu, ze které vyvěrá celý ústavní řád“ Belling
(2012, 252).
Dennis The Constitutional Peasant ve slavné montypythonské scéně,223 kdy Dennisem cloumá král
Artuš a dožaduje se splnění svého příkazu, velice uvážlivě volil slova, když nekřičel „pomoc,
výtržnost!“ ani „pomoc, omezování osobní svobody!“, nýbrž „now we see the violence inherent in the
system… I’m being repressed.“ – Dennisova námitka je zde nepřímá, nesměřuje vůči chování krále
Artuše jako takovému, nýbrž vůči pravidlům systému, která chování krále Artuše schvalují; zároveň
Dennis odmítá legitimitu těchto pravidel, neboť legitimizační doktrína – „strange women lying in
ponds distributing swords“ – mu nepřišla přesvědčivá. Obdobně, daně nejsou krádež, nýbrž „violance
inherent in the system“ – nejsou přímo posouditelné jako nespravedlivá krádež, neboť nejprve je
nutno posoudit legitimitu systému, který je aprobuje, a teprve v případě nelegitimity tohoto sytému
lze posoudit, zda je výběr daní krádeží.224
Moc ustavená se svou legitimizační doktrínou však není konečným předmětem legitimizace, neboť
moc ustanovená odvozuje svou legitimitu od moci ustavující, která již není institucionálně regulovaná
a která je obvykle považována za suveréna. Suverén není pouze konečným faktickým původcem
moci, nýbrž také konečným normativním důvodem legitimity ustanovené moci (legitimizační doktrína
ustanovené moci se koneckonců obvykle nějak odkazuje na moc ustavující). Konečným předmětem
legitimity se proto zdá být právě suverén (moc ustavující),225 jakožto konečný bod v hierarchickém
řetězení moci. Suverenita může mít jak podobu subjektu („vůle lidu“, panovníka), ale také jisté
procedury (demokratické deliberace při přijímání ústavy, souhlasu “suverénních” jednotlivců při
ustavení politického společenství v Lockeově teorii legitimity, dobrovolné politické směny v
„konstitučním okamžiku“ (constitutional moment) v Buchananově konktraktarianismu).
Označit suverenitu za konečný předmět legitimity (a potažmo za zdroj legitimity) však není zcela
adekvátní. Prvním důvodem je to, že řada legitimizačních teorií s žádným normativním suverénem
nepočítá. Již označení procedury (demokratické procedury, individuálního souhlasu) za suverenitu je
223

Monty Python and the Holy Grail (1975). [film]. Režie Terry Gilliam a Terry Jones. EMI Films.
Legitimita tak koncepčně zapadá do Rawlsova rámce, ve kterém jsou primárním předmětem justifikace
instituce (a sociální spravedlnost je vlastnost institucí. “Rawls also treats justice as concerned more with
perfecting institutions than perfecting relationships. In Sen’s parlance, Rawls is thus a transcendental
institutionalist, as are most political theorists.” Schmidtz (2011, 1)
225
„Takto popsané teoretické přístupy ke konceptu legitimity v moderním státě je třeba samozřejmě oddělit od
vlastních legitimačních konceptů definovaných ústavními řády jednotlivých států na základě suverénního
rozhodnutí pouvoir constituant. Ty mohou být založeny na ideji demokracie, ale také na teokratickém či
ideologickém základu. Teorie legitimity se snaží proto odpovědět na zásadní otázku legitimity ústavodárné
moci, na niž sama tato moc nedokáže dát přesvědčivou odpověď." Belling (2009, 101-102)
224
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značně metaforické vyjádření. Mnohé legitimizační teorie však nedávají přílišný prostor ani pro toto
metaforické použití pojmu normativní suverenity, resp. nemají užití pro koncept moci ustavující –
např. pokud je zdrojem legitimity přirozená povinnost podporovat spravedlivé instituce, jak by
vyplývalo z Rawlsovy politické teorie, pak institucionální uspořádání je legitimní z titulu spravedlnosti
těchto institucí, nikoli kvůli odvození institucí z nějaké normativní suverenity (moci ustavující).226
Druhým důvodem této neadekvátnosti je pak to, že suverenita (moc ustavující) je v podstatě jen
extenzí legitimizační doktríny, kterážto je pouhou systémově imanentní legitimitou, zatímco smyslem
normativní legitimity je zdůvodnit moc „navenek“. Suverenita je onen bod, kde končí systémově
imanentní legitimita, neboť suverénní ustavující moc z podstaty věci již není institucionálně (právně)
normovaná, a nastupuje vnější legitimita jakožto styčná plocha mezi legitimizační doktrínou a
legitimizační teorií.
Tvrdí-li legitimizační doktrína, že všechna moc pochází z lidu, vnější legitimizační otázka zní: proč by
měla být vůle lidu pro jednotlivce morálně závazná? Tvrdí-li doktrína, že dodržení demokratické
procedury propůjčuje výsledku autoritu, vnější legitimizační otázka zní: proč jsou příkazy vzniklé
v demokratické proceduře pro jednotlivce morálně závazné. Předmětem legitimizace tak je vlastně
vnější justifikace legitimizační doktríny. Jinými slovy, legitimizační teorie jsou zdůvodněním toho,
proč jsou legitimizační doktríny morálně relevantní a nikoli pouhou normativní samomluvou
politického systému (autopoiesis).

3.7

Legitimita jako vnější normativní relevance

Vnější (systémově-transcendentní) legitimita předpokládá, že legitimita (resp. legitimizační teorie) je
určitým relevantním způsobem „zakotvena“ v obecné normativitě (morálce), že legitimizační teorie
má dostatečnou vnější morální relevanci, která odpovídá na otázku „a proč bych měl brát legitimitu
vážně?“ v termínech obecné morálky.
Ne že by bez této vnější relevance nemohla mít legitimita normativní charakter, ale jednalo by se o
normativitu specificky politickou, uzavřenou. Vedle normativity právní (s dichotomií právní vs.
protiprávní) a normativity morální (správné vs. špatné) by tak existovala další paralelní kategorie
normativity politické (legitimní vs. nelegitimní) – pak by se ale pojem legitimity míjel se svým účelem,

226

Pakliže nenapneme pojem suverenity do krajnosti a neoznačíme za “suverenitu” již samotný morální
imperativ “podporovat spravedlivé istituce”.
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a sice propojení mezi faktickým političnem a morálkou.227 Vnější morální relevance legitimity je její
pojmovou podstatou – ustanovení toho, že legitimní moc má morální důsledky (právo vládnout a
politický závazek) vyžaduje morální předpoklady. Je-li legitimita morální vlastností politické moci, pak
nemůže být soběstačná (self-contained), kritéria legitimity musí být v nějakém vztahu k obecné
normativitě

(morálce),

z podstaty

věci

se

legitimita

nemůže

spokojit

s pouhou

autoreferencialitou.228
Jakkoli je smyslem legitimity zpřehlednit normativní situaci politické moci, nemůže se kalným vodám
obecných morálních soudů zcela vyhnout. Legitimita nemůže být „čistým“ konceptem oproštěným od
normativní složitosti světa, pokud chce být jeho smysluplnou součástí.229 "Legitimita je… morální
soud o existujícím právu a jako taková je součástí soudů spravedlnostních."230 Účelem konceptu
legitimity není vystavět slonovinovou věž koncepčně čisté, uzavřené legitimity, nýbrž koncepci
použitelnou v reálném světě. „Politická filozofie, alespoň pokud se dotýká politické legitimity, je dle
tohoto pojetí druhem aplikované morální teorie. Slovy Roberta Nozicka: Morální filozofie stanovuje
pozadí - a hranice - pro politickou filozofii“ Fossen (2011, 29).
Legitimizační teorie se tak nachází v pozici jakési teorie středního rozsahu (middle-range theory),
která je jednou nohou rozkročena do vysoce abstraktních, pokud možno koherentních a systémově
uzavřených „legitimizačních doktrín“ typických pro ústavní teorii a druhou nohou do značně širokých
a rozporuplných „teorií spravedlnosti“ zdůvodňujících obecné morální imperativy. Legitimizační
teorie mají v tomto ohledu možnost zaujmout spíše pragmatickou pozici a odhlédnout jak od
případné metafyziky legitimizačních doktrín,231 tak od nevyhnutelné kontroverze (a začasté taktéž
metafyziky) spojené s hledáním „té správné“ teorie spravedlnosti.
Role legitimity jako „oslího můstku“ mezi političnem a morálkou umožňuje legitimizačním teoriím se
do značné míry alibisticky distancovat jak od morálky, tak od politična. Oba břehy nabývají podoby
227

Pojem legitimity implikuje spíše „sériové“ než „paralelní“ zapojení těchto třech normativních systémů –
obecná morálka zdůvodňuje legitimitu a legitimita následně zdůvodňuje morální závaznost práva, které je
produktem legitimní politické moci.
228
Cf. "Zatímco se předmoderní politický systém mohl opírat o transcendentální zjevení nadpřirozené moci a
pravdy, moderní systém se musí spokojit s vlastní autoreferencialitou, s legitimačním systémem opřeným o
jevení nikoli Boha, ale lidu jako konečného zdroje autority." Belling (2014, 630)
229
Suverenita koneckonců nenahrazuje obecné morální soudy. „I když je suverenita v duchu Hobbese (stejně
jako u Spinozy) vykládána jako moc nad definicí dobra a zla, jde vždy o definici dobra pro účely veřejné moci a
práva. Nikdy tak nemůže být vyloučena vzpoura jednotlivců, kteří se právě kvůli mravním normám postaví státní
moci.“ Belling (2015, 441)
230
Přibáň (1997, 231) parafrázující H.L.Harta.
„Pursuant to a moral concept, legitimacy inheres in the moral justification, if any, for claims of authority
asserted in the name of the law.“ Fallon (2005, 1791)
231
Neboť se jedná pouze o imanentní metafyziku zajišťující imanentní koherenci legitimizační doktríny uvnitř
ústavního „modelu“.
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víceméně černých skřínek, jejichž obsah není středem pozornosti – ptáme-li se po normativní
legitimitě, zajímá nás to, co se děje na mostě, ne na jednotlivých březích. Na morální břeh se
legitimita obrací s otázkou „co podle tebe morálně zakládá přípustnost donucení a povinnost
určitého jednání, které není vázáno čistě na jeho obsah?“, na politický břeh s otázkou „čím
zdůvodňuješ právo vládnout a povinnost poslouchat?“. Tam kde je nalezena odpověď kompatibilní
s oběma břehy, tam je legitimita. Alan Nelson (podle Schmidtze 1990, 90) shrnuje legitimizaci
prostřednictvím vnějších kritérií následovně: “V politické filozofii existuje obecná strategie pro
ospravedlnění státu, která se stala dominantní. Prvním krokem při použití této strategie je vyjít z
nějakých principů ohledně morálky a osob... Druhým krokem je ukázat, jak by se stát vyvinul nebo
mohl vyvinout v dostatečném souladu s principy individuální morálky... V anglo-americké filozofii se
tato strategie stala natolik dominantní, že na alternativy lze narazit jen zřídka.”
Modelovým příkladem legitimizační teorie je teorie souhlasu – v tomto případě politická doktrína
tvrdí, že kritériem legitimity je souhlas, a obecná morálka tvrdí, že souhlas je morálně relevantní
důvod, neboť zakládá povinnost subjektu splnit dobrovolně přijatý závazek, a to bez ohledu na obsah
závazku.232 Tento základní půdorys vyžaduje vyřešení řady dalších konstrukčních prvků (Co lze ještě
považovat za souhlas? K čemu všemu je souhlas dán? apod.), nicméně vnější normativní relevance
voluntaristické doktríny je v zásadě jasná – volenti non fit iniuria a pacta sunt servanda.
Voluntaristické teorie však zdaleka nejsou jediné, které vyvozují legitimitu z obecných morálních
imperativů, protože souhlas není jediným morálním důvodem pro vznik závazků, resp. pro morální
přípustnost zásahů do individuálních práv (right defeaters)233 – existují různé teorie přirozených
povinností (natural duties theories).234 Základní konstrukce je však vždy stejná: legitimizačnímu
kritériu odpovídá nějaký morální imperativ, který není unikátně politický, nýbrž univerzální.
Tento univerzalistický pohled na legitimitu však není zcela univerzální. Partikularistické pohledy
nemají potřebu hledat jeden propojený normativní svět, ve kterém je možné volně přecházet mezi
obecnou a politickou normativitou. Partikularismus může mít v zásadě dvě podoby: (1) politického
naturalismu, pro nějž jsou politické vztahy a politická moc dostatečně přirozené na to, aby byl
politický břeh normativně soběstačný a nepotřeboval dovážet normativní relevanci přes most
z druhého břehu; a (2) politického pozitivismu, pro nějž je propast mezi politickou normativitou a
morálkou nepřemostitelná (stejně jako pro právní pozitivismus jsou právní normativita a morálka dva
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Např. uzavření kupní smlouvy zakládá obsahově nepodmíněný závazek zaplatit kupní cenu a předat věc,
víceméně bez ohledu, zda je její obsah smlouvy pro obě strany výhodný nebo co je předmětem koupě,
morálním důvodem zde je oboustranný souhlas, ne obsah smlouvy.
233
Cf. Gregárek (2012) a (2013).
234
Pro přehled těchto teorií viz Dobos (2016) a Dagger a Lefkowitz (2014).
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odlišné a oddělené koncepty). William Edmundson (2004, 228–230) v tomto směru rozlišuje
derivované teorie (derived theories), které navazují legitimitu na obecné morální principy, a
primitivní teorie (primitive theories), pro které je politická normativita soběstačným morálním
imperativem.235 Leslie Green (2012) označuje čistě politické teorie s větším citem pro metaforu jako
partenogenetické: “díky neposkvrněnému početí nemají politické obligace žádného otce mezi
obvyklými morálními principy, jakými jsou souhlas, užitek, férovost apod.”236
Základní nedostatky partikularistických teorií již byly zmíněny – jejich programové odstřižení od
obecné normativity je nutí hledat zdroj normativity v konceptech, které jsou na vkus moderní člověka
(o postmoderním člověku ani nemluvě) až příliš metafyzické a přinejlepším jen rozpačitě relevantní.
„Stát (spolu s rodinou) je považován za “speciální” a podléhající jiným pravidlům, spíše než nacházející
se na jedné straně uniformně regulovaného kontinua s ostatními užitečnými společenskými
uspořádáními (což by byl lockeovský pohled). Hegeliánské vysvětlení toho, co je na politických
uspořádáních "speciálního", mi však připadá, že spoléhá na velmi obskurní a pochybné metafyzice
nebo že vyvolává více otázek, než zodpovídá (například proto, že bez argumentace pokládá postoje
lidí nacházejících se pod přirozenou autoritou státu za pravdivé a spolehlivé)“ (Simmons 1999, 768).

3.8

Plauzibilita systémově transcendentní legitimity

Skepse vůči univerzalistické legitimitě však rozhodně není samoúčelná, neboť jakkoli se derivativní
metoda konstruování legitimity může zdát na první pohled elegantní a „přirozená“, ve světě, který již
dávno není přirozenoprávní, vyvolává i ona rozpaky. Je-li legitimita výsledkem poměřování politické
moci vůči vnějším – a tedy objektivním – kritériím, jaká kritéria to jsou? A kdo je určí? Koncept
legitimity, který nás v podmínkách hodnotového pluralismu nutí klást si takovéto otázky, se zdá být
cestou do pekel. Nebo přesněji, do normativního chaosu - což (jak bylo uvedeno výše) je přesně ta
situace, které má legitimita zamezit.
Jednou z možných reakcí na tento problém je reakce ve své podstatě postmoderní – podvolit se mu a
akceptovat jej jakožto přirozenou vlastnost světa, který je nevyhnutelně tekutý a chaotický. Druhou
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„Derived accounts seek to justify the duty by tying it to a wider and perhaps less controversial moral principle
or cluster of moral principles. Primitive accounts, on the other hand, seek to defend the duty as morally
freestanding…. Any discussion of a derived theory naturally falls into two parts. First is an elaboration of the
more general principle. The second is an evaluation of the prospects of assimilating political obligation to the
general principle.” Edmundson (2004, 228-229)
236
“Having a virgin birth, [political] obligation has no father among familiar moral principles such as consent,
utility, fairness, and so on.”
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možností je postavit proti chaosu „přirozeného“ světa řád světa v jistém smyslu umělého,237
založeného na regulativní ideji moderního státu s jeho suverenitou a systémově-imanentní
legitimitou. Tuto druhou cestu v českém prostředí velice přesvědčivě reprezentuje Vojtěch Belling.
Tedy vlastně příslovečnou „třetí cestu“, neboť podle Bellinga (2009, 7-12) lze rozlišit tři modely
legitimace – (1) model založený na primátu fakticity, kdy legitimita splývá s faktickou (sociologickou)
akceptací politické moci ze strany občanů;238 (2) model primátu univerzální etiky, která poskytuje
objektivní, na ustavující moci nezávislá kritéria legitimity;239 (3) model „klasické“ suverenity, kdy
legitimita vychází ze skutečnosti, že politická moc reprezentuje transcendentálně přítomnou
homogenní entitu politického národa (lidu).
Tento třetí model je bytostně normativní – neboť pojem reprezentace celého lidu představuje
regulativní ideu, která vylučuje normativní přijatelnost čiré politické moci jako výstupu pouhé
faktické „rovnováhy moci“ mezi zájmovými skupinami, a tudíž neakceptuje „nahou“ normativní sílu
faktického. Zároveň však je modelem uzavřeným, úplným a koherentním, který na rozdíl od
přirozenoprávního modelu netrpí problémem regrese ad infinitum při hledání konečného arbitra,
který by rozhodl o tom, jaká jsou ona objektivní kritéria legitimity a kdy jsou naplněna.
Model reprezentace suveréna obsahuje silný transcendentální (metafyzický) element – přiznaně
fiktivní předpoklad homogenního subjektu majícího idealizovanou vůli. Tento bezpochyby
kontroverzní krok je zdůvodněn víceméně svou nezbytností. Podle Bellinga se koncept legitimity
nachází na křižovatce, z níž vedou pouze tři cesty: (1) pozitivistická rezignace na normativní
legitimitu; (2) zabřednutí legitimity do bažiny hledání „té jedné správné“ teorie spravedlnosti,240 z níž
by byla odvozena objektivní kritéria legitimity, a zacyklení se nad regresní otázkou quis
interpretabitur; (3) nebo právě klasická suverenita, která se jeví jako jediná schůdná cesta ke
smysluplnému konceptu normativní legitimity.
Zatarasení druhé cesty přes univerzalistickou, vnější legitimitu, je však založeno na třech
zpochybnitelných předpokladech: (i) že morální evaluace vyžaduje normativní autoritu (arbitra), která
rozhodne o tom, co je legitimní a co nikoli; (ii) že morální evaluace vyžaduje absolutní poznatelnost
„pravdivé“ teorie spravedlnosti; (iii) že legitimizační fikce je dostatečným substitutem pro vnější
morální relevanci.

237

Pojem “umělý” zde nemá nutně negativní konotace.
Normativní prvek je obsažen pouze v tom, že se nejedná pouze o faktické podvolení se moci, ale o faktické
přesvědčení občanů o legitimitě této moci.
239
Kam řadí i postmoderní teorii diskurzu.
240
Neboli “comprehensive conceptions of the good”, abych použil rawlsovskou terminologii.
238
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Lukáš Kollert (2011, 133; zvýraznění MG) shrnuje Bellingův přístup ke vnější legitimitě tak, že
„klíčovým prvkem [vnější legitimity] je existence na moci (i na ústavě) nezávislé instance oprávněné
interpretovat obsah uvedených norem a přezkoumávat legitimitu vší, tedy i ústavodárné moci.“ Takto
náročná interpretace vnější legitimity však je non sequitur. Vnější legitimita jako morální vlastnost
politické moci totiž existenci konečného arbitra nevyžaduje. Na rozdíl od právní normativity, která
je založena na tom, že vždy existuje konečná instance, která nějakou právní otázku definitivně
rozhodne, morální soudy nefungují na základě autority, nýbrž na základě správnosti (přesvědčivosti)
morálního úsudku. Morální zhodnocení tak může provést každý člověk, aniž by potřeboval „patent na
rozum“ a aniž by musel být s to svůj morální úsudek nějak prosadit.241
Vnější legitimita se v tomto ohledu nijak neliší do morálního zhodnocení jakékoli jiné situace – a je
patrně utopické domnívat se, že by mohla.242 Jestliže skupina neonacistů vhodí zápalnou láhev do
domu obývaného Romy, jejich jednání bude protiprávní na základě rozhodnutí příslušné instance. O
morálnosti či nemorálnosti tohoto jednání však může učinit úsudek kdokoli, přičemž relevance těchto
úsudků se bude odvíjet především od kvality (přesvědčivosti) argumentace, o kterou se úsudek opírá.
Absence morálního arbitra, který by autoritativně určil, zda je jednání morální či nikoli (a
nevyhnutelná nejistota ohledně objektivní správnosti morálního úsudku), neznamená, že by bylo
nesmyslné hovořit o morálnosti nebo nemorálnosti určitého jednání. 243
Vnější legitimita taktéž nevyžaduje nerozporovatelný „vnější pevný bod univerzality“ (cf. Belling
2014, 623) v podobě vyčerpávajících a nezpochybnitelných znalostí o morálních pravdách. Zaprvé,
nejistota ohledně morálních pravd řeže na obě strany – čím méně si můžeme být jisti obecnými
morálními imperativy, tím méně si můžeme být jisti morálním statusem legitimní politické moci,
který se taktéž musí zakládat na nějaké morální pravdě. Jestliže nevíme, co je morálně správné, jak
víme, že je morálně správné poslouchat příkazy legitimní moci? Zadruhé, vnější legitimita nás nenutí
si vybrat konkrétní teorii spravedlnosti, nýbrž pouze to, abychom zdůvodnili legitimitu moci
v obecných termínech té které teorie spravedlnosti. A zatřetí, politická moc je prima facie v rozporu i
s relativně nekontroverzními morálními imperativy, o kterých můžeme předpokládat, že je známe

241

Z tohoto důvodu není ani příliš smysluplné hovořit o individuálních právech jako o právech, které jsou
vytvářeny státem a mimo pozitivní uznání ze strany státu neexistují v nějaké abstraktní podobě („stát dal, stát
vzal“) – státní moc je vždy možno morálně hodnotit podle toho, zda určitá práva dodržuje či nikoli.
242
“Under circumstances in which we disagree about so much else, it is hardly surprising that we should
disagree about what is legally and morally legitimate. Nor is it surprising that judgments of constitutional
legitimacy frequently rest on moral predicates.” Fallon (2005, 1853)
243
Cf. "Zdá se mi, že je přiměřené považovat suverenitu za neomezenou, což samozřejmě neznamená, že její
projevy nelze hodnotit vnějšími standardy jako nelegitimní, nemorální, pošlapávající lidská práva. Vnější
standard hodnocení může být subjektivní. Je to podobné přístupu T. Sobka ke vztahu práva a morálky: při
oddělení je možné mluvit o nemorálním právu..." Kysela (2014, 194)
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s relativní jistotou (Huemer 2013). Jednoduché obecné morální pravdy jsou zpravidla prima facie
plauzibilnější než sofistikované politické teorie.244 “Mnozí v obecné rovině považují trvanlivá
přesvědčení založená na selském rozumu za presumptivního vítěze nad konkurenčními tvrzeními,
které se zakládají pouze na koncepčním uvažování nebo politickém teoretizování” Edmundson (2004,
228).
Celkově tak i poměrně měkký, provizorní bod obecné normativity postačuje k tomu, aby legitimizační
teorie vycházely z „přirozeného stavu“ jako z presumptivní defaultní pozice, vůči které je politickou
moc třeba justifikovat.245 Relativní plauzibilita obecných imperativů pak vede k tomu, že
nejschůdnější cesta k justifikaci se jeví právě skrze odvození legitimity z relativně nekontroverzních
obecných morálních imperativů246 – poněvadž právě tato metoda zdůvodňuje něco, co není zcela
jasné, prostřednictvím toho, co je jasnější (explaining less obvious through more obvious) – pojem
„zdůvodnění“ koneckonců implikuje “ odvození povinnosti [poslouchat právo] z obecnějších morálních
principů, jejichž validita je méně pochybná než validita povinnosti poslouchat právo” (Edmundson
2004, 229).
Na jedné straně je legitimita těžká otázka – protože je obtížné na ní najít uspokojivou odpověď - na
druhé straně se jedná o relativně jednoduchou otázku, protože její předmět je v podstatě
elementární – morální přípustnost použití donucení.247 „Podle jednoho populárního pohledu je
politická legitimita minimalistická podmnožina spravedlnosti - jakási spravedlnost-light - se sníženým
obsahem normativních kalorií v porovnání s náročnějšími variantami plné spravedlnosti (které
obsahuje další nároky jako např. férovou distribuci statků nebo demokratickou vládu).“ (Fossen 2011,

244

Samotná intuitivní „samozřejmost“ legitimní politické moci propůjčuje závěru o legitimitě taktéž nemalou
plauzibilitu, ovšem pouze do okamžiku, než tento závěr začne být zdůvodňován komplexnějšími politickými
teoriemi než je „vulgární“ teorie souhlasu nebo teorie nezbytnosti státu jako prerekvizity existence společnosti.
„Common sense political philosophy is more controversial than common sense morality... even those who
intuitively accept authority may at the same time have the sense that this authority is puzzling – that some
explanation is required for why some people should have this special moral status –in a way that it is not
puzzling, for example, that it should be wrong to attack others without provocation. The failure to find any
satisfactory account of political authority may therefore lead one to give up the belief in authority rather than
to give up common sense moral beliefs.“ Huemer (2013, 17)
245
„Říci o nějakém stavu, že je přirozený, pak může v minimalistickém pojetí znamenat prostě jen to, že je uznán
jako defaultní pozice, takže odchýlení se z této výchozí symetrie vyžaduje přijatelné odůvodnění… to, co se
odůvodňuje, je zavedení asymetrického vztahu autorita – podřízený… Politický závazek se týká kolize mezi
právem jednotlivce na autonomii a právem státu jako legitimní autority po něm požadovat poslušnost." Sobek
(2013, 557)
246
Kdybychom se omezili pouze na anglosaskou debatu, je patrné, že prim hrají legitimizační teorie, jejichž
základem jsou velice jednoduché a nekontroverzní morální imperativy; anglosaské pojetí sice pracuje s natural
duties a „přirozeným“ požadavkem na souhlas, ale nejsou to přirozenoprávní přístupy ve středověkém smyslu.
Viz Dobos (2016).
247
“Justified coercion is a minimal condition of what one means by legitimate government ...." Kent Greenawalt
podle Fallona (2005, 1799)
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27). Základní morální zarámování otázky legitimity proto není příliš kontroverzní – panuje víceméně
shoda jak na její závažnosti, tak na její elementárnosti – v obou případech proto, že justifikováno je
nedobrovolné donucení. „Standardní ospravedlnění státu není nabízeno spokojeným subjektům,
nýbrž těm, kdo mají v hlavě určitý druh námitek vůči státu. "248 (Simmons 1999, 742). Požadavek na
dostatečně přesvědčivou morální justifikaci státní moci tak nevyžaduje předpoklad nějaké
absolutistické přirozenoprávní teorie individuálních práv.249
Ze stejného důvodu není odmítnutí legitimity toho kterého státu nutně radikálním závěrem, přestože
přinejmenším v případě „dobrých“ států působí takovýto závěr neintuitivně. V zásadě však
nelegitimita nemusí být důsledkem silných výchozích předpokladů,250 nýbrž důsledkem nedostatečné
přesvědčivosti legitimizačních teorií. “Anarchistické teorie mohou být rovněž motivovány vnímáním
nedostatečnosti všech údajných obhajob státní legitimity, aniž by se tyto teorie samy musely předem
vázat ke konkrétním hodnotám (které by stát mařil)“ (Simmons 1999, 3). Pozice filozofické
anarchismu není ve svém odmítnutí legitimity unikátní, neboť většina legitimizačních teorií odmítá
legitimitu – založenou na jiných legitimizačních teoriích, které nepovažuje za přesvědčivé. Abych
parafrázoval Richarda Dawkinse: všichni jsme anarchisty ve vztahu k většině teorií legitimity, ve které
kdy lidstvo věřilo. Někteří z nás jdou prostě jen o jednu teorii legitimity dále.251

3.9

Plauzibilita systémově transcendentní legitimity ve vztahu k sociologické legitimitě

Vnější legitimitu však lze postavit do kontrastu nejen vůči systémově imanentní legitimitě
v normativní podobě (klasické teorie suverenity a ideální reprezentace), ale také vůči systémově
248

Cf. "Legitimacy, as we mentioned above, should be a resource for those who want to justify the decisions of a
government to those who disagree with those decisions… the urgent question of legitimacy is why anyone is
allowed to tell anyone else what to do." Bagg a Knight (2014, 2085)
"To concede the legitimacy of government is to accord to some number of persons a right that we otherwise
reserve to ourselves, the right to conduct our own lives and affairs as each of us deems appropriate." Flathman
(2007, 678)
249

Koncepty individuálních práv, lidských práv nebo good governance jakožto příklady vnějších kritérií legitimity
nejsou přímým nástupcem předmoderního pojetí přirozeného práva a bonum commune, neboť nevyplňují celý
veřejný prostor a nepředurčují tak jeden správný politický výsledek. Fungují spíše jako mantinely (sideconstraints) kolem a uvnitř veřejného prostoru.
To ovšem nevylučuje, aby příliš extenzivní pojetí např. lidských práv bylo více či méně oprávněně vnímáno jako
příliš nahrazující politiku “věcně správným řešením.
250
“Bertrand Russell has said, ‘[T]he point of philosophy is to start with something so simple as not to seem
worth stating, and to end with something so paradoxical that no one will believe it.’ I do not believe that this is
the point of philosophy, but nor is reasoning from intuitive premises to surprising conclusions necessarily a mark
of bad philosophy.” Huemer (2013, 741)
251
“We are all atheists about most of the gods that humanity has ever believed in. Some of us just go one god
further.” Dawkins (2006, 53)
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imanentní legitimitě v sociologické podobě. Sociologická legitimita se odvozuje od postoje občanů
k politické moci – pokud jsou občané přesvědčeni o legitimitě moci, je tato moc sociologicky
legitimní.252
Přestože je sociologická legitimita označována také jako de facto legitimita (faktická legitimita nebo
deskriptivní legitimita)(Hapla 2013, 399), neznamená to, že by nebyla ve své podstatě rovněž
normativní.253 Nejedná se totiž o pouhé podvolení se moci a poslouchání jejích příkazů, nýbrž o
podvolení se státní moci na základě normativního úsudku občanů, že tato moc je normativně
legitimní.254 Pokud bychom dospěli k závěru, že politické uspořádání, které disponuje sociologickou
legitimitou, je nelegitimní na základě vnějších morálních kritérií, nejednalo by se o střet fakticity a
normativity, nýbrž v konečném důsledku o střet dvou normativit – fakticky existujících morálních
úsudků občanů v určitém čase a místě a vnějších morálních kritérií určité legitimizační teorie.
Zpochybňujeme-li morální relevanci sociologické legitimity, neznamená to neznamená nic jiného než
že legitimizační teorii, kterou akceptují občané, epistemicky nadřazujeme jinou, pravdě-podobnější
legitimizační teorii. Z tohoto úhlu pohledu je předmětem legitimizační otázky morální zhodnocení
faktických představ občanů o tom, co a proč je legitimní.255
V případě rozporu mezi normativní a sociologickou legitimitou tedy sociologická legitimita
představuje normativní výzvu pro vnější legitimitu, protože v sobě ukrývá konkurenční legitimizační
teorii a rozpor je tudíž převoditelný na spor mezi legitimizačními teoriemi o to, která je správnější, a
tím i morálně relevantnější. Nejedná se tedy o výzvu koncepční, vůči které by bylo nutno vnější
normativní legitimitu nějak zvlášť vymezovat – konfrontována jsou jablka s jablky.

252

“According to one usage of the term, a government is said to be ‘legitimate’ if the people to whom its orders
are directed believe that the structure, procedures, acts, decisions, policies, officials, or leaders of government
possess the quality of ‘rightness,’ propriety, or moral goodness—the right, in short, to make binding rules.” Dahl
(1984, 53-54)
253
“Legitimacy is a psychological property of an authority, institution, or social arrangement that leads those
connected to it to believe that it is appropriate, proper, and just. Because of legitimacy, people feel that they
ought to defer to decisions and rules, following them voluntarily out of obligation rather than out of fear of
punishment or anticipation of reward.” Tyler (2006, 1; zvýraznění MG)
254
V důsledku toho nelze říci, že by sociologická legitimita byla na rozdíl od poslušnosti snadno pozorovatelným
„faktem“ (Green 1996).
255
Cf. „Součástí vyspělé morálky je to, že si dokážeme sebekriticky utvářet morální postoje druhého řádu, tedy
morální postoje ke svým morálním postojům. Jestliže nahlédneme, že naše morální postoje jsou morálně špatné,
máme morální důvod je změnit. Pojem nemorální morálky není inkonzistentní, ale naopak logickým
předpokladem morálního rozvoje.“ Sobek (2012, 180)
“It would be a mistake, however, to conclude that sociological legitimacy necessarily corresponds to moral
legitimacy. Judgments of moral legitimacy require moral inquiries, not opinion surveys.” Fallon (2005, 1849)
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V praxi bude rozdíl spočívat především v tom, že sociologické legitimizační teorie jsou teoriemi
laickými256 (folk/naive theory of legitimacy),257 a tedy povětšinou teoriemi nepříliš sofistikovanými a
často vnitřně rozpornými, zatímco běžnými legitimizačními teoriemi máme obvykle na mysli expertní
teorie formulované a detailně propracované politickými filozofy (n.b., že vnější legitimita je vlastně
taktéž „sociologickou“ legitimitou – v reálném světě se totiž bude vyjevovat jako představa
politických filozofů o legitimitě).
Právě ona laickost a nepříliš důsledná promyšlenost laických teorií do značné míry snižuje jejich
epistemickou morální relevanci – samotnou sociologickou legitimitu politického uspořádání lze proto
jen zřídka považovat za rozhodující kritérium pro určení normativní legitimity. „Měli bychom být
mimořádně ostražití při pokusech obhajovat morální závazky jednoduše odkazem na "pocity
zavázanosti" povinných subjektů - tyto pocity mohou být jednoduše součástí "falešného vědomí" nebo
vágních sentimentů loajality vůči jediné autoritě, která je člověku zrovna známa." (Simmons 2002,
23). Jak vyplývá z poznatku teorie veřejné volby, behaviorální politické ekonomie a sociální
psychologie, politické postoje občanů (tedy i postoje týkající se legitimity) jsou obzvláště náchylné k
„falešnému vědomí“. Michael Huemer (2013, kapitola 6) pak dokumentuje další specifické kognitivní
chyby spojené se sociální psychologií autority, v jejichž důsledku mají lidé větší tendenci chybovat
formou false positives (uznávat legitimitu i tam, kde při bližším hodnocení není) než formou false
negatives (popírat legitimitu tam, kde při důkladnějším pohledu je). Ve výsledku sociální legitimita
není příliš spolehlivým vodítkem pro správnou identifikaci normativní legitimity.
Nicméně jakkoli je argumentum ad verecundiam258 užitečnou presumptivní zkratkou, nakonec to
musí být větší věcná přesvědčivost expertní legitimizační teorie, na základě čeho lze zamítnout
morální relevanci sociologické legitimity (tedy konkrétních laických legitimizačních teorií). Kritika
veřejného mínění může být jak imanentní, kdy jsou uznány hodnoty, které veřejnost má (a
zpochybněna je pouze logická konzistentnost nebo faktická správnost259 vyvození určitého závěru),
tak může být zaměřena přímo na nesprávnost určitých hodnot.260 Druhý způsob kritiky je samozřejmě
256

Sociologickou legitimitou se většinou rozumí postoje všech občanů, lze ovšem mluvit o sociologické
legitimitě určité podmnožiny občanů, z nichž některé mohou zahrnovat i politickofilozofické experty – politiky,
zákonodárce, soudce apod.).
257
Ukázkovým příkladem může být folk theory of democracy. Viz Achen a Bartels (2016).
258
Tedy odvolání se na epistemickou morální autoritu expertů.
259
„Faktické informace jsou informacemi, které upřesňují, co je předmětem morálního hodnocení. Čím lépe jsem
informovaný o faktech toho, co morálně schvaluji (nebo odmítám), tím lépe vím, co vlastně schvaluji (nebo
odmítám). Jestliže nějaký člověk neví vůbec nic o zdravotních, sociálních, psychologických, ekonomických,…
faktech týkajících se potratů, pak ani neví, s čím vyslovuje morální souhlas, resp. nesouhlas. Jeho morální postoj
je „střelbou naslepo“.“ Sobek (2013, 551)
260
Např. názor, že homosexualita by měla být kriminalizována, protože je nepřirozená, lze imanentně
zpochybnit jak logickým poukazem na naturalistic fallacy, tak faktickou námitkou běžného výskytu tohoto jevu
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mnohem problematičtější než ten první, protože existence morální expertízy týkající se přímo hodnot
je sama o sobě sporná.
Obdobně jako v předchozí kapitole však lze vyjít z toho, že v praxi tento problém není příliš závažný,
nakolik převážná část laických legitimizačních teorií vychází z hodnot (morálních imperativů), které
nebývají samy o sobě kontroverzní, a je tak vystavena převážně imanentní kritice.261 Velká část
anarchistické argumentace je koneckonců založená na nekonzistentnosti legitimizačních teorií
(včetně těch laických) s všeobecně akceptovanou (a tedy “sociologickou”) morálkou,262 a je tak
v podstatě epistemická – lidé, kteří jsou sociologicky přesvědčeni o legitimitě státu, by měli jiná
přesvědčení, pokud by konzistentně domysleli vztah tohoto svého přesvědčení ke svým
fundamentálnějším přesvědčeními o tom, co je správné (second order beliefs).263 Odmítnutí
sociologické legitimity se pak nemusí zakládat na vnějším “pevném bodu”, neboť roli páky, kterou je
sociologická legitimita normativně vytlačována, mohou sehrát jiné sociologicky přítomné hodnoty.
Sociologická legitimita tak je přehodnotitelná víceméně imanentně: “Mocenský vztah není legitimní
proto, že lidé věří v jeho legitimitu, nýbrž proto, že je ospravedlněný vzhledem k jejich postojům”
(Beetham 1991, 11).
Krom toho, mnohdy není ani příliš co přehodnocovat, neb běžní občané nejčastěji žádnou
konzistentní legitimizační teorii nemají (Noel 2010) – expertní názor tak naráží spíše na ideologický
nihilismus než na ideologický pluralismus vyplývající z „rozumné neshody“.264

v přírodě. Názor, že homosexualita je hřích již vyžaduje hodnotové zpochybnění toho, co lze považovat za hřích,
resp. toho, zda je správné hříchy kriminalizovat.
261
“Part of the problem is that most of us don’t have consistent moral beliefs (or fully consistent beliefs about
anything, really). We aren’t able to hold all of our beliefs in our conscious minds at once. Most of our beliefs are
latent (or “nonoccurrent”). Because of that condition, we don’t notice conflicts and contradictions among them.
Indeed, much of what philosophers do is point out those unnoticed contradictions and then work to resolve
them.” Brennan (2017)
262
Viz Simmons (1979) a Huemer (2013).
263
Na rozdíl od Tomáše Sobka (2013, 543) se však domnívám, že propojení mezi epistemickou a praktickou
autoritou může být užší, než pouhá dobrá rada nebo paternalistický příkaz někoho, kdo již praktickou autoritu
má. Jedna věc, je dobrá rada odborníka. Jedna věc je neoposlechnutí dobré rady, kterým poškodím pouze sám
sebe (např. neposlechnu-li lékaře, že bych měl podstoupit operaci, bez níž zemřu), a něco jiného je
neposlechnout epistemickou autoritu, která mě inforuje o tom, co je mou morální povinností (např.
neposlechnout radu lékaře, že by mé dítě mělo podstoupit operaci, bez které zemře) – v tomto případě je
epistemická autorita lékaře důvodem, abych se zachoval určitým způsobem (umožnil operaci dítěte).
264
Lidské postoje jsou koneckonců často více psychologickým jevem než jevem intelektuálním. „Nakonec ještě
můžeme mít i pochybnost, zda většina lidí o legitimitě toho či onoho vůbec uvažuje, tedy zda nejedná jaksi
„automaticky“ pod vlivem odlišných s legitimitou nějak nesouvisejících faktorů. Jinými slovy, zda jádrem
legitimity není určitý psychický jev, ale určité na něm třeba naprosto nezávislé (do jisté míry možná i
automatizované) jednání.“ Hapla (2013, 400)
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3.10 Plauzibilita legitimizačních fikcí
Jestliže se pozitivistické pojetí legitimity uzavírá vůči vnějším normativním kritériím legitimity tím, že
zpochybňuje, že by nějaká taková kritéria objektivně existovala, klasická státovědná legitimizační
doktrína volí jinou strategií – vnější kritéria nahrazuje systémově-imanentní fikce. Legitimita se odvíjí
od vůle suveréna - idealizované homogenní jednotky (politického národa). Suverén dává státu do
vínku nejen ustanovenou moc, ale taktéž určitou ideu dobra, která obsahuje rovněž normativní
kritéria legitimity pro ustanovenou moc.265 Na rozdíl od prostého pozitivismu tak je moc hodnotitelná
na základě určitých hodnot. Tyto hodnoty však jsou stejně jako ustanovená moc imanentní součástí
politického systému, neboť politická moc i legitimizační hodnoty mají svůj původ v suverénovi,
v kterémžto bodě se systém uzavírá.266 Čili suverenita a legitimita sice nejsou totéž, ale nejsou ani
oddělitelné ve smyslu, že by legitimizační kritéria mohla předcházet suverenitě267 - jsou to dvě strany
téže mince.
Pregnantně tuto systémovou uzavřenost a zároveň normativnost legitimizační doktríny vyjadřuje
Vojtěch Belling (2012, 248): „Přijmeme-li naopak tezi, že každý politický systém je konkretizací jemu
vlastní ideje dobra, je potom univerzalita jeho hodnot vždy univerzalitou imanentní tomuto systému.
To ovšem neznamená imanenci vůči pozitivnímu právnímu řádu, a tudíž nepřezkoumatelnost
pozitivních norem, ale naopak podřízenost pozitivního práva konkrétní politické ideji, na níž je daný
systém založen. Nejde tedy o relativismus, ale naopak o přijetí myšlenky, že každý politický systém
musí spočívat na určitém konkrétním řádu, který tento systém považuje za objektivně pravdivý.
Objektivita je tu logicky vztažena právě k dané politické jednotce. Zpochybnění „pravdivosti“ daného
řádu pravdy by znamenalo ovšem jeho kolaps. Nejde o nic jiného než o opakování Böckenfördova
teorému. Každý systém je založen a vlastních kritériích objektivní pravdy a objektivních hodnot, které
tento systém sám musí nutně považovat za univerzální.“
Legitimizační doktrína, včetně její hodnotové politické ideje, čerpá svou normativní relevanci ze
skutečnosti, že je projevem politického národa, který je v abstraktně-konkrétním smyslu
reprezentován politickou mocí. "Legitimační koncepty vychází v teoriích suverenity od Hobbese po
Carla Schmitta z ideje transcendentálně pojaté politické jednotky... jejíž společná vůle, resp.

265

„Z hlediska politické reality konstituované současným ústavním systémem je uvedeným řádem pravdy
materiální ohnisko tohoto řádu, přičemž tento díky Pavlu Holländerovi u nás zdomácnělý pojem není ničím jiným
než Hegelovou substanciální vůlí národa…“ Belling (2012, 249)
266
Vrcholem pyramidy však není pouze pozitivistická Grundnorm, nýbrž i mimoprávní normativní politická idea
dobra, která umožňuje normativní hodnocení právních pravidel.
267
"Konečně třetí model se soustředuje na prostor mezi mocí a právem, aniž by jedné z obou sfér byla přiznána
apriorní přednost před druhou. počátek platného práva a moci je soustřeďen právě do hraničního prostoru
předem ne-normované výjimky." Belling (2009, 101)
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hypotetický zájem, je jediným ospravedlněním konkrétního jednání moci i vůči jednotlivcům, kteří s
tímto jednáním nesouhlasí. V tomto pojetí je klíčový filosoficky pojatý moment reprezentace jako
empirického znovu-zpřítomnění transcendentálně přítomné politické jednotky" (Belling 2009, 51).
Konečným zdrojem legitimity je v tomto případě nepokrytě fikce – hypotetický zájem hypotetického
subjektu projevený idealizovaným aktem reprezentace.
Každá legitimizační doktrína, která není založena čistě pozitivisticky na sociologické legitimitě a
zároveň si chce uchovat svou uzavřenost ve vztahu k obecné normativitě, je svým způsobem fikcí –
něčím umělým jak ve vztahu k „hmatatelné“ fakticitě sociologické legitimity, tak ve vztahu
(k přinejmenším intuitivní) „přirozenosti“ obecné normativity. Tato umělost není nutně na závadu,
dokud máme na paměti, k čemu slouží – k zajištění vnitřní koherence politického systému.268 Jejím
účelem je zajistit praktické fungování politického systému (je tedy systémově-imanentní), nikoli jej
zdůvodnit navenek. Legitimizační doktrína poskytuje sytému potřebný “algoritmus” (regulativní
ideu), který prvkům systému dává vodítko, co smějí a co nesmějí dělat, má-li jejich jednání být
systémově-konformní. V jistém smyslu lze říci, že funkční legitimizační doktrína „operacionalizuje“
legitimizační teorii tím, že ji zbavuje dilemat prostřednictvím relativně jasných principů pro řešení
případných vnitřních rozporů a prostřednictvím stanovení arbitra, který v případě nejasností určí
odpověď.269
Je pochopitelné, že tento algoritmus bude do značné míry uměle odhlížet od normativní i faktické
složitosti světa, který je příliš komplexní a neurčitý na to, aby „přirozeně“ nabízel jednoznačně
aplikovatelný a úplný „návod“. Od legitimizačního algoritmu přitom požadujeme, aby dal víceméně
jednoznačnou instrukci pro jakoukoli situaci. Funkční politický systém totiž nemůže příliš dlouho
váhat nebo se dokonce zaseknout, musí mít odpověď na všechno, musí být uzavřený.270 V tomto
ohledu legitimizační doktrína vlastně připomíná “as-if” metodu pozitivní vědy, jak ji popisuje Milton
Friedman (1966): u teorie nezáleží na realističnosti jejich předpokladů ani na realističnosti hypotézy,

268

„Konstituování reality prostřednictvím suverenity znamená její konstituování jako právní i politické jednoty
(německý pojem „Einheit“ daleko lépe vyjadřuje tuto analogii „jednoty“ a „jednotky“ ve smyslu určité uzavřené
entity), která zajišťuje integritu a konzistenci celého ústavního a politického systému.“ Belling (2014, 630;
zvýraznění MG)
269
Pročež autoři pohybující se v intencích systémově-imanentní legitimity kladou důraz na otázku quis
interpretabitur.
270
Což je jasným požadavkem pozitivismu. "Tím, že právní pozitivisté od sebe odlišují relativně platné morální
řády, předpokládají mj. i fakt, že legitimita se v moderní společnosti stává pouhou vírou v existující politické a
právní instituce. Neuspokojivost a obava z nestability moderního práva legitimizovaného pouhou vírou nebo
přesvědčením o jeho správnosti vedly potom v analytické jurisprudenci k hledání vnitřních legálních zdrojů
legitimity práva." Přibáň (1997, 231)
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záleží hlavně na tom, zda teorie funguje271 - čili není na závadu, že je teorie založena na „as-if“ fikcích,
a vyčítat teoriím nereálnost jejich předpokladů znamená nechápat jejich smysl. Vojtěch Belling
v podobném duchu odmítá námitku fiktivnosti základních prvků legitimizační doktríny založené na
suverenitě a ideální reprezentaci: „Třeba však říci, že nejde o fikci ve smyslu „falešné“ iluze, ale ve
smyslu imaginativní konstrukce, bez níž je sociální realita nepředstavitelná“ Belling (2014, 630).
Fiktivní teorie nejsou protikladem reality, nýbrž snahou o promítnutí reality do sice umělého, ale za
to koherentního „modelu reality“.
Jakkoli je “as-if” metoda funkční, má svá omezení – smysluplnost pozitivních “as-if” teorií vyplývá z
jejich predikční relevance, tj. že poskytují relevantní předpovědi (lze dobře předvídat, kudy se bude
pohybovat kulečníková koule po šťouchu zkušeného hráče). Její vysvětlující relevance je samostatnou
otázkou a “as-if” teorie sice může rovněž dobře vysvětlovat, co se děje, ale v zásadě nemusí.272
Obdobným způsobem postuluje „fiktivní“ legitimizační doktrína, co činí politický systém imanentně
legitimním, ale nutně nezdůvodňuje, proč je politický systém legitimní navenek (čím je jeho
imanentní legitimita morálně relevantní) – vnější relevance legitimizační doktríny je samostatnou
otázkou.
A abych dokončil analogii mezi “as-if“ teoriemi a fiktivními doktrínami, jejich úskalí spočívá v tom,
pokud jejich interpretace překračuje jejich limity. V případě pozitivní „as-if“ metody bychom se
dostaly na scestí, pokud bychom s predikční teorií zacházeli bez dalšího jako s vysvětlující teorií.273
Podobného prohřešku se můžeme dopustit i v případě imanentních legitimizačních doktrín, pokud
bychom s nimi bez dalšího zacházeli jako s morální legitimizační teorií (nebo jako s pozitivní teorií
toho, jak stát reálně funguje).
Je tedy otázkou, zda se legitimizační doktrína založená na klasické suverenitě snaží překročit stín
pouhé imanentní doktríny. Zdá se, že by tuto ambici, na rozdíl od pozitivistických teorií, mít mohla.
Vojtěch Belling (2009, 7) koneckonců vymezuje problém legitimity standardně jako problém
normativní legitimity: „ospravedlnění všech aktů moci i vůči jedincům, kteří s tímto jednáním
271

Milton Friedman (1966) uvádí mj. příklad zkušeného kulečníkového hráče a hypotézy, na základě které
můžeme předpovědět podobu jeho nadcházejícího šťouchu – kulečníkový hráč sice provede svůj tah na základě
intuice a letité zkušenosti, ale my pro jednoduchost můžeme modelovat jeho chování, “jako kdyby” využíval
přesnou znalost mechanické fyziky a svůj tah proved na základě výpočtů rovnic, pod jakým úhlem a jakou silou
je potřeba kouli zasáhnout tak, aby šťouch byl úspěšný. Model kulečnníkového hráče jako “kalkulujícího fyzika”
je sice očividně nereálný, ale je to funkční model, protože je relativně jednoduchý (oproti řádově
komplexnějšímu modelu hráče, který se naučil hrát intuitivně) a umožňuje v zásadě úspěšně předvídat podobu
jeho šťouchů.
272
Např. model “hráč-fyzik” příliš dobře nevysvětluje, jak se z člověka stane dobrý hráč a jak hraje.
273
Např. pokud bychom poradili začínajícímu kulečníkovému hráči, aby si pořídil výkonný laptop, který mu
umožní rychle řešit soustavy rovnic, protože toto mu umožní zlepšit svou hru.
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nesouhlasí“ tak, aby v důsledku faktického podřízení jedince státní moci nezanikla jejich svoboda.274
Belling (158) dovozuje, že „ústavní koncept reprezentativní demokracie zde poskytuje jasnou
odpověď: zájem jednotlivce musí ustoupit před obecným zájmem celku, jehož přednost musí uznávat
každý jeden člen celku.“ Uvnitř legitimizačního modelu je tato odpověď možná jasná, nicméně ten
nejzásadnější krok je teprve třeba učinit – zdůvodnit, čím je tento model relevantní pro
nesouhlasícího jednotlivce. Jak a kdy se jednotlivec stal součástí tohoto modelu?
Teorie klasické suverenity sice jde o krok dále než čistý pozitivismus, neboť dává prostor pro
normativní „ideu dobra“, blíže však nevysvětluje, jakým způsobem tato imanentní normativita
zakládá morální právo vládnout a povinnost poslouchat. Lze tedy pochybovat, nakolik se vůbec jedná
o plnohodnotnou teorii normativní legitimity, pro kterou je charakteristické externí zdůvodnění
legitimity. Vojtěch Belling (2014, 611) precizně reflektuje napětí mezi sociologickou/politickou
dimenzí a normativní dimenzí pojmů suverenita nebo národ.275 „Mnohé rozpory vznikají právě z
podcenění dynamiky, jež z tohoto napětí vyplývá.“ Mnoho pozornosti však nevěnuje podobné
dynamice mezi normativitou imanentní a obecnou.276 Jedna věc však je konstatovat, že obecná
normativita je příliš amorfní a neurčitá na to, aby na ní bylo možné přímo založit funkční legitimizační
doktrínu277 a jiná věc je obecnou normativitu zcela přehlížet jako pro legitimizační otázku
ospravedlnění moci irelevantní záležitost.278
Přitom není zcela jasné, zda uzavřená legitimizační doktrína založená na ideální reprezentaci
hypotetického subjektu má oproti transcendentnímu kritériu „obecného zájmu, simpliciter“ nějakou
zásadní výhodu. Takovou výhodou by mohla být empirická zjistitelnost obecného zájmu v podobě

274

"Neplatí-li idea, že výsledné rozhodnutí je obecnou vůlí, jíž se i lidé, kteří s ním nesouhlasili, nakonec v tomto
vědomí podřizují, ztrácejí tito lidé právě v okamžiku rozhodnutí svou svobodu. Právě tomu se snaží
přirozenoprávní teorie stejně jako koncepty reprezentativní legitimity zabránit." Belling (2009, 59)
275
Těžiště debaty mezi legitimizačními doktrínami, kterou Belling primárně vede, se soustřeďuje na otázku,
nakolik by se faktická proměna politického prostředí a „soumrak moderního státu“ měly promítnout do podoby
imanentní legitimizační doktríny (tj. zda klasická legitimizační doktrína stále „funguje“, nebo zda je nutné ji
nějak upravit).
Vojtěch Belling vymezuje doktrínu ideální reprezenatce téměř výhradně vůči pozitivismu, který "odmítá
jakoukoli vizi legitimace založenou na myšlence obecného dobra, jež by moc měla mít za úkol prosazovat. tato
vize je pro pozitivstický přístup platná dosud." Belling (2009, 57)
276
Což je vzhledem k jeho skepticismu vůči externím normativním měřítkům pochopitelné. Cf. Simmons (1999,
17): „But this objection is hardly likely to impress theorists (like those who typically advance Weberian accounts
of legitimacy) who believe that there are no "objective" standards according to which states or societies or
regimes can be evaluated."
277
„[V] epoše stoupající sociální diferenciace je koncept legitimity nezbytným předpokladem pro funkcionální
vymezení politického systému.“ Belling (2009, 13)
278
"Politicky suverénní lid, ať už reprezentovaný kýmkoli, je vždy abstraktní jednotkou, subjektem, skrze nějž lze
jedině nahlížet na jím konstituovanou politickou realitu. Právě proto není žádný vnější, nezávislý korektiv v
podobě pevného bodu mimo tento kolektivní subjekt, jenž by mohl odpovědět na otázku po legitimitě" Belling
(2012, 243)
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empiricky projevené vůle lidu. Doktrína reprezentace však staví do kontrastu reprezentativní
demokracii jako idealizovanou reprezentaci ideální jednotky a plebiscitní demokracii jako empirickou
reprezentaci empirického lidu, přičemž hypotetický homogenní lid a jeho hypotetický zájem mají
přednost279 (teoreticky ani není nutné, aby reprezentantem bylo nějaké demokratické těleso).280
Jakmile se však bavíme o hypotetickém zájmu namísto aktuálního zájmu vyjeveného aktuální vůlí,281
bavíme se nevyhnutelně o nějakých objektivních kritériích, na základě kterých určíme, co oním
hypotetickým zájmem je, neboť přímo subjektu, o jehož zájem se jedná, se zeptat nemůžeme.
Podobně jako v případě „hypotetického souhlasu“ se přívlastek „hypotetický“ zdá být pouze
„ornamentální formulací tvrzení, že to je věcně správné řešení“ (Sobek 2016, 269).282 Jinak bychom se
vlastně jen točili v kruhu: politická vůle reprezentující obecný zájem je legitimní, protože je vůlí
obecnou, přičemž obecnou vůli poznáme podle toho, že reprezentuje obecný zájem.
V tom případě bychom však zřejmě mohli strhnout i další ozdobné prvky doktríny ideální
reprezentace a legitimizační doktrínu zredukovat na prosté tvrzení, že obecný zájem legitimizuje
politickou moc - a hotovo.283 To je ostatně argumentace, kterou zvolil David Hume (1987, 481), když
se ohrazoval proti autoritě založené na aktuálním souhlasu poddaných – proč komplikovaně, a ne
zcela přesvědčivě zdůvodňovat něco, co je samo o sobě přesvědčivé. „Jestliže se někdo táže na
důvody poslušnosti, kterou jsme povinováni vůči státu, mám prostou odpověď - protože jinak by
společnost nemohla přežít. A tato odpověď je jasná a srozumitelná lidem všem.“
Doktrína reprezentace by tak přišla o svou unikátnost, neboť by zapadla do běžného legitimizačního
schématu přirozené povinnosti (natural duty) podporovat obecný zájem. Např. service conception of
legitimate authority Josepha Raze (1995, 359) dospívá k obdobnému závěru jako doktrína ideální
reprezentace, aniž by se musel odvolávat na suverénní subjekt: „stát rozhoduje, co je pro jeho občany
nejlepší a předkládá jim tato rozhodnutí jako závěry, kterými mají povinnost se řídit.”
279

Reprezentant se tak může (a měl by) odchýlit od empirické vůle lidu, pokud usoudí, že se empirický lid mýlí a
jeho „skutečná vůle“ (skutečný zájem) je jiná než ta empiricky projevená.
280
“K podstatě politické reprezentace nepatří, oproti běžné představě, princip svobodné volby reprezentanta,
nýbrž existenciální vztah mezi reprezentantem a reprezentovaným… Samotným legitimačním základem však
není v případě reprezentativní demokracie empiricky lid a jeho vůle, ať je již jakkoli zjistitelná, nýbrž jedině
obecná vůle lidu jako celku, tedy obecná vůle, koincidentni s ideou obecného dobra a obecného zájmu.
Homogenita politického národa je tedy nezbytnou podmínkou uplatnění reprezentativně-demokratického
systému." Belling (2009, 105-107)
281
Což ovšem neznamená, že bychom se mohli opřít o aktuální vůli. Jak bylo vysvětleno v první části, empirická
„vůle“ lidu je pouze artefaktem konkrétní rozhodovací procedury a pokud jej označujeme za vůli lidu, i v tomto
případě se jedná o vůli pouze skrze fikci. Kontrapunkt mezi hypotetickou vůlí lidu a empirickou vůlí tak není
rozdíl mezi vůlí imaginovanou a vůlí aktuální, nýbrž rozdíl mezi dvěma způsoby konstruování imaginativní vůle.
282
Podobně Schmidtz (1990, 101): “a hypothetical consent story could serve as a sign of teleological
justification.”
283
Toto prosté tvrzení však vyžaduje důslednější zdůvodnění, než bezděčné konstatování, že „zájem jednotlivce
musí ustoupit před zájmem celku, jehož přednost musí uznávat jeden každý člen celku.“ Belling (2009, 158)
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Ne že by pak pro ornamentální narativ ideální reprezentace nezbylo žádné užitečné místo – jen by
nehrál roli fikce, nýbrž roli rawlsovského „myšlenkového experimentu“ (tedy metody, pomocí níž by
byl věcně správný obecný zájem rozpoznán nebo určen). Pak by však zřejmě nebylo ani od věci
označit sledování takto určeného obecného zájmu jako „good governance“.284
Vymezení se proti empirické vůli lidu zpochybňuje ještě jednu tvrzenou unikátnost doktríny
reprezentace – že obecný zájem lze konstruovat pouze ve vztahu k homogennímu subjektu (což by
vyžadovalo opřít obecný zájem o fikci takového subjektu). Jak již bylo řečeno v předchozí části, vůle
(preference, zájem) kolektivního subjektu je ontologicky nemožná. „Vůle“ empirického lidu (tedy
výstup konkrétní rozhodovací procedury) nám dává hmatatelný výsledek, který bychom mohli
alespoň prostřednictvím fikce označit za zájem celku. Pokud však konstruujeme obecný zájem od
počátku jako hypotetický, nezdá se nevyhnutelné, že musí jít o konstrukci vycházející ze zájmu
kolektivního subjektu.285 Koneckonců existuje řada konceptů obecného dobra, které z homogenního
subjektu nevycházejí (i když se týkají jen ohraničené množiny lidí).286
Pokud má fikce ideální reprezentace obecného zájmu svůj smysl, pak jako mezičlánek legitimizačního
řetězu, nikoli však jako finální článek, který celý řetězec normativně ukotvuje. Podobný smysl má
např. požadavek legálnosti: principy právního státu sice mohou být prerekvizitou legitimity (a tedy
podmínkou nutnou pro přiznání legitimity politické moci), samy o sobě však moc nelegitimizují (tedy
nejsou podmínkou postačující).
„Vnitřní mechanika legitimizační doktríny“ není zase tolik vzdálená od „vnitřní mechaniky práva“ –
obejít se bez ní zřejmě nelze, ale sama o sobě se jeví jako příliš, inu, mechanická. Jednak od určitého
284

Cf. „Idea přirozeného společenství dodnes přesto přežívá v konceptech, které na místo suverénního lidu
imanentního určitému politickému systému staví jiný, transcendentní zdroj legitimity. Na místo suverénního
principu vůle suverénního subjektu je tu kladeno objektivní dobro: bonum commune. Zatímco v předmoderních
aristotelských konceptech se toto dobro opíralo o náboženský zdroj autority, v současnosti je definováno
principy racionální efektivity „dobrého“ vládnutí (ve smyslu good governance), které je prezentováno jako
alternativní systém reprezentace namísto tradiční reprezentace lidu…“ Belling (2014, 632)
285
Pokud chápeme politický systém jako hierarchicky strukturovaný systém, tak sice z logiky věci musíme
uvažovat i o reprezentantu jako o explicitním nebo „zamlčeném“ subjektu, který rozhoduje o tom, co je
v obecném zájmu. Nepotřebujeme však nutně uvažovat o reprezentované entitě jako o homogenním subjektu.
Vojtěch Belling tak vytváří zavádějící dojem dilematu, že fikce homogenního národa a obecného zájmu jakožto
zájmů homogenního národa je jediným možným nadpozitivním normativním základem politické moci, jehož
jedinou alternativou je naprostý pozitivismus.
Cf. „[Koncepty good governance] nicméně otázku po subjektu ve skutečnosti pouze vytěsňují. I takto „zamlčený“
subjekt nepřestává obsazovat místo moci s nárokem na svou absolutní platnost.“ Belling (2014, 632)
286
Politický národ tak může zůstat referenčním rámcem legitimity, aniž by bylo nutné jej pojímat jako kolektivní
subjekt – právě tak by bylo možné na něj nahlížet jako na ohraničenou skupinu jednotlivců.
Ani není na první pohled zřejmé, proč by předpoklad homogenního celku byl nějak (přinejmenším
metodologicky) méně kontroverzní než předpoklady, ze kterých vycházejí individualistická odvození obecného
zájmu – nějaký kontroverzní předpoklad je nutno učinit v každém případě. Viz např. Brennan (2011, 112-135) a
Schmidtz (1995, 157-168).
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bodu argumentace je nedostatečná (stále se lze důvodně ptát: “a proč” poslouchat takovou moc) a
jednak ji lze mechanicky aplikovat jak na algoritmy, které jsou na první pohled absurdní (král Artuš
měl koneckonců také mechanicky “jasnou odpověď” na původ své legitimity), tak na algoritmy, které
jsou vyloženě nespravedlivé. Kupříkladu Konfederované státy americké (CSA) nebyly nelegitimním
státem ve smyslu, že by mu chybělo hodnotové ohnisko (politická idea) morálně ospravedlňující
otroctví a rasovou nerovnost. Problémem byla nemorálnost tohoto ohniska, kterou však nejsme
schopni konstatovat jinak než na základě nějakých vnějších kritérií. A koncept legitimity, který by
nebyl schopen se vymezit vůči explicitně otrokářskému státu, se jeví přeci jen jako problematičtější
než koncept legitimity, který se v určitém fázi opírá i o ne zcela jednoznačná vnější normativní
kritéria.
Navíc ani koncept čistě imanentní legitimizační doktríny nedokáže dostát své ambici neumazat se
rozporuplnými vnějšími kritérii. Chce-li se vyhnout dovedení do absurdnosti v podobě nemožnosti
rozporovat zjevně nespravedlivé režimy, musí akceptovat nějakou podobu Radbruchovy formule, a
tím implicitně podmínit legitimitu alespoň nějakými vnějšími kritérii - správnost suverénní vůle pak je
do určité míry posuzována vždy.287
Konečně, praktický rozdíl mezi komplexností imanentní normativní úvahy a komplexností obecné
normativní úvahy není nijak propastný. Odpovědi na imanentní dilemata nejsou o mnoho jednodušší
než úvahy otevřené vnějším kritériím. Součástí materiálního ohniska legitimizačních doktrín
liberálních demokracií bývá totiž široké portfolio hodnot, které si vzájemně konkurují a které je nutno
vyvažovat.288 Většina morálních imperativů, ze kterých vycházejí normativní teorie legitimity, jsou
běžnou součástí imanentních dober politického systému a uniknout před jejich vzájemnou
rozporností nelze – jen namísto vnějších dilemat nastupují dilemata vnitřní. Ta jsou uvnitř systému
vždy nějak autoritativně vyřešena, což však nebrání tomu, aby správnost těchto řešení byla
předmětem dalšího morálního posouzení. Jestliže se Vojtěch Belling (2014, 632) obává, že v případě
287

Otázkou je jen míra deference vůči suverénní moci – Radbruchova formule předpokládá relativně velkou
míru deference.
288
Je zahalování žen v rozporu s rovností, nebo je kryto náboženskou svobodou, svobodou projevu, individuální
autonomií? Je právo na spravedlivou odměnu lépe obslouženo minimální mzdou nebo smluvní svobodou? Má
přednost ochrana zdraví nebo svoboda podnikání? Do jaké míry lze omezovat demokratickou vůli ve jménu
základních práv prostřednictvím soudního přezkumu?
Jak podotýká Belling, samotná ústavní praxe není zcela koherentní, nýbrž vychází do značné míry z plurality
legitimizačních doktrín. „Ústavní skutečnost moderních demokratických států je založena na propojení různých
legitimizačních konceptů, jež se promítají v rozmanitých ústavních institutech. Odrážejí se tu jak prvky
přirozenoprávní (ve stanovení základních práv jako součásti materiálního jádra ústavy), reprezentativní (v pojetí
reprezentativních institucí, zvl. parlamentu, a zakotvení institutu volného mandátu a imunity), plebiscitární
(zakotvení referenda či lidové legislativní iniciativy) i ryze pluralistické (chápání politických stran jako ústavních
insitutucí – např. v SRN, zahrnutí občanské společnosti do rozhodování, institucionalizace sociálního partnerství
atd.).“ Belling (2009, 110-111)
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připuštění vnějších kritérií bude "vždy nutno řešit klíčovou otázku, kdo je onou autoritou interpretující
obsah dobrého vládnutí nebo racionality určující, co může být obsahem diskursivní deliberace, tzn., co
je připuštěno do pole veřejné debaty", lze se s obdobnými obavami ptát, kdo je onou autoritou
interpretující to, zda reprezentant, který rozhoduje na místo lidu, skutečně rozhoduje tak, jak lid
chce, a zda to to, co lid chce, je skutečně v obecném zájmu.
Rovněž je dobré mít na paměti, že jistá míra transcendentna je v normativní teorii nevyhnutelná a že
ani doktrína ideální reprezentace se jí nevyhýbá, spíše naopak. Když už však jednou musíme otevřít
Pandořinu skřínku metafyzična, je otázkou, proč z ní vytahovat zrovna hegeliánského ducha, sociální
substrát státu a další holistické fikce, namísto relativně skromných individuálních práv, lidských práv
nebo obecné morálky. Jistěže se nelze bez dalšího spolehnout na to, že individuální/lidská práva
nejsou pouhým „nonsensem“, který sám vyžaduje zdůvodnění. Je však minimálně pochybné, zda je
možné nonsense individuálních práv překrýt nonsensem „on stilts“ v podobě politické metafyziky.
Obzvláště, pokud hlavním zdůvodněním této metafyziky je tvrzení, že fikce „funguje“ – tedy že na
imanentně-systémové a sociologické úrovni umožňuje fungování moderního demokratického státu.
Je pozoruhodné, nakolik je zdůvodnění doktríny ideální reprezentace defenzivní, téměř jako by to
byla pouhá z nouze ctnost. “Proto nezbývá než věřit v “dobro” normativního ohniska stávajícího
ústavního systému a respektovat je coby základ konkrétně-obecné podoby našeho státu v jednání
všech ústavních institucí…“ (Belling 2012, 251). “Problém legitimity moderních politických systémů tak
spočívá ve volbě mezi udržením moderního sekulárního modelu a jej doprovázejícího dualismu státu a
společnosti, anebo odebráním se na tenký led konstrukce nových, sociálně, etnicky a genderově
korektních pseudoreligiosních legitimačních teorií. Oproti jejím důsledkům jsou ovšem kritizované
"legitimizační" mýty reprezentativních demokracií procházkou růžovým sadem" (Belling 2009, 155).
Pokud legitimita musí skončit na hlavě některé z legitimizačních doktrín (protože nelegitimita je
mimo hru), může být defenzivní strategie uspokojivá. Pokud však od legitimity požadujeme
přeskočení určité laťky, prokázání toho, že žádná jiná doktrína nevyskočí výše, není příliš směrodatné,
jestliže ani doktrína ideální reprezentace laťku nepřeskočí. Legitimizační mýty mají vždy přinejmenším
jednu nezanedbatelnou alternativu: nelegitimitu.
V neposlední řadě, je-li hlavní předností doktríny ideální reprezentace její komparativní přesvědčivost
v porovnání s alternativními teoriemi, pak je nutné tuto komparaci zaměřit nejen vůči alternativám
pozitivistickým.289 Konstatování, že „je-li však „klasická teorie demokracie“ založená na pojmech
289

Tvrzení, že doktrína ideální reprezentace je zároveň unikátní legitimizační teorií, je dosti silné. Cf. Přitom
cena za to vše se jeví jako velmi sporná, neboť všechny alternativní doktríny, jež negují metafyzický základ
"klasické" teorie demokracie v ideji obecného dobra a politického národa, s sebou nesou jako conditio sine qua
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národa a společného zájmu odmítnuta, není pro alternativní řešení otázky [legitimity] příliš mnoho
prostoru“ (Belling 2009, 158), poněkud přehlíží prostor vyplněný nepozitivními teoriemi, které
dominují anglosaské debatě (viz Dobos 2016) a Dagger a Lefkowitz 2014) a které si kladou přesně
tu otázku, která je dle Vojtěcha Bellinga (2009, 159) na stole: „proč jsou [politická] rozhodnutí
závazná i pro přehlasovanou menšinu nebo pro osoby vyloučené z rozhodovacího procesu.“290
Nicméně tou nejfundamentálnější výzvou, která stojí před doktrínou ideální reprezentace, je otázka,
zda se spokojí se statusem partikulární teorie, která postuluje pouze specificky politický význam
pojmu legitimity, nebo zda považuje legitimitu za něco, co propůjčuje politické moci také morální
rozměr. Pokud má doktrína ideální reprezentace morální ambice, do jaké míry je přesvědčivé, je-li
morální důvod legitimity zakotvený v pouhé fikci?291 Konstatování, že doktrína ideální reprezentace
funguje, protože empiricky státům zajišťuje sociologickou legitimitu a empiricky napomáhá tomu, aby
stát sledoval obecný zájem namísto zájmů partikulárních, je konstatováním kauzy pro takto
legitimizovaný stát. Je to odpověď na otázku, proč je dobré mít stát založený na této legitimizační
doktríně.292 Co je však morálním titulem pro právo vládnout a nároku na poslušnost?293 Je tímto
titulem fikce reprezentace?
Dokud legitimizační doktrína konstruuje politickou moc, není potřeba se příliš znepokojovat tím, že
část teoretického řádu je vystavěna z fiktivních konstrukčních prvků. Pokud však stejná fikce
dekonstruuje morální autonomii lidí z masa a kostí, je to na pováženou – přinejmenším to vyvolává
jisté skeptické nepohodlí, čehož si trefně všímá Jan Kysela (2010, 305): „Stanoviska, která v prostředí
ovlivněném liberálním předporozuměním působí poněkud neobvykle, neboť jsou nejspíše
konzervativní, nikoliv však v podobě intuitivně pociťovaných postojů, nýbrž v podobě promyšlené
doktríny.“ Ovšem i sofistikovaná fikce je jenom fikce, kde „proto“ pochází kdovíodkud.

non rezignaci na kardinální otázku legitimity po jiném než faktickou mocí vysvětleném důvodu platnosti norem
pro každého jednotlivce." Belling (2009, 163)
290
V této souvislosti mi není zcela jasné, proč Belling tvrdí, že pro poválečné procedurálně orientované teorie
legitimity a demokracie je „společným jmenovatelem negace [této] otázky.“
291
Přinejmenším jak relevantní je tato doktrína pro jednotlivce, jejichž sociální imaginace neobsahuje existenci
homogenního politického subjektu? Zdá se totiž, že legitimizační důsledky (normativní politický závazek), závisí
právě na tom, že jedinec tuto fikci akceptuje a považuje se za součást imaginárního celku. Cf. „Reference k
obecnosti značí zahrnutí zájmů i těch menšin a jednotlivců, kteří nebyli pro konkrétní rozhodnutí, stále však jsou
součástí "my". Při absenci homogenity, onoho pocitu pospolitosti, rovnosti či stejnorodosti, se zdá být většinové
rozhodnutí problematické co do způsobilosti vyžadovat loajální podřízení nesouhlasujících." Kysela (2014a, 948)
292
V Simmonsově terminoligii by se jednalo o ospravedlnění státu, nikoli o jeho legitimizaci.
293
Legitimizační teorie založené na obecném zájmu se obvykle nespokojí přímo s obecným zájmem, nýbrž
obsahují také normativní zdůvodnění toho, jaký způsobem obecný zájem zakládá morální povinnost jednotlivců
jej podporovat. Např. podle George Kloska (2004) je to princip fair play, podle Christophera Wellmana (1996) je
to „samaritánská povinnost“ pomáhat druhým v intenzivní nouzi.
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3.11 Praktická relevance legitimizačních teorií
Nárok státu na legitimitu může v zásadě selhat dvěma způsoby. Buď (1) na základě externí kritiky
legitimizační doktríny s tím, že kritéria legitimity podle legitimizační doktríny nejsou podpořena
žádnou dostatečně přesvědčivou legitimizační teorií, a tudíž že tato kritéria nejsou morálně
relevantní (čili ani případné naplnění doktrinálních kritérií není s to dodat státu legitimitu),294 anebo
(2) na základě imanentní kritiky, že praktické fungování určitého politického systému nenaplňuje
kritéria, která pro legitimitu vyžaduje jeho vlastní legitimizační doktrína.295 Ve druhém případě jde
tedy o posuzování „efektivity naplňování zvoleného legitimačního modelu uvnitř politického systému"
(Belling 2009, 102).
Zatímco předchozí podkapitoly byly věnovány převážně možnosti externího hodnocení legitimity, na
tomto místě se zastavím u možnosti imanentního hodnocení legitimity – a především u otázky,
nakolik již samotná legitimizační doktrína nebo teorie musí počítat s tím, že bude v praxi realizována
nějakým konkrétním institucionálním uspořádáním (politickým systémem). Bez konkrétního
převodního mechanismu mezi normativní teorií a praxí by totiž legitimizační teorie byla jaksi “dutá” a
v praktickém slova smyslu irelevantní.
Na jedné straně není zcela nutné, aby sama legitimizační teorie měla jasno v tom, jakými institucemi
bude převedena v život – v zásadě pouze stanovuje určitá kritéria, která musí rádoby legitimní
instituce splnit. Samotná teorie může zůstat lhostejná k tomu, jak velká je množina realizovatelných
institucionálních uspořádání, které tyto podmínky splní (nebo zda není tato množina dokonce
prázdná) – v tomto ohledu muže mít teorie legitimity charakter ideální teorie.296 Celý proces
uvažování o legitimitě jako by měl dvě víceméně nezávislé fáze: nejprve jsou určena kritéria
legitimity, a poté jsou aplikována na konkrétní institucionální uspořádání; padni, komu padni.
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Ani kdyby král Artuš skutečně obdržel Excalibur od vodních panen a naplnil tak kritéria vlastní legitimizační
doktríny, stále by neměl právo vládnout. Jako méně obskurní příklad lze uvést voluntaristické teorie založené
na souhlasu přítomnosti (rezidence) v určitém státu jako projevem souhlasu s politickou mocí – kritérium
rezidence nesplňuje požadavky kladené na dobrovolný souhlasu a nelze z něj vyvozovat, že svou přítomností na
území státu občan uděluje morálně relevantní souhlas s politickou mocí.
295
Např. požaduje-li procedurální teorie deliberativní demokracie, aby politické výstupy byly výsledkem
rozumné a informované deliberace občanů v dobré vůli, ale v praxi politického systému se ukáže, že deliberace
nemá požadované vlastnosti, daný politický systém nebude legitimní.
296
Tj. teorie, která odhlíží od praktických problémů, které ji mohou potkat v konrétních historických,
socioekonomických podmínkách a která přepokládá, že jednotlivci budou v zásadě dodržovat imperativy, které
z této teorie vyplývají. “The intuitive idea is to split the theory of justice into two parts. The first or ideal part
assumes strict compliance and works out the principles that characterize a well-ordered society under favorable
circumstances… [This] ideal part presents a conception of a just society that we are to achieve if we can.
Existing institutions are to be judged in the light of this conception.“ Rawls (1971, 245-246)
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V praxi pochopitelně tato dvoufázovost často k vidění není – legitimizační teorie jsou obvykle spojeny
s konkrétními kategoriemi politických systémů, které legitimizují. Na tom není nic tak překvapivého,
neboť političtí filozofové se málokdy spokojí s izolací v příslovečné slonovinové věži a chtějí být nějak
světsky relevantní297 – ať již tím, že racionalizují svět, který je obklopuje, nebo tím, že jej chtějí
proměnit. Ani jedno se neobejde bez alespoň hrubé představy, jaká konkrétní opatření z filozofických
teorií vyplývají. A už vůbec nepřekvapí poptávka politických systémů po teoriích, které by je
ospravedlnily.
Legitimizační teorie tudíž zpravidla bývá (v neutrálním slova smyslu) apologetická vůči konkrétnímu
institucionálnímu uspořádání – ať již inspirace směřuje od institucionálního statu quo k legitimizační
teorii,298 nebo od legitimizační teorie směrem k požadavkům na reformu institucionálního statu
quo.299 Prakticky všechny legitimizační teorie k sobě mají přibalen nějaký institucionální design doktrína boží milosti s panovníkovými prerogativami, doktrína ideální reprezentace s institucemi
moderního demokratického právního státu, demokratické teorie s institucemi aktivní občanské
participace a deliberace, good governance s washingtonským konsenzem nebo anarchokapitalimsus
s volným trhem bezpečnostních agentur.
Provázanost mezi legitimizačními teoriemi a institucionálním designem však není jen praktická
nahodilost, nýbrž i koncepční nutnost. Legitimizační teorie, mají-li mít nějakou relevanci, nemohou
být pouze ideálními teoriemi, protože jejich účelem je nějak hodnotit instituce (předmětem legitimity
jsou koneckonců instituce). Instituce mají své místo pouze v neideálních teoriích, neboť smyslem
institucí (vyjma jejich symbolické role) je řešit neideální stav (motivační, znalostní a koordinační
„neandělskost“ lidí).300 Legitimizační teorie tudíž nemůže být čistě filozofická záležitost a neobejde se
bez analytického a empirického vstupu společenských věd. Institucionální design totiž nevyplývá

297

Koneckonců, co jiného by měli dělat lidé, kterým jde o poznání, než se tak či onak vztahovat vůči realitě
kolem sebe.
298
Toto je institucionální uspořádání, které je třeba legitimizovat, a toto je legitimizační teorie, která tohoto cíle
dosahuje (případně s menšími či většími úpravami stávajících institucí, návratem k jejich kořenům, restaurací
starých pořádků apod.).
299
Toto je legitimizační teorie a takovéto institucionální změny z ní vyplývají.
300
“The idea of a normative political theory that is ideal in some absolute sense is a conceptual mistake, the
equivalent of taking the simplifying models of introductory physics (“frictionless movement in a vacuum”) and
trying to develop an ideal theory of aerodynamics. Like aerodynamics, political life is about friction; no friction,
no politics or justice. Or, to take an analogy closer to our disciplinary home: ideal normative political theory is
not like microeconomic models with their assumptions of perfect competition and perfect information, radically
simplifying assumptions that can be useful in important ways. It is rather like microeconomics with added
assumptions of superabundance and the impossibility of scarcity: a confused muddle, because microeconomic
choice is a way of thinking about choice among limited goods… Plausible ideal theories necessarily smuggle in
non-ideal premises in order to justify the need for politics and justice altogether.” Levy (2016, 1-2)
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z legitimizační teorie přímo, nýbrž skrze filtr analýzy toho, jak bude v praxi schopen realizovat
požadavky té které legitimizační teorie.301
Již samotná legitimizační teorie tedy musí brát do úvahy svou praktickou realizovatelnost. Má-li
působit jako regulativní idea a fakticky strukturovat jednání jednotlivých politických aktérů, musí
toho být schopna na základě nějakého regulativního mechanismu - funkčního mixu institucionálních
incentiv, institucionálního mechanismu generujícího potřebné informace/znalosti a přímé morální
motivace.302 Nemůže se jednat o pouhé filozofické cvičení, v rámci kterého jsou imaginovány snové
světy (utopie), které nemají naději nalézt svůj odraz v reálném světě. Jinými slovy, legitimizační
doktrína musí být prakticky relevantní – musí nabízet v daných socioekonomických podmínkách
realizovatelný (nebo již přítomný) institucionální design naplňující legitimizační kritéria. Každá
legitimizační teorie tak má do jisté míry instrumentální povahu,303 neboť vyžaduje institucionální
design jako instrument pro realizaci určitých kritérií – ať již jsou tato kritéria na straně vstupu nebo
výstupu nebo ať již jsou deontologická nebo konskvencialistická.
Regulativní mechanismus má jednak sociologickou složku, která klade důraz na sociologickou
relevanci legitimizačního narativu (doktríny). Legitimizační kritéria hodnotí nejen „výstup“
politického procesu, ale působí také na straně vstupu jako narativ, který motivuje politické aktéry ke
správnému jednání (jak občany-voliče, tak politiky, soudce a další bezprostřední politické hráče).304
Praktická relevance legitimizačního narativu bude do značné míry omezená sociologickou
legitimitou,305 tj. tím, co v dané společnosti budou lidé ochotni akceptovat jako legitimizační
kritéria.306 Zároveň však v zásadě nevadí, pokud legitimizační doktrína není přesným odrazem reality,
protože nemá za úkol realitu pouze pasivně odrážet, nýbrž také aktivně utvářet.307 Vojtěch Belling
(2009, 122) správně podotýká, že „kritika reprezentace založená na jednoduchém „zjištění“, že
politická jednota a s ní spojený koncept homogenity jsou pouhou fikcí mající za úkol překonat
301

Což je ještě výraznější u teorií, kde legitimizačním kritériem je nějaký výstup institucionálního uspořádání
(teleologické teorie), např. obecný zájem.
302
“Incentives matter, information must be communicated and new knowledge must be discovered, and
creativity, novelty, and innovation must be encouraged and disciplined. This all happens within specific
institutional environments.” Boettke a Candella (2017, 17)
303
Lze tudíž také říci, že každá legitimita je v jistém smyslu „legitimita efektivitou“, neboť legitimizační teorie
má regulační „úkol“, jehož míru splnění je nutno hodnotit.
304
Čímž se legitimita neliší od jakéhokoli jiného normativního systému. Např. pravidla slušného chování slouží
jak k rozpoznání a vyhodnocení toho, co je neslušné, tak k usměrnění lidí, aby se chovali slušně.
305
“Our interests in sociological legitimacy are often instrumental. We may care which claims of authority and
which decisions will possess authoritative sociological legitimacy.” Fallon (2005, 1851)
306
Např. doktrína moci z boží milosti bude mít v moderních podmínkách již jen stěží potenciál působit jako
relevantní legitimizační narativ.
307
Např. v případě doktríny ideální reprezentace není nutně na závadu, že ve skutečnosti homogenní subjekt
neexistuje ani že se přímo neprojevuje – reprezentant by se měl chovat tak, jako by existoval a on
reprezentoval jeho obecný zájem.
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společenskou diferenciaci, přitom přinejmenším opomíjí podstatný sociálněpsychologický význam
podobných právně-teoretických fikcí pro vývoj společenské reality.“
Žádný motivační narativ se však neobejde bez institucionální složky regulačního mechanismu, která
motivační složku podepírá strukturou incentiv k systémově konformnímu jednání a epistemickým
procesem, který generuje informace a znalosti o tom, co je v daném kontextu systémově konformní.
Jak bylo podrobněji rozebráno v první kapitole, institucionální analýza je předmětem především
politické ekonomie a ústavního inženýrství.

3.12 Praktická relevance legitimizačních teorií – aplikovatelnost „tady a teď“
Legitimizační teorie je příkladem aplikované politické filozofie a měla by tedy být schopna se nějak
vztahovat k institucionálním uspořádáním “tady a teď”. Otázky, které si v rámci relevantní
legitimizační teorie klademe, proto nemohou být pouze hypotetické. V konečném důsledku nás totiž
zajímá, jak si ve světle legitimizačních kritérií stojí instituce kolem nás. Vyjadřují existující instituce
něco, co by se dalo smysluplně nazvat vůlí lidu? Jsou existující instituce schopny identifikovat obecný
zájem? Realizují existující instituce obecný zájem? Má reálná politická debata povahu rozumné
deliberace?
Přípustná míra ambicióznosti (a tedy i potenciální fiktivnosti) legitimizační teorie je prekérní otázka
hledající optimální bod na kontinuu mezi utopickou Skyllou, kde je přání otcem myšlenky (wishful
thinking), a cynickou Charybdou, která se může zvrtnout do negativní spirály sebenaplňujících
proroctví. David Estlund (2008) varuje před přílišnou utopofobií, která vychází realitě vstříc příliš a
snižuje normativní nároky až na úroveň akceptace normativních prohřešků pouze proto, že jsou
běžné.308 Mezi jednoznačně nereálnými utopickými teoriemi a cynickým realismem lze nalézt
aspirační teorie, které “postuluje standardy, které obecně nejsou splněny [...] přestože není nemožné
je splnit” (Estlund 2008, 259).
Není však radno zaměňovat aspirační roli fikce za legitimizační roli fikce. Je rozdíl mezi fikcí ve
smyslu “takto by to mělo být, i když víme, že ve skutečnosti to tak není” a ve smyslu “tvařme se, že to
tak je, i když to tak není” – protože v tom druhém případě dovozujeme legitimitu tím, že fingujeme,
že jsou naplněna legitimizační kritéria. Legitimizační narativ je pěkná věc, ale nesmí se vyprávět se
zavřenýma očima jako popis skutečnosti. Jak si všímá Jan Kysela (2010, 303), inspirativní legitimizační

308

“Propose what can be done,' they never stop telling me. It is as if I were told, 'Propose doing what is done.'”
J.-J. Rousseau podle Tomasi (2012, 210)
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teorie „současně může působit poněkud snovým dojmem, když ve jménu teoretické konzistence
rozporuje procesy a jevy, s nimiž je nám žíti.“
Námitku nezanedbatelného snílkovství lze pohříchu uplatnit vůči překvapivě velkému počtu
standardních legitimizačních teorií, které se nacházejí mnohem blíže utopické straně spektra, než by
se dalo očekávat vzhledem k jejich prominentní roli v legitimizaci stávajících politických systémů. Zdá
se, že propast mezi politickou filozofií a společenskými vědami byla dlouhou dobu širší, než je zdrávo.
Nebo jak poznamenává Hans Noel (2010, 1), „je-li ekonomie ponurá věda, pak politické vědy jsou
pomíjenou vědou.“309 Tato “tržní nika” zvící přinejmenším Macochy inspirovala v posledních letech
poměrně rozsáhlou literaturu (především v oboru demokratické legitimity) poukazující na zásadní
rozpor mezi normativními požadavky legitimizačních teorií a praxí.310 Jason Brennan (2016c) shrnul
podstatu problému celkem lapidárně: „[při pohledu na empirickou literaturu] jsem si uvědomil, jak
irelevantní je většina demokratické teorie pro ospravedlnění reálně existujících demokracií.“ To
koneckonců není nic nového pod sluncem, neboť (jak bylo nastíněno v první části) politická ekonomie
a teorie veřejné volby vždy představovala výzvu pro více či méně presumptivní teorie státovědné,
které vycházely z předpokladu vůle lidu, z předpokladu ideální reprezentace obecného zájmu a
z konceptu moderního státu vůbec. Političtí ekonomové tak vždy měly tendenci klást si otázku,
kterou si klade Michael Huemer (2013, 63): „Vzhledem k tomu, jak vzdálen je tento scénář od reality,
jaký je smysl tohoto imaginativního cvičení? Jakou roli může mít pro ospravedlnění jednání skutečně
existujících států?” Ostatně, v politické filozofii mnohá „proto“ pochází kdovíodkud.
Přitom jistá míra diskrepance mezi legitimizační teorií a politickou praxí, na kterou by měla být teorie
aplikována, je nevyhnutelná – ve vztahu k regulativní ideji bude praxe vždy do určité míry „v krizi“.311
Zároveň však již je od určité míry diskrepance nutno přiznat, že reálně existující politický systém
jednoduše nenaplňuje kritéria legitimizační teorie; neboli, že legitimizační teorie je „tady a teď“
nerelevantní a existující stát X podle ní nelze legitimizovat. Tento „okamžik pravdy“ můžeme sice
odkládat, pokud budeme taktně mlčet o detailech regulativního mechanismu, kterým by měla být

309

„If economics is the dismal science, then political science is the dismissed science.“
Viz Mutz (2006), Brennan (2016), Somin (2016), Achen a Bartels (2016).
311
Cf. “Co tato krize [moderního státu] v prvé řadě odhaluje, je určitá diskrepance mezi normativní představou a
její realizací, či jinými slovy, skutečností… Takové chápání moderního státu lze charakterizovat jako
„objektivnotwendiges Schein“, tedy jako určitý fetiš, který se snaží objektivizovat subjektivní/parciální
hodnotové žebříčky, tedy něco, čemu skutečně věřím, respektive to, jak se mi věci zdají objektivně být, a to i
přesto, že jsem je nikdy nezažil takto fungovat.“ Agha (2013, 339-340)
310
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legitimizační teorie převedena do praxe, ale dříve nebo později se cimrmanovsky elegantní „úkrok
stranou“ stane nepřesvědčivým úhybným manévrem.312
Příkladem mohou být demokratické teorie, které se musí nějak vyrovnat s empirickými zjištěními, že
v aktuálních institucionálních podmínkách jsou reální voliči chronicky neinformovaní a neracionální a
že politická deliberace zdaleka neprobíhá rozumným způsobem – na což nelze reagovat pouhým
apelem na to, aby se voliči informovanými stali a veřejná debata byla rozumná. Prostě „tady a teď“
nejsou, což řadu legitimizačních teorií přeřazuje z kategorie teorie ospravedlňující status quo do
kategorie teorií vyžadující změnu statu quo, které nejsou reprezentovány žádnými momentálně
existujícím institucionálním designem.
Obdobnému problému však čelí také teorie reprezentace a ideál moderního státu sledujícího obecný
zájem. Přestože pojem „reprezentace“ vyvolává dojem procesu (orgány politické moci, tím že
reprezentují hypotetický lid, realizují obecný zájem), jedná se vlastně jen o popis výstupu procesu.313
Jaký institucionální rámec zajistí tuto reprezentaci? Jakým regulativním mechanismem určit, co je
obecný zájem? Jakým regulativním mechanismem ochránit obecný zájem před zájmy partikulárními a
před iracionalitou empirického lidu? Jak se vypořádat s empirickými zjištěními, že státní moc mnohdy
není uplatňována ve veřejném zájmu? Apel na ideál reprezentace se nezdá být dostatečný – je to
opět více apel na výsledek než apel na způsob jeho dosažení.
Před konfrontací legitimizační teorie s praxí však nelze uhýbat donekonečna. Různá „sociálněkritická
‚odhalení‘ legitimity jako pouhé legitimizační ideologie“ (Belling 2009, 11) se sice míjí účinkem,
protože nic relevantního neodhalují (legitimita je pochopitelně důsledkem určité regulativní ideje a
nijak ji nepoškodí, pokud ji označíme za ideologii), avšak odhalení, že legitimizační ideologie
neodpovídá realitě, již tne do živého – takto odhalená ideologie může být stále normativně správná,
nicméně pak je nutno konstatovat, že momentální realita je „nesprávná“ – tj. nelegitimní.
Neuspokojivý stav reality by neměl být důvodem pro snižování normativní laťky. Praktickou relevanci
legitimizační teorie lze sice vždy zvýšit tím, že rezignujeme na její regulativní funkci a normalizujeme
status quo - přesvědčivou normativní teorii tím však nezískáme (cf. Belling 2015, 448-450). Nicméně
budeme-li trvat na nepoddajnosti aspirační teorie, co počít se situací, kdy neuspokojivý stav trvá a je
hodnocen jako neuspokojivý podle měřítek této aspirační teorie? Legitimizační doktrína nám pak
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Cf. “Unfortunately for democratic theory, how all this is to be achieved remains frustratingly vague.” Achen a
Bartels (2016, 7)
313
Teprve nastane-li stav, kdy orgány státní moci prosazují obecný zájem, lze zpětně dovodit, že hypotetický lid
je reprezentován. Ze stejného důvodu pak mám jisté pochybnosti, nakolik může hypotetický lid figurovat
zároveň na straně vstupu a výstupu. Cf. Kysela (2014, 106)
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dává pouze orientační bod na horizontu, o jehož dosažení bychom měli usilovat, zatímco se
nacházíme zcela jinde. Nemohu se zbavit dojmu, že právě v této nepohodlné pozici se nachází např.
Vojtěch Belling (2015, 451): „Jakkoli tedy nelze popírat reálné procesy proměny současného státu a
faktické projevy krize či ústupu státnosti, neznamená pouhá jejich reflexe současně nutnost rezignace
na pojmové rozlišování státu a společnosti. Stejně jako v případě suverenity zde nejde o hledání shody
pojmu a empirické reality, ale o konstituování normativní reality prostřednictvím pojmů.“ Neznamená
to tedy, že „tady a teď“ je král nahý?

3.13 Praktická relevance legitimizačních teorií – sociologická relevance legitimizačního narativu
Jen díky tomu, že je aspirační legitimizační doktrína o krok napřed před politickou praxí, může
ovlivňovat jednání politických aktérů směrem k ideálnější politické realitě.314 Jak uvádí Vojtěch Belling
(2015, 460), „„klasický“ koncept suverenity [se] ukazuje jako velmi relevantní pojem, a to nikoli jen
pro popis, ale především pro normativní konstituování sociální reality.“ Belling však zároveň vyvolává
dojem, že právě narativ ideální reprezentace má unikátní potenciál efektivně konstituovat stát, který
realizuje obecný zájem, a že každé rozvolnění315 tohoto narativu by tudíž zásadně ohrozilo fungování
státu jako realizátora obecného zájmu.
V této souvislosti se nabízejí minimálně dvě zobecnitelné otázky – jak sofistikovaný může být
legitimizační narativ, aby byl ještě sociologicky relevantní;316 a jak hodně aspirativní může být narativ,
než začne vyvolávat více frustrace než pozitivní motivace.
Co se týče sofistikovanosti legitimizačního narativu, lze poněkud pochybovat o unikátní relevanci
teorie ideální reprezentace (ovšem i deliberativní demokracie a dalších relativně komplikovaných
teorií). Vzhledem k jen velmi malé politické informovanosti veřejnosti a k minimálnímu zájmu o
politiku mezi běžnými občany, nelze předpokládat, že by laici měli jinou než velmi triviální představu
o tom, co činí stát legitimní.317 Lze nicméně předpokládat, že tato lidová představa v zásadě
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“Weber identifies legitimacy as an important explanatory category for social science, because faith in a
particular social order produces social regularities that are more stable than those that result from the pursuit
of self-interest or from habitual rule-following.“ Fabienne (2017)
315
Obzvláště připuštění pluralismu zájmů a faktické tvorby moci jako agregace/interakce mezi zájmy
partikulárními.
316
Čili jak působí odborné filozofické politické teorie na laiky?
317
“[A]verage person in not capable of coherent ideological positions, and few people are intimately familiar
with Plato’s Republic, Locke’s Treaties, Rousseau, Machiavelli, or the Federalist Papers.” Crandall a Beasley
(2001, 77). Viz také Noel (2010, 4-6).
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koresponduje s hlavními (byť značně zjednodušenými postuláty) reprezentační doktríny318 – stát by
měl realizovat obecný zájem (a nikoli zájmy partikulární) a demokracie by měla zajistit, že politici
budou sledovat vůli lidu a obecný zájem.319 Postradatelnost sofistikované doktríny reprezentace
nakonec demonstruje i empirická skutečnost, že, přestože voliči o ní mají jen velmi povrchní znalosti,
většina voličů volí sociotropicky (Caplan 2002) – tedy pro to, o čem se domnívají, že je v obecném
zájmu.320
„Profesionální“ politické teorie mají samozřejmě neopominutelný vliv na postoje laiků. Notoricky
známými slovy J. M. Keynese, “praktičtí lidé, kteří se o sobě domnívají, že nepodléhají intelektuálnímu
vlivu, jsou obvykle otroky nějakého překonaného ekonoma. Blázni třímající moc, kteří slyší poletující
hlasy, extrahují své šílenství z nějakého akademického pisálka činného před několika lety.” Tento vliv
však bývá velmi vydestilovaný - a jak by si sám Keynes mohl nejednou ze záhrobí postěžovat - až
vulgární. Na ideách a postojích záleží. Nakolik však tyto postoje závisí na propracovaných
teoretických detailech, je jiná otázka. "Teoretikové mají sklon věřit, že abstraktní filozofické myšlenky
jsou vlivnější, než ve skutečnosti jsou.” 321

318

Což mj. naznačuje, že celá doktrína ideální reprezentace patří mezi teorie, které Bryan Caplan označuje jako
conventional rationalizations, tj. teorie, které složitě a kontroverzně odvozují to, s čím v podstatě každý
souhlasí. „Conventional rationalizers largely take folk morality for granted. They then desperately try to deduce
conventional moral conclusions from abstract moral principles. John Stuart Mill and John Rawls are good
examples of this approach, which we can see in Mill’s effort to reconcile utilitarianism with non-paternalism and
in Rawls’s effort to explain why the Difference Principle implies a duty to help relatively poor co-nationals but
not absolutely poor foreigners. Conventional rationalizers’ arguments are unimpressive because they use less
obvious premises to argue for more obvious conclusions. The most they can usually achieve is to “convince”
people who already agree with them… If your conclusion is more obvious than your premises, your argument is
useless. You might as well simply assert the conclusion and skip the argument.“ Caplan (2013, 12)
319
Achen a Bartels (2016, 1) hovoří o folk theory of democracy: “a set of accessible, appealing ideas assuring
people that they live under an ethically defensible form of government that has their interests at heart.”
Viz Hibbing a Theiss-Morse (2002).
320
Lze samozřejmě upozornit, že legitimizační doktrína se neobrací pouze na širokou veřejnost, ale hlavně na
klíčové politické hráče (maior et senior pars). Nakolik však lze předpokládat, že poslanci, ministři a nakonec i
většina soudců jsou obeznámeni s plnokrevnou verzí teorie ideální reprezentace?
Zásadní vliv postojů široké veřejnosti navíc nelze příliš upozaďovat. „Regarding the dynamics of democratic
legitimacy and its impact on political stability there is the tendency to contend that democratic legitimacy is
much more of an elite rather than a popular phenomenon (i.e., what really matters is the democratic
commitment of political elites). However, as several historical and recent cases in both developed and
developing countries have shown, the strategic calculations of political elites are very often heavily shaped by
the distribution of political and regime preferences at the popular level. Hence, the lack of support for
democratic legitimacy among ordinary citizens—especially during periods of societal crisis—can be a powerful
factor behind a process of democratic regression or democratic breakdown.“ Aragon (2008, 521)
321
"Theorists are inclined to believe that abstract philosophical ideas are more influential than they are. This is
usually a harmless enough piece of self-deception. It is frequently said, for example, that Western liberal culture
is founded epistemologically on a Cartesian notion of reason or morally on a Kantian notion of the person.
These ideas, however, are difficult-in the case of Cartesian reason, probably unintelligible--and they are
certainly not as deeply entrenched as some suppose. To the extent that non-philosophers have any view about
reason or the person, what they believe is usually indecisive among competing accounts." Green (1996, 315)
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Jestliže se legitimizační doktrína projevuje v každodenním životě víceméně heslovitě („politika by
měla být o obecném zájmu“), na jejím „suterénu“, neřkuli základech, prakticky nesejde. Pokud jde o
základní principy pro fungování liberálních demokracií – obecný zájem jako cíl politiky, respekt
politických hráčů k pravidlům hry (i těm nepsaným), demokratická kontrola moci, rozumná deliberace
– ty lze koneckonců odvodit z řady legitimizačních teorií a mají charakter politických normativních
klišé.322 Přitom již udržení tohoto detailnějšího, leč stále elementárního narativu v mysli veřejnosti se
ukazuje jako nesnadný úkol. Praktická přidaná hodnota sofistikované teoretické nadstavby je o to
pochybnější.
Nejde však jen o to, že sofistikovanější část legitimizační doktríny je jen „mluvením do zdi“, které sice
není příliš užitečné, ale zároveň ani škodlivé. Praktický problém vyvstává tehdy, pokud heslovitá verze
legitimizační doktríny, která zdí projde, vyzní podstatně jinak, než verze doplněná o kvalifikační
detaily, které se ve zdi ztratí. Aspirativní a idealizovaná zkratka legitimizační doktríny, snadno
zaměnitelná za přímý návod a za popis očekávatelné reality, může vyvolávat příliš romantická
očekávání, která povedou k permanentně se opakujícímu zklamání. Konfrontace politické reality
s idealizovaným modelem politiky pak paradoxně namísto inspirace a motivace může vést ke ztrátě
důvěry v politické instituce, frustraci a k hledání nových, neortodoxních cest k naplnění ideálního
modelu.323 Aspirativní narativ pak neslouží jako opora systému, ale naopak jej podrývá. Občané totiž
mohou dojít k ne zcela nelogickému závěru, že existující systém nefunguje tak, jak by měl, a tedy že
není legitimní a měl by se zásadně změnit.
Aspirativnost legitimizačního narativu je proto delikátní záležitost a nemůže být neomezená – riziko
pro sociologickou relevanci legitimizační doktríny se skrývá jak v přílišném cynismu, tak v přílišném
romantismu. Vojtěch Belling (2013, 123) se vymezuje proti prvnímu z mlýnských kamenů: "Kritické
napadení konceptu reprezentace jako romantické fikce může - a tendenciálně má za následek pokles
důvěry v reprezentativní instituce a v legitimitu reprezentativní demokracie jako takové."324 Nemám
však dojem, že toto je kámen, který sám o sobě aktuálně mele sociologickou legitimitu liberálních
demokracií. „Lidový“ politický ideál – moc reprezentující obecný zájem – se nezdá zacházet na
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Mají tedy povahu overlapping consensus. O to nepřesvědčivější je tvrzení, že mezi liberální demokracií a
právě reprezentační doktrínou existuje nějaký exkluzivní nexus.
323
Jejichž neschůdnost je zřejmá pouze při obeznámenosti s kvalifikačními detaily legitimizační doktríny.
324
„Problémem současnosti je právě zpochybnění tohoto předpokladu legitimity reprezentativní demokracie,
tedy samotné existence politického národa, jenž může být reprezentován. Pluralistické koncepty legitimity
napadající princip jednoty státu i jako regulativní ideje ústí v nahrazení představy obecného zájmu i
hodnotových základů politického jednání konceptem aktuálních většinových zájmů jako jediného udržitelného
měřítka legitimity demokratického systému.“ Belling (2009, 114)
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úbytě,325 spíše naopak zažívá svou vulgární renesanci v podobě populismu a „revanšismu“ národního
státu. Při dostatečném zjednodušení není příliš obtížné vměstnat populistický narativ do narativu
ideální reprezentace. Obecný zájem sice není totéž co momentální vůle empirického lidu, ovšem ve
vulgárním narativu je vůle lidu optimálním nástrojem pro prosazení obecného zájmu, který by jinak
byl rozparcelován zájmy partikulárními a zkorumpovanými/neschopnými elitami. Populismus sice
umně pracuje s polarizací společnosti na nepřátelské skupiny, zatímco obecný zájem je zájem všech,
nicméně ve vulgárním narativu je to polarizace mezi obecným zájmem drtivé většiny „normálních
lidí“ v kontrastu s partikulárními zájmy reprezentovanými elitami.
Romantismus ve veřejném uvažování o politice tedy není nedostatkovým zbožím. „Vytrácení pojmu
veřejného či obecného zájmu z legitimizačního diskurzu“ Belling (2009, 118) je možná příznačné pro
část akademického diskurzu,326 nikoli však pro veřejný normativní narativ. A jak již bylo řečeno,
praktický význam akademického diskurzu je sice nutno docenit, ale nelze jej přeceňovat – jakkoli je
pochopitelné, že političtí filozofové budou mít tendenci hledat příčiny společenských jevů právě
v myšlenkách politických filozofů.
Krize legitimity a klesající důvěra v demokratické instituce jsou jistě problém mnohorozměrný, který
svým rozsahem překračuje prostorové možnosti pouhé „odbočky“ v rámci této práce, proto uvedu
jenom několik poznámek na okraj. Nejedná se zřejmě o proces, který by byl primárně tažen
ekonomickými a materiálními faktory (Cowen 2017). Jde tedy spíše o proces ideový v tom smyslu, že
se ponejvíce odehrává v hlavách občanů, kdy větší roli hraje percepce reality než realita samotná.
Pronikavé rámcové vysvětlení procesu delegitimizace, kombinující poznatky teorie veřejné volby a
politické behaviorální ekonomie, podává Jeffrey Friedman (2017): krize legitimity je víceméně
důsledkem chronické diskrepance mezi lidovou představou o politice a tím, jak je praktické fungování
politiky veřejností vnímáno. Na jedné straně stojí lidová verze normativního politického ideálu (stát
by měl v obecném zájmu řešit společenské problémy) a intuitivní vnímaní problémů moderní
společnosti jako snadno řešitelných s využitím „selského rozumu“ (viz Watts 2011), na druhé straně
stojí živý obraz přetrvávajících společenských problémů a jednoduchá „heuristika záměru“ (intentions
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Podpora pro demokratickou formu vlády (reprezentativní demokracii) je stále vysoká, dlouhodobě však klesá
důvěra ve vládu a v konkrétní politické instituce. Např. ve Francii podporuje reprezentativní demokracii 81 %
občanů, zatímco pouze 20 % důvěřuje vládě a 34 % je spokojeno s tím, jak demokracie ve Francii funguje. Viz
Pew Research Center (2017).
326
A i v akademickém diskurzu půjde do značné míry o artefakt toho, že debata je z logiky věci mnohem více
vedena na radikálních okrajích mainstreamových pozic, takže radikální diskurz tvoří velkou část celkového
diskurzního „objemu“, což může vyvolávat dojem, že přístupy radikálně odmítající obecný zájem jako cíl politiky
jsou mnohem významnější, než ve skutečnosti jsou.
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heuristics), která vychází z předpokladu, že nevyřešení problémů musí být důsledkem toho, že
politické elity problémy řešit odmítají kvůli partikulárním zájmům nebo své lenosti.327
Tento demokratický paradox328 nemá snadné východisko. Relativně dobré politické a ekonomické
výsledky nejsou zárukou sociologické legitimity, neboť neexistuje přímá úměra mezi realitou a
vnímáním reality. I v dobře fungujícím státě budou vždy existovat společenské problémy, na které
bude možné upřít (mediální) pozornost, obzvláště pokud politická moc hypertrofuje stále do nových
oblastí, čímž se zákonitě neustále objevují i nové politické problémy. Je poněkud paradoxní, že trend
poklesu sociologické legitimity (v západních státech dokumentovaný od 60. let 20. století) nastává
v období, kdy jsou liberální demokracie ve většině socioekonomických ukazatelů vlastně velmi
úspěšné. Navzdory rétorice o krizi moderního státu, soudě podle reálných výsledků, stát nikdy
v historii nefungoval lépe: vnější a vnitřní bezpečnost je zajištěna na bezprecedentní úrovni (politické
násilí je minimální, počet obětí válečných konfliktů je malý a má klesající trend, míra kriminality je
bezprecedentně nízká a taktéž vykazuje dlouhodobý pokles); ekonomická situace je komplikována
kontroverzemi o ohrožení ekonomických jistot, obavami z budoucnosti a některými metrikami
ekonomické nerovnosti,329 ale materiální blahobyt občanů stále roste;330 o kulturním úpadku nemůže
být řeč. Všechna tato úspěšná řešení se však postupně stala samozřejmým standardem (new normal)
- jak podotýká Jason Kuznicki (2017): „dobře vyřešený problém se stává neviditelným“ - zatímco
pozornost se přesunula na problémy nové, které jsou sice relativně méně závažné nebo málo
frekventované, ale v důsledku availability cascades všudy přítomné. Obdobně intenzivně jsou
vnímány případy korupce a zájmové politiky, které dotvářejí obraz politiky, která zrazuje obecný
zájem a odmítá řešit společenské problémy.
Pro percepci úspěchu však nejsou podstatné ani tak dlouhodobé pozitivní trendy jako viditelné,
symbolické úspěchy, kterých se v posledních dekádách nedostává. „Konec dějin“, tedy absence
velkých historických krizí (což je samo o sobě bezprecedentní úspěch) tak paradoxně vytváří dojem
všeobecného neúspěchu. Jeffrey Friedman v této souvislosti upozorňuje na to, že krize legitimity
v liberálních demokraciích se začala projevovat ve chvíli, kdy se vyčerpaly velké symbolické úspěchy
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“[I]ntentions have become, in modern politics, all-purpose heuristics for the consequences of public policy.
Bad intentions stand in for bad consequences, good intentions for good consequences.“ Friedman (2017)
328
Tj. propast mezi pozitivním postojem veřejnosti k demokracii jako politickému systému a negativním
postojem ke fungováním konkrétních demokratických politických systémů, ve kterých žijí. Viz Dahl (2000)
329
Viz Piketty (2014), pro opačný pohled viz McCloskey (2014).
330
Viz např. Norberg (2016), pro pesimističtější náhled viz Cowen (2013)
Je ostatně příznačné, že úspěch populistických kandidátů v posledních letech není dost dobře vysvětlitelný
ekonomickými obtížemi jejich voličů (Cowen 2017).
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předchozích dekád (New Deal, vítězství ve druhé světové válce a poválečný ekonomický zázrak), které
nebyly nahrazeny novými symbolickými úspěchy (snad s výjimkou vítězství ve studené válce).331
Přímočarým východiskem by bylo uvedení percepcí na pravou míru, tedy zasazení přetrvávajících
společenských problémů do širšího kontextu, zdůraznění komplexnosti moderního světa, ve kterém
jednoduchá řešení problémů nejsou dostupná (přinejmenším ne epistemologicky), a realistické
snížení očekávání, čeho může stát dosáhnout a jak může fungovat. Toto východisko však naráží na
strukturální a racionální neznalost a racionální iracionalitu na straně politických hráčů, zejména voličů
(Caplan 2008).
Za této konstelace doktrína ideální reprezentace východisko z krize legitimity nenabízí – ve svém
vulgarizovaném znění pouze utvrzuje občany v jejich zklamání z reálné politiky, jak se jim jeví; a ve
svých nuancích se do hlav občanů dostane pouze výjimečně. Propast mezi idealizujícím narativem a
pozorovanou nebo pociťovanou realitou zůstává otevřená a zároveň není nabídnuto nepopulistické
východisko. Je tedy otázkou, zda jako legitimizační narativ strukturuje sociální realitu kýženým
směrem a zda by „světštější“ narativ neodvedl lepší práci.

3.14 Symetrie mezi instrumentalitou a symbolikou institucí
Vztah mezi legitimizační teorií a institucionálním designem má ještě jednu rovinu – vztah mezi
symbolikou a instrumentalitou institucí. Nexus mezi hodnotově orientovanou legitimizační teorií a
podobou „prováděcích“ institucí totiž nemusí být přímočarý. Nelze tedy mluvit o tom, že by
normativní legitimizační teorie plně předurčovala konkrétní instituce, které jsou touto teorií
legitimizovány. Jak uplatnit legitimizační teorie v praxi, záleží až na teoreticko-empirické analýze
fungování institucí v určitém kontextu.
Implikuje hodnota svobody absenci donucovacích institucí? Platí-li hobbesovská analýza přirozeného
stavu, úplná absence donucovacích institucí by v praxi znamenala méně svobody, neboť válka všech
proti všem by omezovala svobodu jednotlivců více než donucující instituce státní.332 Implikuje právo
na spravedlivou odměnu adekvátně vysokou minimální mzdu? Platí-li mainstreamová ekonomická
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Je příznačné, že v českých podmínkách se nespokojenost s politickým systémem začíná projevovat po
vyprchání dojmu z podobně symbolických úspěchů – přechodu od komunismu a po integraci do NATO a EU – a
začíná se mluvit o všeobecném pocitu zklamání, přestože reálné opodstatnění tohoto pocitu lze jen stěží nalézt
v socioekonomických ukazatelích.
332
Což lze zobecnit: “[T]he danger to human rights does not only emanate from the government, and that it
must be recognized that grave danger to human rights emanates from non-governmental bodies.” Barak (1996,
228)
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analýza, minimální mzda může fakticky spíše poškozovat postavení pracovníků a nízká nebo žádná
minimální mzda může být pro nízkopříjmové pracovníky výhodnějším institutem. Implikuje doktrína
ideální reprezentace demokratickou formu vlády, volný mandát a upozadění zájmové reprezentace?
Nikoli nevyhnutelně.
Jak vidno, instituce mohou mít jak symbolickou hodnotu, kdy instituce přímo ztělesňují nějaký
morální imperativ, tak hodnotu instrumentální, kdy vytvářejí prostředí, které je fakticky příznivé pro
realizaci určitého morálního imperativu. A priori nelze určit, kterou hodnotu upřednostnit. Optimální
je pochopitelně stav, kdy se tyto hodnoty vzájemně doplňují. Nikoli překvapivě, normativní teorie
začasto vycházejí z tichého nebo explicitního předpokladu souladu mezi oběma hodnotami – co má
symbolickou hodnotu, má také hodnotu instrumentální.
Ideologie pak mívají rovnou charakter „teorie Gaii“ (Gaia hypothesis) postulující takřka „přirozenou“
harmonii mezi tím, co je správné, a tím, co funguje – v „liberální Gaii“ tak nenastává rozpor mezi
(ekonomickou) svobodou a tržními selháními, protože tržní selhání neexistují; institucionální rámec
liberálního řádu tedy nevyžaduje žádné (nebo jen velmi málo) donucujících státních institucí, čímž
symbolicky i fakticky poskytuje jednotlivcům maximum svobody.333 V „sociálnědemokratické Gaii“
nenastává rozpor mezi sociálními právy a nezamýšlenými důsledky, protože nezamýšlené důsledky
neexistují; sociálnědemokratický řád tedy vyžaduje rozsáhlé politické instituce, které symbolicky a
fakticky garantují sociální práva. V „demokratické Gaii“ nenastává rozpor mezi obecným zájmem a
vůlí lidu, protože lidé si nepřejí špatné věci; demokratický řád tedy vyžaduje instituce, které
symbolicky i fakticky zajišťují rovný a výrazný vliv voličů na politický proces a širokou škálu
demokraticky rozhodovaných otázek.
V méně karikované podobě tento „harmonický“ přístup není zcela absurdní, nakolik většina
normativních teorií, které nejsou čistě deontologické nebo konsekvencialistické, řeší otázku „vejce a
slepice“ – jsou primárním ohledem inherentní hodnoty nebo praktické následky? – víceméně
přirozenoprávní metodou (viz Gregárek 2012, 75-77): tedy přeskakováním od jednoho k druhému,
dokud oba ohledy nekonvergují. Imanentně lze tedy očekávat, že instituce, které přímo ztělesňují
morální imperativy, budou zpravidla fungovat dobře také ve smyslu instrumentálním. Fiat iustitia non
pereat mundus.
Jak již bylo řečeno, tázání se po praktické relevanci legitimizační teorie je svého druhu imanentní
kritickou analýzou, jejíž význam může být jak destruktivní (konstatování, že stávající instituce
333

Příkladem může být Rothbard (2009, 1029-1041), který nepříliš přesvědčivou ekvilibristikou popírá
koncepční smysluplnosti tržních koordinačních selhání (jakými jsou externality nebo kolektivní statky).
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nenaplňují kritéria dané teorie a jsou tudíž nelegitimní), tak konstruktivní (nalezení alternativního,
prakticky realizovatelného institucionálního designu, který by naplnil legitimizační kritéria lépe než
design kritizovaný). Imanentní kritika však legitimizační doktrínu často komplikuje, neboť zvyšuje
pravděpodobnost dilematu mezi symbolickou a instrumentální hodnotou institucí.
Toto rozvolnění exkluzivního nexu mezi hodnotami a jejich institucionálním vyjádřením lze zobecnit a
promítnout do spravedlnostních úvah vůbec: jestliže jsou relevantní jak přímé, tak nepřímé způsoby
realizace hodnot, lze uvažovat různé „paralelní vesmíry“,334 ve kterých jsou z totožných hodnot
odvozeny velmi rozdílná institucionální uspořádání.335 Poněkud se tím relativizuje jak Berlinovo
rozlišení mezi negativní a pozitivní svobodou,336 tak odlišování mezi dvěma funkcemi lidských práv,
která na jednu stranu mohou fungovat jako obrana proti moci, protože jistá mocenská jednání
zapovídají (respekt k lidským právům), a na druhou stranu jako zdůvodnění moci, protože od státu
vyžadují určitou činnost na svou podporu (realizace lidských práv).337 V principu může jakákoli
hodnota sloužit jako zdůvodnění státní moci nebo jako zdůvodnění jejího omezení.338 „Negativní
svobody“ mohou vyžadovat ze strany státu činnost339 a „pozitivní svobody“ mohou vyžadovat

334

Loren Lomasky (2005) sugestivně předkládá příklad alternativního Harvardu v paralelním vesmíru, kde je
Rawls libertarián a Nozick socialista, aniž by opustili svůj argumentační rámec, kterým se proslavili v našem
vesmíru.
335
Notorickým příkladem může být hodnota materiálního blahobytu, kterou se můžeme pokusit realizovat jak
přímou plánovací metodou, tak smithovskou nepřímou metodou, kdy stát zajišťuje „tolerable administration of
justice" a neviditelná ruka trhu zajišťuje zbytek. „Suppose that we judge it a good thing, all else being equal,
that resources flow to their most economically valued use. One way this desideratum could be pursued is via a
process of hearings and speeches by all parties who take an interest in the subject, followed by votes in the
legislature on competing allocative proposals. Another way in which the desideratum can be pursued is to allow
trades of rights assignments until an outcome is reached in which no parties are willing to exchange their
holdings for some other set on offer (i.e., they have landed on some point on the Pareto frontier). It is a
simplification but not an oversimplification to say that the most important conclusion of the first century of
post–Adam Smith economics is that the second strategy pays off better than the first. Indirection triumphs over
direct pursuit of the desideratum. “ Lomasky (2005, 192; zvýraznění MG)
336
“The assumption that different conceptions of liberty entail different political regimes recasts the semantic
issue (“What is liberty?”) as a political one, where the debate is not merely about how to use the language but
about how to use the police.” Schmidtz a Brennan (2010, 6)
337
„Dalším z paradoxů ochrany lidských práv je přitom skutečnost, že ačkoli lidská práva bývají chápána jako
omezení státní (resp. veřejné) moci, díky své legitimizační funkci mohou tuto moc nejen ospravedlňovat, ale
zároveň přispívat k jejímu nárůstu.“ Kysela, Ondřejek et al. (2016, 200)
338
„Ne zcela ostrá hranice mezi závazkem poskytovat lidským právům ochranu a závazkem tato práva
naplňovat přitom v sobě zahrnuje i nemožnost zcela přesného analytického odlišení jednotlivých statusů, resp.
povahy jednotlivých práv.“ Kysela, Ondřejek et al. (2016, 214)
339
Což je nakonec běžný argument zdůvodňující stát, který nemohou anarchisticky inklinující liberálové
přehlížet, a to ani principiálně. Viz např. kritické vymezení Pavla Maršálka (2011, 80) vůči libertarianismu právě
z důvodu, že bez ochrany ze strany státní moci zbude svoboda pouze “pro vlky”.
“The curfew (…) example suggests that some government coercion might be more than compensated for by the
consequent reductions in non-governmental coercion…. The main problem with the overall-liberty ranking is
that we really don’t know what a policy’s consequences will be. The overall-liberty standard necessitates the
incorporation of theories of—or at least predictions about - social processes, about which we might disagree or
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nečinnost.340 V rámci institucionálního designu totiž nejsou relevantní pouze nominální (symbolické)
záruky, nýbrž také záruky praktické.341
Příkladem (přinejmenším potenciálního) dilematu mezi instrumentalismem a symbolismem mohou
být demokratické teorie, podle kterých demokratické instituce harmonicky kombinují symbolickou
hodnotu rovné participace všech občanů na moci (vláda lidu) a instrumentální hodnotu obecného
zájmu (vláda pro lid). „Idea národní reprezentace demokraticky zvolenými reprezentanty… je
nepochybně základem oficiálních legitimizačních konceptů moderních demokracií. Dokáže ostatně
racionálně spojit moment společného zájmu jakožto „výstupního“ prvku legitimity s účastí jednotlivce
na tvorbě vůle coby prvků „vstupní“ legitimizace“ Belling (2009, 113; zvýraznění MG).342 Rozsáhlá
empirická i teoretická literatura však zásadně zpochybňuje, nakolik racionální toto spojení je (viz
Caplan 2008; Somin 2016; Achen a Bartels 2016; Schnellenbach a Schubert 2015). To vyvolává
nepříjemnou otázku – do jaké míry můžeme obětovat symbolickou hodnotu demokratických institucí
(např. rovné poltické participace) ve jménu obecného zájmu, pokud trvání na symbolické hodnotě
obecný zájem poškozuje? Toto dilema je sice do určité míry přítomno v demokratické teorii vždy,
např. jako důvod pro reprezentativní demokracii namísto demokracie přímé nebo jako důvod pro
„odstínění“ některých mocenských orgánů v demokratickém institucionálním rámci (kdy se dilema

in which we simply not have any confidence, and therefore introduces much vagueness and indefiniteness into
the associated liberty ranking.“ Klein (2004, 17)
340
“Isaiah Berlin and many classical liberals are suspicious of ‘positive liberty,’ thinking that acknowledging its
value can be misinterpreted as licensing socialism – or, more generally, as licensing bureaucrats to force us to
be “free.” Nevertheless, simply acknowledging positive liberty as a valuable species of the genus liberty does not
commit us to any particular view about what regime promotes it best.“ Schmidtz a Brennan (2010, 17)
„[C]ogent reasons to maintain that the second principle’s invitation to engineer a massively redistributivist
welfare apparatus will be declined in the original position. Rather, strong property rights, including robust
freedom of contract, will be endorsed, modified only by guaranteed provision of a minimally decent floor
beneath which individuals will not be allowed to fall: a “social safety net.”“ Lomasky (2005, 190)
341
Můžeme mít ústavu, která symbolicky garantuje ochranu vlastnictví tím, že zapoví vybírání daní a předepíše
pouze dobrovolné příspěvky občanů. Pokud však taková garance povede k podfinancování veřejných statků
zajišťujících bezpečnost, což vyústí ve větší majetkové škody na straně občanů, než kolik by byli nuceni zaplatit
na daních, symbolická garance majetku pod hlavičkou „daně jsou krádež“ by prakticky způsobila závažnější
újmu v podobě nestátních krádeží.
“There is a difference between guaranteeing in the sense of rendering inevitable (as when government price
controls render shortages inevitable) and guaranteeing in the sense of expressing a firm intention (as when
government declares no child will be left behind). Clearly, guaranteeing something in the latter sense is no
guarantee in the former sense. A legal guarantee expresses the government’s commitment to produce some
result, but this doesn’t mean that the government will in fact produce that result.” Schmidtz a Brennan (2010, 9)
342
Cf. “Under modern (Western) conditions, however, legitimacy has come to rest almost exclusively on trust in
institutional arrangements that are thought to ensure that governing processes are generally responsive to the
manifest preferences of the governed (input legitimacy, "government by the people") and/or that the policies
adopted will generally represent effective solutions to common problems of the governed (output legitimacy,
"government for the people"). Taken together, these two types of arguments constitute the core notions of
democratic legitimacy.” Scharpf (2003, 3)
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projevuje jako counter-majoritarian difficulty). Dilema to však je zřejmě mnohem větší, než jak je ve
stávajícím institucionálním rámci reflektováno.343
Rozvolněnost vazby mezi obecným zájmem jako inherentní hodnotou a institucemi jako
symbolickými a instrumentálními projevy této hodnoty lze vysledovat i v případě konkrétních
institutů. Obecný zájem symbolicky vyžaduje, aby se reprezentant řídil hypotetickou vůlí celého
národa a nebyl vázán empirickou vůlí svých voličů, tedy aby měl volný mandát (Belling 2009, 106).
Obecný zájem jako zájem celku se navíc symbolicky příliš nesnese s vlivem zájmových skupin na
politický proces, obzvláště pokud je tento vliv institucionalizovaný nebo jinak společensky
akceptovaný (sociální partneři, NGOs, lobbying). Z instrumentálního pohledu však je otevřenou
otázkou, zda různě vázaný mandát nebo disproporční vliv zájmových nebo demografických skupin
v některých svých podobách napomáhá nebo poškozuje nalezení obecného zájmu v politickém
procesu.344 V symbolické rovině totiž obecný zájem sice nelze ztotožňovat pouze s agregací
partikulárních zájmů nebo s průnikem jejich vektorů, v praxi však může partikularismus napomáhat
k lepší aproximaci obecného zájmu.345 Což by sice taktéž mohlo být důvodem pro volný mandát, ale
paradoxně jako nástroj pro snížení přímého vlivu veřejnosti a pro vytváření prostoru pro vliv
zájmových skupin. Mezi institucemi zastupitelské demokracie a teorií ideální reprezentace tak není
exkluzivní nexus – teorie reprezentace může vyžadovat i jiné instituce a instituce reprezentativní
demokracie mohou být zdůvodněny i jinými legitimizačními teoriemi.346
Obecný zájem (vláda pro lid) tak sice může zůstat základním legitimizačním kritériem státní moci,
instrumentálně jej však může lépe realizovat institucionální rámec, který bude v mnohém rozporu
některými symbolickými imperativy demokratické legitimity – především s principem, že voliči

343

Což lze ovšem říci i teoretické reflexi. Na jedné straně je „jedním z ústředních cílů současné normativní
politické teorie představení dualistické teorie demokracie, jež by vhodným způsobem kombinovala demokratický
proces se základními hodnotami“ (Broz 2012, 7), na druhé straně jsou tyto teoretické pokusy (především
deliberativní demokracie) značně odstřiženy od reality.
344
Kupříkladu Gilens (2012) dokumentuje, že chudší Američané méně politicky participují, a když už participují,
jejich postoj má mnohem menší vliv než postoj participujících bohatších Američanů – což by naznačovalo
výrazný partikularismus a ohrožení obecného zájmu, protože jedna skupina občanů má disproporčně větší vliv
napoiltický proces než jiná skupina. Zároveň však Caplan (2008) dokumentuje, že bohatší Američané jsou
politicky gramotnější než chudí Američané, že chudí i bohatí Američané volí sociotropicky a že do té míry, do
které se jejich názory liší, jsou tyto odlišnosti přičitatelné rozdílné úrovni v politické gramotnosti, nikoli
socioekonomické charakteristice obou skupin. Za této situace, byl by obecný zájem lépe obsloužen, pokud by
byly tyto disproporce mezi politickým vlivem chudých a bohatých Američanů eliminovány?
345
Zapojení stakeholderů nemusí znamenat rezignaci na obecný zájem nebo aprobaci stavovského státu, nýbrž
pouze předpoklad toho, že to zajistí lepší zohlednění znalostí, které mají tyto skupiny k dispozici, nebo lepší
zohlednění některých intenzivních preferencí.
346
Cf. „Je nesporné, že bez axiomu reprezentativní demokracie v podobě pojmu politického národa, nemá
podoba fungování současných demokratických institucí, včetně např. principu volného mandátu reprezentanta
jako jejich klíčového prvku, žádný smysl.“ Belling (2009, 160)
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(občané) by měli ovlivňovat prakticky veškeré zákonodárné a výkonné složky státní moci na základě
všeobecné rovné participace.347 Samotná doktrína ideální reprezentace koneckonců není v abstraktní
rovině nerozlučně spojena s demokratickým procesem: „Legitimita systému a rozhodovacího procesu
nevyplývá v reprezentativních formách státu ze samotné takto pojaté demokratické procedury, nýbrž
z fakticity reprezentativního vztahu. Demokracie je považována za formu, jež má tento vztah
zajistit.“348
Alternativní, omezeně demokratické instituce mohou mít různou podobu a různou míru odchylky od
demokratického ideálu (pakliže máme na mysli ideál nerozlučné dvojice participace a obecného
dobra, tj. vlády lidu a pro lid).349 Může se jednat pouze o neformální změnu „občanské kultury“,
která by namísto na rovnou aktivní participaci všech občanů kladla důraz na kvalitu občanské
participace, i za cenu toho, že by se méně kvalitní participanti (sebe)vyloučili z aktivního politického
života. Může se však jednat i o formální vyloučení nekvalitní participace (např. požadavkem na
prokázání určité míry kvalifikace ze strany participantů); Jason Brennan (2016) označuje systém vlády
založený na adekvátních znalostech voličů, kteří však nejsou omezeni pouze na úzký okruh
odborníků, jako epistokracii.
Lze taktéž uvažovat o posílení counter-majoritarian prvků v institucionálním designu – posílením role
soudního přezkumu; posílení role nezávislých regulativních orgánů s postavením obdobným dnešním
centrálním bankám; důslednějším oddělením moci výkonné a zákonodárné a „odstínění“
zákonodárné moci od demokratického vlivu (po vzoru Hayekem navrhované (semi)demokratické
zákonodárné komory, oddělené od běžné sněmovny, která by kontrolovala moc výkonnou).350
Pozoruhodným způsobem oddělení části politického rozhodování od demokratického vlivu je
futarchie (futarchy) Robina Hansona (2013), kdy občané hlasují o hodnotách (cílech), zatímco způsob
realizace těchto cílů (výběr politik – policies) je ponechán predikčním trhům (prediction markets).
Další možností je přesun důrazu z demokratické participace na „hlasování nohama“, tj. na možnost
relativně snadné volby mezi různými jurisdikcemi, jejichž vnitřní struktura by mohla být variabilní,
347

“Druhá možnost pak spočívá buď v rezignaci na demokratickou formu vládnutí v éře globálního sociálního
systému, nebo v nalezení alternativní formy demokratického kolektivního rozhodování, oproštěného od
reprezentativních elementů. Otázkou je, nakolik je možno považovat takové rozhodování za slučitelné s principy
svobody člověka v rozhodování o věcech, jež se ho týkají.“ Belling (2009, 122; zvýraznění MG)
348 Belling (2009, 106); “Rozhodnutí pro demokratickou formu legitimity je druhotné, závisejíc na nadřazeném
legitimizačním modelu.“ Belling (2009, 103)
Doktrína ideální reprezentace je v tomto ohledu primárně instrumentální demokratickou teorií.
349
„Moderní demokratický systém [se vždy opírá] o dva výchozí zdroje: klasickou ideu reprezentace celku a
normativní postulát participace lidu na tvorbě státní vůle, založený na principu ideální svobody.“ Belling (2009,
111)
350
Hayek navrhoval horní komoru, jejíž členové by byli voleni na volební období 15 let, přičemž aktivní i pasivní
volební právo by bylo omezeno na občany starší 45 let. Viz Hayek (1994, kapitola 13).
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neboť soulad politiky jurisdikce s „vůlí“ jejich obyvatel by zajišťovala relativní dobrovolnost
„občanství“ a konkurence mezi jurisdikcemi (Somin 2016, kapitola 5). Relativní snadnost změny
jurisdikce je většinou spojena s decentralizací, ať již na teritoriálním, nebo na personálním základě.351
Tou vlastně nejtriviálnější alternativou pak je depolitizace (privatizace), tedy zúžení okruhu otázek, o
kterých je rozhodováno politicky. V krajním případě na úroveň minimálního státu,352 resp.
podpůrného státu (remedial state);353 v tom nejkrajnějším případě by to znamenalo spolehnout se na
některé z anarchistických institucionálních uspořádání (např. na anarchokapitalistický systém
bezpečnostních agentur).354
Omezeně participativní institucionální design sice není zcela radikální záležitost, neboť intenzita
participace je vždy otázkou míry a v liberální demokracii je vždy omezená - zastupitelskou formou
demokracie, ústavním soudnictvím, lidskými právy; a nakonec i nevšeobecným volebním právem, kdy
některé skupiny občanů jsou z formální politické participace vyloučeny, v zásadě z důvodu své
nekompetentnosti (např. děti, duševně nemocní). Přesto však jsou výše uvedené institucionální
alternativy již zřejmě „za hranou“ symbolického pojetí politiky jako prostoru, ve kterém se potkávají
občané, aby vyjádřili svou fundamentální rovnost a plně realizovali svou společenskost; vycházejí
spíše ze světského pojetí politiky (politics without romance) jako praktického rozhodovacího
mechanismu, který by měl v prvé řadě poskytovat přijatelný výstup (přičemž kvalita výstupu nemusí
být vymezena nutně pouze materiálními hodnotami).355
Přestože demokratická symbolika spojená s participací občanů na výkonu veřejné moci může mít
určitou inherentní (deontologickou) hodnotu, existují přinejmenším tři důvody, proč by měla být
snáze prolomitelná než „plně deontologické“ hodnoty běžné spravedlnosti:

351

Příkladem institucionálního uspořádání založeném na personální jurisdikci jsou funkční, překrývající se a
konkurující si jurisdikce (Functional Overlapping Competing Jurisdictions, FOCJ), které analyzují Frey a
Eichenberg (1999). S rozvolněnou teritorialitou počítá rovněž koncept „statutárních měst“ Paula Romera
(2010). Viz také Bell (2017) a Tucker a de Bellis (2015).
352
Tj. státu, který poskytuje pouze službu zajišťování vnitřní a vnější bezpečnosti, právního řádu a soudnictví.
353
John Hasnas (2003) upozorňuje, že minimální stát není koncepčně tím nejmenším možným státem a zavádí
koncept státu jako ultimátní regulační agentury, která přímo neposkytuje veřejné statky spojované
s minimálním státem (policii, soudy a armádu), nýbrž pouze zajišťuje financování (dotování) těchto statků a
brání monopolizaci trhu těchto statků.
354
Viz např. Friedman (2015).
355
Blíží se tak spíše pojetí vládnutí jako governance, kdy „samotná demokracie pak v tomto kontextu ztrácí svůj
legitimační charakter a stává se pouhou racionální procedurou dosahování rozhodnutí, která ovšem může být
teoreticky nahrazena jiným, z hlediska efektivního dosahování výsledku nebo zajištění racionálního diskurzu
efektivnějším systémem.“ Belling (2009, 121)
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(1) Participace na moci není pouze projevem svobody,356 tj. individuálním právem zajišťujícím člověku
jeho autonomii; je to zároveň výkon moci nad druhými, na což upozorňoval již J. S. Mill (podle Somin
2016, 5): “Postoj k volbám - podle pravděpodobné intepretace v mysli občana - je takový, že volební
právo je dáno občanovi pro něj samotného; pro jeho vlastní užití a využití, a nikoli jako svěřená
pravomoc vůči veřejnosti... Demokraté se soustředí na hájení volebního práva jakožto práva, nikoli
jako svěřené pravomoci... Ať již však definujeme nebo vymezíme ideu práva jakkoli, žádný člověk
nemůže mít právo vykonávat moc nad ostatními: jakákoli moc, kterou lze míti, je morálně, v plném
významu tohoto slova, pouze svěřenou pravomocí. Výkon jakékoli politické funkce, ať již v pozici voliče
nebo reprezentanta, je výkonem moci nad druhými.“
Podmínit design mocenských institucí (i těch založených na politické participaci) tím, že tyto instituce
musí poskytovat dostatečně kvalitní výstup, se nezdá být klasickým dilematem mezi morálkou a
efektivností, neboť v tomto případě je rozumný výstup přímo normativním imperativem kladeným na
legitimní moc, bez ohledu na povahu vstupu. Demokratická symbolika tudíž ve vztahu
k instrumentalismu nemá charakter silné presumpce (defaultu), který je třeba prolamovat. Politickou
participaci, která by ústila v nerozumný výkon moci, by stěží bylo možno považovat za přijatelný
projev svobody člověka v rozhodování o věcech, jež se ho týkají - neboť se netýkají pouze jeho (viz
Brennan 2011).
(2) Velká část politické symboliky nemá charakter deontologického ztělesnění určité hodnoty, nýbrž
je symbolická víceméně v semiotickém smyslu – čili nemá inherentní význam, nýbrž konvenční
význam. Plná politická participace každého občana symbolizuje rovnost občanů a respekt k občanům
hlavně proto, že jí tento význam přisuzujeme (a rovněž proto, že přisuzujeme mimořádný význam
politice jako takové). „Hodnota volebního práva spočívá v něčem [jiném než jeho instrumentální
hodnotě]. Nejde o to, že by individuální hlas přinášel přílišný praktický užitek. Spíše jde o to, že volební
právo slouží jako odznak rovného lidství. Nacisté nutili Židy nosit Davidovu hvězdu jako odznak
méněcennosti. Volební právo je metaforický odznak rovnosti“ (Schmidtz and Brennan 2010, 189).
Proto je také v současné politické kultuře ošemetné, byť jen kritizovat občany za projevené politické
názory, tím spíše požadovat po občanech, aby na politickém procesu neparticipovali – neparticipace
symbolizuje občanství druhé kategorie. V principu však je možné vnímat neparticipaci neutrálně –
podobně jako podmínění účasti na silničním provozu kvalifikací v podobě řidičského oprávnění není
vnímáno jako ponižující pro ty, kdo nemohou řídit, protože oprávnění nemají (pokud jim řidičské
356

Pokud jde přímo o participativní práva (jako je právo volební), nikoli o další občanské svobody, jakými jsou
svoboda projevu, sdružování, shromažďování a svědomí (i když i ty mohou být předmětem morálních omezení,
jak s nimi nakládat).
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oprávnění není odepřeno z arbitrárních důvodů, které samy vyjadřují jejich nerovnost, jako tomu je
např. v případě žen v některých muslimských státech).357 Pokud by existovala společenská norma,
která by s řidičským oprávněním spojovala plnohodnotný společenský status, byl by to spíše důvod
pro změnu společenské normy (absence řidičského oprávnění cti netratí + občan by neměl řídit,
pokud to neumí), než bezpodmínečné rozdání řidičáků všem a ohrožení nevinných účastníků
silničního provozu.
(3) Politická participace je pro velkou část (či spíše většinu) lidí symbolická ve smyslu „prakticky
nevýznamná“. To platí jednak objektivně, neboť hovořit o spolurozhodování občana nebo o účasti na
rozhodování lze skutečně jen obrazně, nakolik vliv jednoho hlasu na výsledek politického procesu je
naprosto zanedbatelný. Participace nedává jednotlivci ani autonomii (kauzální nexus mezi jednáním
jednotlivce a výsledkem se limitně blíží nule) ani jej nechrání před dominancí druhých (politická moc
se vůči jednotlivci prakticky projevuje jako zcela externí síla). Ben Saunders (2010, 72) tuto
„drobečkovou politiku“ shrnul s nesmlouvavým cynismem: “Pokud jde o politickou moc... podíl
každého občana je tak malý, že trvání na striktní rovnosti podílů je spíše jako hádat se o drobky koláče
než jako trvání na tom, aby každý dostal stejnou porci.” Mít možnost přispět k tvorbě kolektivní vůle
je tak jen slabou náhražkou za skutečnou autonomii;358 hovořit o podílu na moci jako o pozitivní
svobodě je tedy značně metaforické vyjádření.359
Platí to však i postojově – většina lidí nepřikládá své politické participaci valný význam,360 dokud se
politika nedotýká jejich „zdraví, sexu a rokenrolu“.361 Inu, koncepce politických svobod a politické
357

„For most of civilized history, political power was distributed unequally, on the basis of morally arbitrary,
repugnant, or evil reasons... Past movements toward democracy were usually a step in the right direction. That
said, even if past political inequality was unjust, it does not follow that political inequality is inherently unjust.
Even if, in the past, people were excluded from holding political power for bad reasons, there might be good
reasons to exclude some people from holding power or grant them a smaller share of political power…
Countries used to exclude citizens from holding power for bad reasons, such as that they were black, female, or
didn’t own land. But though this was unjust, it remains open that there could be good grounds for restricting or
reducing some citizens’ political power. Perhaps some citizens are incompetent participants who impose too
much risk on others when they participate. Perhaps some of us have a right to be protected from their
incompetence.“ Brennan (2016, 17-18)
358
Např. sdělit Bobovi stíhanému za pěstování marihuany, že jeho autonomie „pěstovat marihuanu“ je
zachována, protože má právo se podílet na tvorbě zákonů, by vyznělo poněkud absurdně.
359
Cf. “[Občané vyloučení z rozhodování] přicházejí o berlinovskou pozitivní svobodu, chápeme-li ji jako podíl na
vládě nad sebou samým.“ Kysela (2014, 102)
360
“[F]or most people the political liberties are of little value for the purposes of achieving the good life,
securing their social status, promoting their preferred political outcomes, participating in the process of social
construction, acting autonomously, achieving enlightenment and bettering themselves, or expressing
themselves.” Brennan (2012, 1)
361
“The single hardest thing for a practicing politician to understand is that most people, most of the time, don’t
give politics a first thought all day long. Or if they do, it is with a sigh… before going back to worrying about the
kids, the parents, the mortgage, the boss, their friends, their weight, their health, sex and rock ’n’ roll… For most
normal people, politics is a distant, occasionally irritating fog.” Tony Blair podle Somina (2016, 62)
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participace, které jsou vrcholem potřeb plnohodnotného občana, se zrodila v hlavách netypické
skupiny lidí, pro které to tak skutečně je – politických filozofů.
Lze se ještě pozastavit nad tím, že individuální participace sice nemusí být podstatná, ale jedině rovná
participace agregačně zajistí, že všechny společenské zájmy a perspektivy budou reprezentovány
(principle of all affected interests). Toto však již není ani tak symbolický ohled jako ohled
instrumentální. Navíc instrumentální potřeba zcela proporcionální participace je relativizována tím,
že většina voličů volí sociotropně, a že ne vždy volební chování všech skupin odpovídá jejich
„osvíceným zájmům“ (Caplan 2009) – v tom případě pro ně může být výhodnější, pokud za ně
disproporčně rozhodují skupiny jiné.
Rozhodně nelze říci, že by relativně široká demokratická participace byla prakticky nevýznamná – je
však významná především agregovaně, a tudíž instrumentálně. Pouhé symbolické ohledy by proto
neměly být výraznou překážkou pro zvažování případných institucionálních úprav, které by pomohly
demokracii lépe naplňovat její instrumentální funkce: zajistit politický systém, který se obejde bez
politického násilí (je stabilní a zároveň institucionalizuje nenásilnou změnu), který zaručuje lidská
práva a který vykonává moc v obecném zájmu. Demokratická legitimita by neměla být vězněm
nefunkční symboliky. “Jestliže se konvenční demokratické ideály blíží pohádce, pak nemáme velkou
jistotu, že akademické definice a veřejná podpora těchto ideálů budou užitečné k tomu, aby zajistily
stát přispívající k lidskému blahobytu. Beznadějně naivní teorie jsou špatným rádcem pro praktickou
politiku a často odvádějí pozornost reformátorů od realizovatelných postupných zlepšení, která jdou
jiným směrem ” Achen a Bartels (2016, 7).
V tomto ohledu nelze zcela kvitovat vývoj směřující spíše k posílení demokratického symbolismu, kdy
je politická participace pojímána nikoli jako určitá funkce, které se jednotlivec může, ale také nemusí
ujmout, nýbrž jako esenciální součást lidské důstojnosti, ne-li přímo lidství samotného.362 Jistá
„posvátnost“ participace je na místě, neboť omezování participace je vždy zneužitelné, a tedy
podezřelé; demokratický fundamentalismus (Caplan 2008, kapitola 8) se však sám může stát tím
nejzávažnějším politickým problémem – tím že brání změnám politických institucí, se symbolika stává

362

„V klasické republikánské vizi byl ten, kdo není občanem, pouze vyloučen z rozhodování. V novém pojetí je
sice na jedné straně každý člověk občanem a z téhož titulu součástí suveréna, ovšem na druhé straně znamená
vyloučení z občanství a občanských práv současně vyloučení z lidství.“ Belling (2015, 434). Cf. také Kysela (2014,
102).
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onou pověstnou „žábou na prameni“, která ztěžuje řešení všech dalších politicky řešitelných
problémů.363

3.15 Symetrický symbolismus – ideální legitimita nepodmíněná politickou participací
Upozadění symbolismu rovné politické participace a politického idealismu vůbec ve jménu
instrumentalismu politických institucí může vyvolat jistou melancholii typickou pro pomezí ideální a
neideální teorie – vědomí, že se vzdáváme něčeho unikátně hodnotného, protože „jinak to nejde“ –
pregnantně vyjádřenou v povzdechu „great idea - wrong species.“
To je na jednu stranu trochu paradoxní, pokud bychom samotnou politiku považovali madisonovsky
jen za důsledek “neandělskosti” lidí. Utopickým ideálem by totiž byl nepolitický “přirozený stav”,
zatímco politické instituce by byly oním instrumentálním ústupkem vůči neúprosné realitě.
Melancholický stesk by měl mířit za anarchií: “Pro individualistu je ideální nebo utopický svět v jistém,
základním filozofickém smyslu světem anarchistickým” (Buchanan 1975, 2). Nicméně politický rozměr
společenského života bývá málokdy nahlížen pouze instrumentálně; mnohem častěji je vnímán jako
esenciální součást ideální lidské společenskosti – člověk není zoon politikon pouze pod tlakem
okolností. Politická participace je součástí utopického světa, a tedy i součástí ideální teorie, jejíž
ideálnost se neprojeví eliminací politiky, nýbrž ideální podobou politiky.
Náznak paradoxu se pak rozplyne úplně, pokud nechápeme ideu politické participace striktně jako
účast na formálním politickém procesu v rámci veřejné moci, nýbrž obecněji jako aktivní přítomnost
člověka/občana ve veřejném prostoru.364 Otázka symbolického významu politické participace je tudíž
do značné míry univerzální pro jakékoli institucionální uspořádání. Politická participace v širším
smyslu totiž není vázána na veřejnou moc a nemůže být tedy z ideální teorie a priori vyloučena,
neboť ani absence veřejné moci ještě neznamená absenci veřejné deliberace, 365 která je podstatou
politiky largo sensu.366

363

„The problem of political irrationality is the greatest social problem humanity faces. It is a greater problem
than crime, drug addiction, or even world poverty, because it is a problem that prevents us from solving other
problems.“ Huemer (2012)
364
Tedy jako účast občana na veřejné deliberaci k problémům, které přesahují čistě jeho soukromou sféru –
zájem občana o “velké společenské otázky“.
365
Určité formy politické participace, a tím i politiky, by byly přítomny i v nestátní společnosti: oragizovaný
aktivismus, think-tanky zaměřené na ovlinění veřejného mínění, veřejná diskuze apod.
366
Což v opačném gardu znamená i to, že nelze vyvozovat, že by politiku a veřejnou deliberaci bylo možno
provozovat pouze ve státních podmínkách.
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Nevyhnutelná otázka tedy zní: je rovná aktivní politická participace normativním imperativem v rámci
ideální teorie? Jak ve smyslu, že se jedná o morální povinnost občanů (nebo přinejmenším o
nezbytnou součást ideálu občanské ctnosti), tak ve smyslu, že zajištění rovné participace je základním
předpokladem legitimity ideálního politického systému. Nebo jiným slovy, jsou ústupky od rovné
aktivní participace důsledkem kompromisu ideální teorie s neideální realitou,367 nebo lze již v rámci
ideální teorie uvažovat o politické etice, která by po “dobrých” občanech aktivní participaci
nepožadovala, ani by na ni nebazírovala jako na podmínce plnohodnotné svobody? Lze být dobrým
občanem a přitom být politicky apatický? Lze uvažovat ideálně legitimní politický systém, na němž
aktivně participuje pouze podmnožina občanů?
Řada legitimizačních teorií vychází z předpokladu, že existuje významná asymetrie mezi politickými a
nepolitickými svobodami. Nepolitické osobní svobody jsou sice mimořádně důležité pro zajištění
autonomie jednotlivce – i společenská bytost, jako je člověk, potřebuje svou „ulitu“, kterou si zařídí
podle sebe a kde si může vydechnout. Osobní svobody však jsou jen neúplným výsekem lidské
společenskosti.

Vedle osobních svobod jsou nepolitické svobody taktéž uplatňovány v části

veřejného prostoru, která jako “tržiště” slouží jednotlivcům k uspokojování potřeb v interakci
s ostatními jednotlivci – na tyto „ekonomické“ svobody však již je nahlíženo spíše instrumentálně než
jako na záruku individuální autonomie.368 Za nejdůležitější veřejný prostor pak bývá považováno
“fórum” vymezené politickými svobodami. Člověk, který zůstává jen ve své ulitě nebo z ní nevyleze
dále než na tržiště, je v podstatném ohledu neúplný – neboť pouze člověk, který aktivně navštěvuje
fórum, se plnohodnotně spolupodílí na obecném dobru: zde debatuji, zde jsem člověkem – pro sebe i
pro druhé.369
Co se týče nepolitických práv, málokdo je pohoršen (natož překvapen) tím, že občan často aktivně
využije jen jejich zlomek a že některé jsou mu dokonce odepřeny, neboť jsou (v obecném zájmu)
podmíněny splněním požadavků, které není každý občan ochoten nebo schopen splnit.370 Když však

367

Ať již proto, že nelze reálně očekávat aktivní účast všech občanů, nebo proto, že reálná kvalita participace
některých občanů činí jejich participaci nežádoucí.
368
Cf. “All kinds of social customs and economic practices, affecting the distribution of wealth and of economic
rewards and penalties, which we now maintain at all costs, however distasteful and unjust they may be in
themselves, because they are tremendously useful in promoting the accumulation of capital, we shall then be
free, at last, to discard.” Keynes (1930, 363)
369
Loren Lomasky shrnuje Rawlsův postoj: „Moreover, the liberties that are most crucial to citizenly self-respect
are those requisite for full participation in the political activities of the country, as opposed to those liberties
that take as their object essentially private activities, of which wealth creation and accumulation are
paradigmatic. Taking account of this rationale alone, Rawls has judged well to distance himself from a rhetoric
of maximizing a generalized stock of liberty and instead to privilege a delimited collection of politically salient
liberties.“ Lomasky (2005, 183)
370
Ne každý občan je oprávněn řídit automobil, řídit banku nebo provést transplantaci srdce.
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dojde na politická práva, v ideální rovině se očekává, že jich aktivně využije každý občan a jejich
regulace je do značné míry tabuizována. Prominence politiky na ideální úrovni je důsledkem dvou
spíše tacitních předpokladů: ekonomického exceptionalismu (širší ekonomické svobody jsou chápány
spíše jako instrumentální, nikoli inherentní, což mj. znamená, že je lze lehce regulovat) a politického
redukcionismu (pouze politická participace je plnohodnotnou občanskou ctností a nejvyšším
projevem svobody – politicky pasivní občan nemůže být v plném slova smyslu svobodný). Na
instrumentální úrovni pak priorita politiky vychází z předpokladu, že univerzálnější participace
produkuje lepší governance a lepší občany.
Oba ideální předpoklady však mají značně asymetrickou povahu, kvůli které jsou náchylné ke kritice
pro nekonzistentnost. V případě ekonomického exceptionalismu nejde jen o ortodoxní liberální
kritiku založenou na zdůrazňování skutečnosti, že tzv. ekonomické svobody nejsou zvláštní kategorií
práv, nýbrž prostým projevem základních osobních svobod, především vlastnického práva (property
rights are human rights).371 V neposlední řadě jde i o to, že v zásadě stejné důvody, pro které jsou
vysoce ceněna osobní práva a politická práva, se vztahují i na ekonomické svobody.372 Ekonomická
svobody jsou tudíž taktéž svobodami první řádu (basic liberties) a nejsou součástí distribuenda, o
kterém lze zlehka rozhodovat v politickém procesu – stejně jako v případě ostatních základních
svobod není jejich omezení vyloučeno, ale je vždy problematické – jsou to relatively absolute
absolutes. Nejvýraznějším oponentem ekonomického exceptionalismu z nedávné doby je John
Tomasi (2012), který ekonomický exceptionalismus podrobil imanentní kritice v duchu “paralelního
vesmíru”, ve kterém sice platí Rawlsova “kvantová fyzika” sociální spravedlnosti, avšak je z ní
konzistentně vyvozena klasicky liberální “mechanika” extenzivních ekonomických svobod – sociální
spravedlnost existuje a vyžaduje robustní ekonomické svobody.373 Pozoruhodnou kritiku náhledu, že
veřejná sféra zaujímá morálně nadřazenou pozici (moral high ground) prezentuje také Jason Brennan
(2014) – i ideální teorie může být nadšeně „kapitalistická“.
Jason Brennan (2012b) navíc zdůrazňuje potřebu srovnat hřiště mezi fórem, tržištěm a ulitami
v dalším důležitém ohledu – politická participace není výlučným způsobem, jak být dobrým občanem;
není to jediná měna, kterou lze splatit dluh jednotlivce vůči společnosti. Občanskou ctností se běžně

371

Cf. Rothbard (1998, 113-121).
Požadavek na robustní ekonomické svobody tak není závislý na “absolutismu” vlastnického práva.
373
Liberální optimista by mohl zajásat, že všechny cesty vedou do Libertopie (zdá se, že iusnaturalismus,
utilitarismus a nyní i rawlsianismus konverhují k liberální interpretaci světa), skeptik by mohl namítnout, že
všechny cesty vedou tam, kam chceme (zdá se, že při troše “dobré” vůle lze iusnaturalismus, utilitarismus a
vlastně i rawlsianismus interpretačně usměrnit k utvrzení liberálního náhledu na svět). Tento humeovský
skepticismus, že rozumová argumentace je spíše racionalizací „vášní“, než řidičem morálních názorů, viz Haidt
(2012) a Dufek (2018).
372
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rozumí aktivní příspěvek k obecnému dobru motivovaný dobrou vůlí a politická participace je jen
jedna konkrétní forma, která naplňuje tuto definici.374 Považovat ji však za jedinou formu je
neopodstatněný politický redukcionismus, snaha vměstnat každého občana do škatulky homo
politicus.375 Dobrý občan však může adekvátně přispívat obecnému dobru i ze své ulity (např. být
dobrým rodičem), na tržišti (např. být dobrým a poctivým podnikatelem nebo zaměstnancem)376
nebo v rámci „malé“ občanské společnosti (např. prostřednictvím charity přispívat k řešení
nepolitických problémů). Z koncepčního hlediska není důvod protěžovat politickou participaci při
deliberaci o „velkých otázkách“ (Jaké mít instituce? Jaká politická opatření prosazovat apod.?).
Politická participace netrůní osamoceně na vrcholu pomyslné pyramidy lidské společenskosti.
Je-li podstatou občanské ctnosti, že občan přispívá (a chce přispět) k tomu, aby svět byl lepší pro
všechny (nejen pro něj a jeho blízké), je již jen „technickým“ detailem, zda tak činí „hlas za hlasem“,
jak by mohl prohlásit svědomitý volič, „burger za burgerem“, jak by mohl prohlásit na zisk zaměřený
fast-foodový řetězec,377 nebo „sendvič za sendvičem“, jak by mohla prohlásit charitativní organizace
rozdávající jídlo bezdomovcům.378 Jestliže si někteří občané mohou bez výčitek svědomí užívat světa
s dobrou hudbou, aniž by sami uměli hrát nebo zpívat, protože oni ke společnému dobru přispěli
politickou angažovaností, měli by muzikanti mít výčitky svědomí, pokud dělají svět lepším svou
hudbou, ale rezignují na politickou angažovanost?379 Měli by se stydět doktoři za svou nízkou
politickou participaci (Grande, Asch a Armstrong 2007)? Není jejich náročná a mnohdy nevděčná
práce přinejmenším rovnocenným příspěvkem k lepšímu světu?
Extenzivní výklad občanských ctností, narovnávající status politické a nepolitické participace na
obecném dobru, nelze zaměňovat s ekonomickým redukcionismem obhajujícím úplnou depolitizaci

374

“There is a gap between the uncontroversial conceptual claim that civic virtue involves the disposition to
promote the common good and the substantive claim that civic virtue requires citizens to promote the common
good through political participation.” Brennan (2011b, 47)
375
Což po hříchu zavání pochopitelnou tendencí politickou filozofů myslet si, že dobrý občan by měl dělat to, co
dělají filozofové – veřejně debatovat o velkých politickofilozofických otázkách.
376
Vzhledem k tomu, že motivace je podstatnou složkou ctnosti, nejde v tomto případě o prosté uznání toho,
že díky neviditelné ruce trhu i nebenevolentní pekař slouží dobru svých zákazníků (čili že trh nevyžaduje
benevolenci a tak “market economizes on love”), ale o uznání toho, že benevolentní pekař může projevit svou
dobrou vůli tím, že dobře slouží svým zákazníkům (“love through market”).
377
Americký fast-foodový řetězec zaměřený na hamburgery má jako své motto „make the world happy, one
great hamburger at a time.“ [online][cit. 19.2.2018]. Dostupné z: http://www.fuddruckers.com/about
378
One Sandwich at a Time je název newyorské neziskové organizace zaměřené na pomoc bezdomovcům.
[online][cit. 19.2.2018]. Dostupné z: http://www.onesandwichatatime.org/aboutosaat/
379
Čas od času se tyto hypotetické otázky zhmotňují v reálném veřejném prostoru, jako např. v nedávné době
v případě diskuze nad morálním statusem okázalé apolitičnosti zpěvačky Taylor Swift, viz. Glatsky, Genevieve
(2017). One of the world’s biggest pop stars doesn’t want to talk about politics. Is that OK? [online].
politico.com [cit. 19.2.2018]. Dostupné z: https://www.politico.com/magazine/story/2017/12/06/the-weirdcampaign-to-get-taylor-swift-to-denounce-donald-trump-215994
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společenského života.380 Jde o vymezení se vůči politickému redukcionismu ve prospěch pluralismu
forem občanských ctností, a to již v ideální rovině. Rozhodně není žádoucí, aby společnost byla pouze
sumou ulit a komerčních vztahů bez dalšího, politického přediva – zároveň však není nutné (ani
žádoucí), aby se všichni podíleli na tomto předivu stejným způsobem a do stejné míry. Stejně jako
v dalších oblastech, „dělba práce“ není pouhým instrumentem k větší efektivitě, nýbrž také
inherentním ztělesněním respektu k diverzitě schopností a zájmů různých lidí. Stejně jako u ostatních
práv, je důležité, aby k politickým právům měli svobodný přístup všichni. Rovněž je důležité, aby
reálné využívání politických práv nebylo (navzdory formálně rovnému přístupu) de facto omezeno jen
na velmi úzkou skupinku vyvolených. Je-li však toto zajištěno, principiálně již není imperativní, aby
tato práva plně využívali všichni nebo co největší počet občanů.
Politický symbolismus jednostranně zaměřený na všeobecnou politickou participaci je vlastně notně
paradoxní koncept. Na jedné straně klade důraz na rovnost všech občanů (každý občan by se měl
dostavit na fórum, aby byl slyšet hlas každého občana); na druhou stranu se do něj promítá elitismus
par excellence – političtí filozofové a političtí nadšenci (political junkies) říkají všem ostatním, že
pokud nemají stejné pořadí priorit jako oni, nemohou být plnohodnotnými občany. Pluralismus
občanských ctností oproti tomu připouští, že politická sféra nemá monopol na idealistický
symbolismus. Ideální teorii neidealizuje předpoklad „one-size-fits-all“. Ideální teorii idealizuje to, že je
to „great idea for all species.“
3.16 Symetrický populismus jako aplikovaná občanská etika
Nejde však jen o to, že politický redukcionismus je nepřesvědčivý na úrovni ideální teorie; je to taktéž
v mnoha ohledech nepraktická regulativní idea. Jednak proto, že nenabízí příliš funkční odpověď na
podstatu demokratického selhání (democratic failure) – na problém nekvalitní politické participace –
a jednak proto, že ve svém „vulgárním“ podání má tendenci souznět s populistickým narativem.
Podobně jako má doktrína ideální reprezentace problémy s praktickou relevancí na straně výstupu
(viz kapitola 3.13), má restriktivní doktrína ideální participace problém s praktickou relevancí na
straně vstupu – přestože je jejím regulativním cílem usměrnit jednání občanů směrem ke kvalitní
participaci všech, mnohdy de facto aprobuje také nekvalitní participaci.

380

Cf. “Nezapomínejme tedy ani na to, co v této souvislosti připomíná Tony Judt, že redukce „společnosti“ na
tenkou membránu vztahů mezi soukromými osobami je dnes prezentována jako cíl libertariánů a zastánců
volného trhu, původně to byl však sen jakobínů, bolševiků a nacistů.” Preuss (2014, 18)
Že takto karikovanou pozici ekonomického redukcionismu téměř nikdo nezastává, jsem již diskutoval v kapitole
2.8.
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Na té nejobecnější rovině panuje víceméně konsenzus, že nejfundamentálnější příčina
demokratického selhání381 leží na straně vstupu – nedostatek kvalitní politické participace ze strany
občanů způsobuje „politické GIGO“ (garbage in - garbage out). Pokud bych si měl vypůjčit pojem od
Petra Druláka (2012), problém se jmenuje politika nezájmu – občané věnují věcem veřejným
nedostatek zájmu,382 a podle toho věci veřejné vypadají. Pokud bych si měl vypůjčit slova Boží, „the
problem with government of the people, by the people, and for the people, is the people.”383
Restriktivní pojetí doktríny ideální participace má na tento problém na první pohled srozumitelnou
normativní odpověď: normativní imperativ požadující od občanů kvalitní participaci. Pro praktickou
relevanci tohoto imperativu však velmi záleží na tom, zda je důraz kladen na participaci, nebo na její
kvalitu – podle toho lze rozlišit několik možných stupnic občanské etiky. Vedle triviální stupnice:
(1) kvalitní politická participace > nekvalitní politická participace;
lze klást důraz buď na participaci:
(2) kvalitní politická participace > nekvalitní politická participace > politická pasivita;
nebo na její kvalitu:
(3) kvalitní politická participace > politická pasivita > nekvalitní politická participace.
Pluralitní pojetí občanských ctností pak implikuje následující stupnici:
(4) kvalitní politická participace ~ (politická pasivita + nepolitická participace na obecném dobru)
> nekvalitní politická participace
Nakonec, populistickou stupnici lze vymezit jako občanskou etiku, která klade bezpodmínečný důraz
na politickou participaci (občan má vždy pravdu384 nebo nezpochybnitelné právo na názor a není tedy
přípustné „kádrovat“ kvalitní a nekvalitní participaci):
(5) kvalitní politická participace ~ nekvalitní politická participace > politická pasivita

381

Selhání ve smyslu výstupu politického procesu, který se odchyluje od obecného zájmu.
"If six decades of modern public opinion research establish anything, it is that the general public's political
ignorance is appalling by any standard." Ackerman a Fishkin (2004, 5)
382
Nevynakládají energii na získávání relevantních informací ani na racionální zpracování dostupných informací.
383
TheTweetOfGod. In: Twitter [online]. 11. června 2014 [cit. 10.2.2018]. Dostupné z:
https://twitter.com/TheTweetOfGod/status/476814165244248065
384
V sofistikovanější podobě: rozhodování velkého množství „běžných“ lidí má tendenci nalézat lepší řešení než
„od reality odtržené elity“ a „IYI“ (intellectuals-yet-idiots).
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Jak již bylo poznamenáno v kapitole 3.14, stupnice (2) je normativně značně problematická, neboť
podstatou politické participace je rozhodování o druhých, čili je morálně signifikantní, jaká je věcná
kvalita takového rozhodování. Politická pasivita a nekvalitní participace však nejsou stejně
intenzivním prohřeškem. Zatímco politická pasivita je morálním prohřeškem omisivním (občan by
pouze nepřispěl k obecnému dobru), nekvalitní participace již je aktivním poškozením obecného
zájmu, které je v rozporu s prostou zásadou neminem laedere. Není totiž pravda, že všichni občané
mají takovou vládu, jakou si zaslouží – politicky negramotní občané svou participací snižují kvalitu
vlády všem občanům, a tím své spoluobčany poškozují.385 Jestliže politická pasivita znamená být
špatným občanem, pak nekvalitní participace znamená být velmi špatným občanem – což je přesně
opačné pořadí než ve stupnici (2).
Stupnice (2) navíc zaměňuje závažnost, s jakou uvedené dvě odchylky od ideálu kvalitní participace
přispívají k demokratickému selhání. Nekvalitní politici a politická opatření nejsou zvoleni těmi, kdo
nemají zájem o politiku a k volbám nepřijdou, nýbrž těmi, kdo se sice nezajímají o politiku natolik, aby
disponovali adekvátní politickou gramotností,386 ale k volbám přesto přijdou. Problémem tak není
samotný nezájem o politiku, ale doslova až „politika nezájmu“ – tedy nezájem, který přesto vede
k politice (namísto k apolitičnosti).387 Volby s relativně kvalitní 40% participací povedou
k přijatelnějšímu výstupu než volby s 65% účastí, pokud dodatečných 25 p. b. účasti bude
představováno relativně méně kvalitní participací než původních 40 % participantů. Nekvalitní
politický výstup není způsoben politickou pasivitou absentujících občanů - ledaže bychom
předpokládali, že občané, kteří nedošli na fórum, by se vyznačovali kvalitní participací, kdyby došli. To
však je triviální předpoklad, který je implikován ve stupnici již tím, že kvalitní participace je zařazena
na prvním místě, nikoli pořadím variant na dalších dvou místech.

385

Informovaný nebo abstinující občan si může na adresu politicky negramotných voličů oprávněně postěžovat
slovy Bryana Caplana: „they get the government they deserve, and unfortunately I get the government they
deserve too." Caplan, Bryan (2005). Public Opinion and Democracy: Some British Food for Thought. [online]
econlib.org [cit. 19.2.2018]. Dostupné z: http://econlog.econlib.org/archives/2005/02/public_opinion.html
386
Politickou gramotnost zahrnuje následující: (1) Znalost relevantních informací, tj. informací, které občané
potřebují k tomu, aby byli schopni vybrat své reprezantanty, potažmo správná politická opatření, která mají tito
reprezentanti realizovat; relevantní informace nezahrnují pouze politické informace stricto sensu (jména
kandidátů, jejich volební programy, hlasování politiků, základní povědomí o fungování politického systému a o
tom, který politický orgán má jaké pravomoci), ale také další (společensko)vědní informace (ekonomické,
sociologické a morální teorie, principy fungování společnosti a pravděpodobné důsledky politických opatření).
(2) Rozumnou epistemologii, tj. schopnost racionálně zpracovávat a vyhodnocovat informace nebo jejich
nedostatek, rozumný výběr odůvodnění pro názory a kvalifikace těchto názorů v závislosti na tom, jak
podrobně je občan o dané problematice informován. (3) Morální (normativní) rozumnost, tj. schopnost
rozpoznat zjevně nerozumné morální argumenty.
387
“People are often not uninformed about policy, as political scientists continue to emphasize, but
misinformed. People hold inaccurate factual beliefs, and do so confidently.” Kuklinski et al. (2000, 792)
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Je tedy poněkud paradoxní, že „učebnicovou“ občanskou etikou je spíše stupnice (2) než
konzistentnější stupnice (3). Mainstreamovou politickou kulturu v současných demokratických
státech charakterizuje spíše apel „je jedno, koho budete volit, ale hlavně přijďte k volbám“ než
podmíněný apel vycházející ze stupnice (3) „prosím přijďte k volbám a buďte politicky gramotní;
pokud se ale nehodláte obtěžovat s politickou gramotností, raději zůstaňte doma“.
Tato kultura „politické korektnosti“, která do značné míry tabuizuje morální hodnocení kvality
politické angažovanosti občanů a která s voliči zachází jako se suverénními „sněhovými vločkami“
(snowflakes), kolem kterých je nutno našlapovat po špičkách, však není s podivem.388 Ve chvíli, kdy
restriktivní pojetí občanské ctnosti rámuje politickou participaci jako esenci plnohodnotného členství
ve společnosti, je jakékoli zpochybňování nebo podmiňování politické participace výsostnou urážkou
občana, který by měl být takto hodnocen, neboť implikuje jeho méněcennost jako občana - a vlastně
i jako člověka. Kritické hodnocení politických názorů občanů na základě vnějších kritérií pak vyznívá
urážlivě, paternalisticky, elitářsky a zavání „lepšolidstvím“.389
Politický redukcionismus tak jen obtížně čelí výzvě populismu.390 Na rozdíl od vulgárního populismu
sice může zdůrazňovat, že volič nemá vždy pravdu a že vůle empirického lidu není svatá, ale stále má
dvě zásadní slabiny. Zaprvé postrádá solidní platformu pro otevřenou kritizovatelnost nekvalitní
politické participace, což by vyžadovalo kousnout do kyselého jablka, otevřeně akceptovat stupnici
(3) a explicitně postavit nekvalitní participaci „mimo dobré mravy“.391 A zadruhé nenabízí lidem bez
dostatečné politické gramotnosti nic lepšího než občanství druhé kategorie, neboť po nich vyžaduje
politickou zdrženlivost a zároveň podmiňuje plnohodnotné členství ve společnosti politickou
participací. Těžko tedy očekávat, že takovouto občanskou etiku přijme nadšeně za svou někdo, kdo
by podle ní měl abstinovat. V rámci politického redukcionismu tak je stupnice (2) receptem na
demokratické selhání a stupnice (3) na společenskou polarizaci a konflikt.392 Politický redukcionismus,
zdá se, zahání sám sebe do kouta.

388

Paradoxně se tímto tabu nejvehementněji zaštiťují právě populisté, kteří jinak neváhají „odvážně“ bořit
politickou korektnost kdekoli jinde.
389
„Neochota“ hodnotit chování občanů jako politických aktérů je vlastně už z principu zarážející, neboť k čemu
jinému by byla občanská etika, než aby umožňovala hodnotit chování občanů.
390
Stupnice (2) a populistická stupnice (5) se liší pouze v jednom znaménku, což nemusí být při vulgarizaci
dostatečně zřetelné.
391
Ne že by nebyla nekvalitní participace považována za nežádoucí, to se však projevuje spíše přímým apelem
na zvýšení kvality participace než podmíněním participace její kvalitou.
392
V takové konstelaci je politická korektnost zřejmě nezbytná, neboť rozvolnění tabuizace by skutečně
přispívalo k nežádoucí polarizaci společnosti.
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Naproti tomu stupnice (4) nabízí vlastně elitně-populistický hybrid. Na jednu stranu explicitně
podmiňuje etickou přijatelnost politické participace politickou gramotností, čímž “elitářsky” odsuzuje
participaci občanů, kteří vykazují nízkou úroveň politické gramotnosti. Tím i poněkud nelichotivě
tvrdí, že ne všechny politické názory si jsou rovny a že ne všechny názory si zaslouží respekt, pokud
respektem máme na mysli to, že je společensky nepřijatelné kritizovat a morálně odsuzovat politické
názory druhých občanů. Na druhou stranu však rehabilituje občany s nízkou politickou gramotností,
kteří nejsou považováni za imperfektní občany, pokud se o politiku nezajímají. Ekvivalentem politické
participaci jsou další způsoby příspěvku k obecnému dobru. Pluralismus občanských ctností tak
zbavuje politické intelektuály jejich elitního postavení jako unikátně ctnostných občanů – příspěvek
poctivě pracujícího “vesnického burana” k obecnému dobru je právě tak hodnotný jako příspěvek
politicky aktivního městského knihomola. Stupnice (4) tak představuje symetrickou verzi populismu,
který vyvažuje respekt k „obyčejnému člověku“ podmínkou ochrany obecného zájmu před důsledky
nekvalitní participace (kterou však lze relativně snadno naplnit tím, že se občan soustředí na
nepolitický příspěvek obecnému zájmu).
Pluralismus občanských ctností navíc dává vyniknout ještě jedné věci – občan má mnoho
charakteristik, kterými může naplnit ideál občanské ctnosti, což mj. znamená i to, že tyto
charakteristiky jsou od sebe oddělitelné. Pouhá politická negramotnost cti netratí. Že je někdo
„politický neandrtálec“ z něj nedělá celkového neandrtálce a politická negramotnost občana
neimplikuje, že je hloupý. Politická gramotnost koneckonců nejsilněji koreluje se zájmem o politiku,
nikoli s inteligencí nebo vzděláním (Brennan 2016, 36).393 Politicky negramotní občané tudíž nebývají
příliš hloupí na to, aby alespoň v základech rozuměli věcem veřejným, nýbrž jednoduše příliš líní, aby
se jim snažili porozumět. Tím se politická negramotnost neliší od neznalosti jakéhokoli jiného oboru
lidského vědění, kde neznalost bývá projevem toho, že člověka obor nezajímá a nespecializují se na
něj, nikoli projevem jeho nedostatečné intelektuální kapacity.394 V tomto smyslu lze také chápat
Schumpeterův postřeh, že lidé naprosto kompetentní v běžném životě se projevují nekompetentně,
když dojde na politiku.395 Nijak také nepřekvapí, že občané, jejichž politické názory se blíží názorům

393

Jakkoli nepřekvapivě koreluje, i když slaběji, i posledně jmenovanými charakteristikami.
Což jen podtrhuje “neférový” elitismus skrytý v požadavku na všeobecnou kvalitní participaci – pro
intelektuály není politická participace vlastně žádná námaha, je to jejich koníček a jen spojují příjemné s
užitečným; zároveň však vyžadují námahu spojenou se získáním a udržováním politické gramotnosti i po lidech,
které to zoufale nebaví.
395
“Thus the typical citizen drops down to a lower level of mental performance as soon as he enters the political
field. He argues and analyzes in a way which he would readily recognize as infantile within the sphere of his real
interests.” Schumpeter (1976, 262)
394
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tzv. „slušných Čechů“ v pejorativním smyslu, jsou v civilním životě zpravidla skutečně normálními
slušnými lidmi.396
Pluralismus občanských ctností tak otvírá prostor pro normativní permisivitu kritiky nekvalitní
politické participace. Označit občana za politicky negramotného není osobním útokem na jeho
celkovou inteligenci a kompetentnost ani není spojena s cejchem nedostatečného občanství. Zároveň
kritizovat někoho za negramotnou participaci a za nekvalitní politické názory není útokem na jeho
morální charakter, nýbrž právě jen kritikou jeho politických názorů a jeho prohřešku vůči občanské
etice. Skutečnost, že negativní hodnocení politické participace občana není nikterak devastující vůči
jeho důstojnosti, zároveň znamená, že v normativní rovině není na místě opatrná benevolence vůči
prohřeškům proti občanské etice a tyto prohřešky lze spojovat s přiměřeným morálním odsudkem.
Rothbardovo (2000, 202) hodnocení ekonomické neznalosti lze jistě zobecnit na politickou
gramotnost jako takovou: „Není žádným zločinem, pokud někdo ekonomii ignoruje. Ekonomie je
koneckonců specializovaná disciplína, a to navíc taková, kterou většina lidí považuje za “pochmurnou
vědu”. Ale je naprosto nezodpovědné mít hlasité a rázné názory na ekonomické otázky a zároveň
zůstávat v tomto stavu nevědomosti.“
Jestliže primárním praktickým účelem občanské etiky je zajistit kvalitní politickou participaci (nikoli
nepodmíněně maximalizovat participaci jako takovou), pak pluralismus občanských ctností
v kombinaci s nepřijatelností nekvalitní participace vyjádřený ve stupnici (4) se zdá být v tomto směru
funkčnější regulativní ideou, která má oproti stupnicím (2) a (3) následující výhody:
•

Není vůči občanům nadbytečně náročná. Převážná část demokratických selhání je
přičitatelná nekvalitní participaci, nikoli politické pasivitě. K eliminaci nejzávažnějších
důsledků demokratických selhání tedy postačuje výrazné snížení nekvalitní participace;
kvalita výstupu politického procesu se sice dále zvyšuje, čím více občanů se podílí na kvalitní
participaci, přidaná hodnota zvýšení kvalitní participace však je oproti snížení nekvalitní
participace relativně malá. Stupnice (2) a (3) jsou více výrazem perfekcionismu než snahy o
praktické řešení reálných politických problémů „tady a teď“. Maximalizace kvalitní politické
participace má již spíše povahu fine-tuningu, zatímco minimalizace nekvalitní participaci sice
nevyužívá plně potenciál dokonalého politického systému, ale zdá se býti good enough.
Stigmatizace politické pasivity se tak nejeví jako nezbytný praktický prvek občanské etiky.

396

I když lze pochopitelně polemizovat o tom, od jakého bodu již o člověku, který zastává pofidérní politické
názory, lze prohlásit, že je celkově morálně závadný, poněvadž zastává nemorální politický názor.
Výše řečené samozřejmě rovněž nevylučuje, že existuje podmnožina politicky negramotných občanů, jejichž
politická iracionalita je jen projevem toho, že jsou to obecně lidé hloupí a/nebo zlí.
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•

Je robustnější vůči nedokonalému dodržování. Obzvláště u stupnice (2) je paradoxně
second-best rovnou worst case scenario. Stupnice (3) sice nadřazuje pasivitu nekvalitní
participaci, zároveň však stigmatizací pasivity vytváří podmínky pro social desirability bias,
čímž motivuje občany, aby si raději racionalizovali nekvalitní participaci jako dostatečně
kvalitní, než aby před sebou a před ostatními připustili, že nejsou dobrými občany. Občanská
etika založená na stupnicích (2) nebo (3) tedy nevytváří prostředí příznivé k tomu, aby občan,
který nedostojí náročnému ideálu kvalitní participace, upřednostnil pasivitu před nekvalitní
participací; alespoň v porovnání s občanskou etikou založenou na stupnici (4).

•

Občanská etika akcentující aktivní příspěvek k obecnému dobru v porovnání s etikou
akcentující podmíněnost aktivismu principem „především neškodit“ (primum non nocere)
zvyšuje riziko, že její mobilizační efekt se ponese v duchu „jeden krok vpřed, dva kroky vzad“
– že apel na kvalitní aktivismus sice zvýší aktivismus, nicméně disproporčně navýší škodlivý
aktivismus v porovnání s aktivismem prospěšným. Občanská etika by proto měla obsahovat
jasný imperativ nepřijatelnosti nekvalitní participace jako korektiv tohoto rizika a zajistit
dostatečnou společenskou přijatelnost takovéhoto imperativu. Normativní princip stojící za
tímto imperativem je koneckonců tak prostý, že se opět vejde do jediného Božího tweetu:
„Standing up for what you believe isn't a virtue if what you believe in is awful.“397

Občanská etika vycházející z pluralismu občanských ctností se však zřejmě neobejde ještě bez
jednoho podstatného korektivu, má-li sloužit jako alternativa vulgárnímu populismu – zesvětštění
vnímání politiky, kdy politická participace není účelem sama o sobě, nýbrž spíše pragmatickým
nástrojem pro dosažení určitých účelů. „Zrovnoprávnění“ nepolitických příspěvků k obecnému dobru
je svým způsobem neúplné, pokud si politika zachovává svou aureolu svátečnosti – nepolitické
občanství je sice akceptovatelnou alternativou, ale podobně jako náhradní vojenská služba to není ta
pravá vojna.
Je totiž otázkou, nakolik politická participace vyžaduje povzbuzování ze strany občanské etiky,
namísto korektivu a zpřízemnění. V jistém smyslu si totiž politika nemůže stěžovat, že by byla pro
řadu občanů nedostatečně přitažlivá; spíše je atraktivní až příliš. Politická participace naplňuje
některé emocionální potřeby člověka jakožto tvora společenského (zoon politikon) – občané si do
značné míry politickou participaci užívají, včetně příležitosti vynášet hodnotové soudy s tím spojené,
veřejně se přihlašovat ke svým preferovaným názorům, demonstrativně podporovat feel good
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TheTweetOfGod. In: Twitter [online]. 11. července 2015 [cit. 10.2.2018]. Dostupné z:
https://twitter.com/thetweetofgod/status/616686484586897408
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policies, demonstrovat příslušnost ke svému politickému táboru a vymezovat se proti táboru
opačnému (Klein 2005). Toto poznání nakonec stojí za expresivní teorií politiky (Hamlin a Jennings
2011). Politická participace není chudá příbuzná všemožných požitků tohoto světa, která se krčí
v koutě, kde zajímá jen politické geeky, zatímco běžného člověka je třeba eticky motivovat k tomu,
aby se obětoval a věnoval se jí. Je to atraktivní „konzumní statek“, který mnoha lidem přináší nemalý
požitek a který směle konkuruje ostatním konzumním statkům. Politický apetit tu tedy je; čeho se
nedostává, jsou dietární pravidla. Pravidla, která nebudou aprobovat bezuzdnou konzumaci
prázdných kalorií, jestliže z nich trpí obezitou nejen nezodpovědní voliči, nýbrž celý stát.
Jak vyplývá z poznatků teorie veřejné volby, problém není v nedostatku idealismu a hodnot
v demokratické politice, nýbrž v absenci instrumentalismu, což je důsledek struktury politických
incentiv – politický názor jednoho občana nic neznamená a tím pádem není pro občana racionální
omezovat se při tvorbě a vyjádření svého politického názoru instrumentálními ohledy (Caplan 2008a).
Praktická role pro občanskou etiku tudíž nespočívá ani tak v tom, aby dále amplifikovala politický
idealismus a symbolismus spojený s politickou participací, nýbrž aby pokud možno suplovala chybějící
incentivy pro politickou gramotnost tím, že zdůrazní normativní mantinely pro politickou participaci.
Symetrický populismus je svým způsobem variací na téma „nepolitické politiky“. Omlouvá občana
z účasti (ba mu účast přímo zapovídá) na velké politice, ve které se řeší „velké politické otázky“,
pokud nedisponuje dostatečnými znalostmi. Zároveň ho pobízí k participaci na řešení malých
problémů jako plnohodnotné alternativě k politické participaci – nechce po něm názor na imigrační
politiku nebo státní rozpočet, chce po něm odklidit větev přes cestu,398 profesionalitu a vstřícnost
k zákazníkům nebo svědomitou výchovu dětí. I s malou politickou gramotností lze zahrát velké
občanské divadlo, ovšem nikoli na velkém jevišti, nýbrž v malém, specializovaném nebo relativně
přehledném a kazuistickém kontextu, ve kterém se i politicky negramotný občan v zásadě orientuje.

398

„Nemůže se o nás sice říkat, že náruživě uctíváme stát; ale přesto jsme fanatičtí etatisti; všechno čekáme
jenom od státu, všechno mu ukládáme a div se nedomáháme toho, aby nás přišel podrbat soudní sluha, kousneli nás blecha. Jeden z našich národních rysů je silná nechuť k úřadům; ale stejně výrazným rysem naší národní
povahy je mystická důvěra, že úřady se mají o všecko postarat a mají k tomu plno prostředků. Kdyby na nás
letěla kometa, budeme křičet po povolaných úřadech; kdyby nějaký drak na nás žádal denně tři panny a tři
mládence k sežrání, nevstane mezi námi hrdina, který by s drakem bojoval, nýbrž obrátíme se na četnickou
stanici. Nechť povolané kruhy zakročí, umírá-li žebračka v příkopě hladem; nechť vláda podnikne energické
kroky proti řádění myší v naší pšenici; nechť ministerstvo veřejných prací neprodleně odstraní suchou větev,
která překáží na erární silnici mezi Vysokým Mýtem a Domažlicemi. Odkopnout řečenou větev do příkopu, to by
byl osobní politický čin, jenž se příčí našemu zažranému etatismu.“ Čapek, Karel (1925). Není ještě jiná politika?.
Přítomnost 6.8.1925. [online]. 13.11.2015 [cit. 19.2.2018]. Dostupné z: http://manipulatori.cz/karel-capekneni-jeste-jina-politika/
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Symetrický populismus se však podstatně odlišuje od dalších verzí nepolitické politiky, poněvadž jeho
nepolitičnost není zamýšlena jako substitut tradiční „politiky velkých politických otázek“, nýbrž jako
paralelní alternativa, která nadále počítá s existencí tradiční politiky.
Naproti tomu nepolitická politika ve smyslu „politiky bez technologie moci“ (často více či méně
spravedlivě spojována se jménem Václava Havla) klade důraz na politiku, která je nepolitická v tom
smyslu, že se vyhýbá tradičnímu stranictví, mocenské politice a realpolitice (Havelka 1998), nicméně
tuto alternativní politickou metodu uplatňuje i na politiku velkých otázek (namísto tradiční politiky) –
v zásadě tedy neočekává, že by občan rezignoval na veřejný diskurz k velkým otázkám.
Další verze nepolitické politiky – politika jako management věcí veřejných („řídit stát jako firmu“) –
zase vychází z předpokladu, že politika velkých otázek je redukovatelná na technické, manažerské
rozhodování, které může plně nahradit tradiční politiku. Toto pojetí celkem očividně pomíjí četná
specifika politického rozhodování, která činí tradiční politiku nenahraditelnou. Dovolává se sice
analogie na rozhodování v byznysu, zároveň však pomíjí, že běžné podnikatelské rozhodování je
zasazeno do širšího tržního mechanismu, který v politice chybí – jestliže je politika byznys, pak je to
velmi peculiar business (Wagner 2017), který postrádá funkční zpětnou vazbu (feedback mechanism)
typickou pro tržní rozhodování a který v určité fázi vždy závisí na tom, že politici i voliči budou
posuzovat i „velké otázky“.399
Lze se ještě pozastavit nad otázkou, zda symetrický populismus nesdílí jeden neduh nepolitických
koncepcí veřejné angažovanosti – že nenahlíží na politiku jako na prostor, ve kterém jsou
rozhodovány velké otázky s ohledem na obecný zájem, nýbrž že rozpalcelovává fórum na „malé
otázky“, čímž politiku redukuje na pouhé skládání těchto malých, partikulárních otázek v naději, že
z této agregace obecný zájem nějak vyplyne. Tuto obavu z rozostření hranice mezi státem a
společností, která může vést jak k partikularismu při určování státní vůle, tak k průniku státní moci do
společnosti, vyjadřuje např. Vojtěch Belling (2009, 124).
V případě symetrického populismu však není obava z partikularismu příliš opodstatněná. Pluralismus
občanských ctností není invazivní v tom smyslu, že by nepolitická politika měla nahradit tu tradičně
chápáním politiku nebo s ní měla nějak fúzovat – klasické rozlišení mezi politikou (státem) a
společností (privátními záležitostmi, trhem a občanskou společností) tak zůstává koncepčně
zachováno. Navíc, jak již bylo zmíněno výše, partikulární zájmy zaměřující se na řešení konkrétních
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V rámci technokratické teorie by pojetí politiky jako managmentu mělo asi nejblíže k modelu
retrospektivního hlasování, kdy voliči hodnotí politiky podle výsledků – tento model, má-li fungovat, však stále
vyžaduje po voličích vysokou úroveň politické gramotnosti, viz Somin (2016, 38-45).
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problémů nejsou nutně v rozporu s nějakým obecným zájmem, který by byl vždy zjistitelný
zkoumáním „velkých otázek“. Obavy z tunelového vidění problémů těmi, kdo se zaměřují na „malé
otázky“, aniž by se příliš zajímali o širší souvislosti, nelze zcela opomíjet. Nicméně jak podotýká
William Easterly (2006), tzv. searchers hledající kontextová řešení problémů mají mnohdy
epistemickou výhodu před tzv. planners, kteří hledají koncepčního řešení na základě komplexních
teoretických úvah. Easterly tímto rozlišením vlastně jen rozvíjí odvěkou hayekovskou otázku, nakolik
se vůbec lze vymanit z epistemických omezení rozptýlených znalostí a obtížně uchopitelné
komplexnosti společenské reality, což je předpokladem pro epistemicky ospravedlnitelnou „politiku
velkých otázek“ – a zda bychom se neměli spoléhat pokud možno na ekologickou racionalitu (Smith
2009) vzájemně soutěžících kontextových „hledačů“. To je koneckonců úvaha, která je v pozadí
liberálního skepticismu vůči státní moci – čím větší stát, tím více bude třeba rozhodovat „velkých
otázek“, na něž ani experti nemohou znát správné odpovědi.
Michael Huemer (2012a) pak tuto úvahu dovádí do provokativního důsledku v článku s výmluvným
názvem: In Praise of Passivity – možná že politický aktivismus, a to ani ten uvážlivý, není tou největší
občanskou ctností. Možná tou největší ctností je pasivita i navzdory nutkání udělat správnou věc a
navzdory přesvědčení, že víme, co je správné.400 Ctnost je to právě proto, že nedělat nic vyžaduje
značnou zdrženlivost, nebo jak praví popkulturní moudro královen matek: „To do nothing is the
hardest job of all.“ 401 Světák Náprava by mohl vyprávět. Pak by ale stupnice občanské etiky měla
vypadat následovně:
(6) politická pasivita ≥ kvalitní politická participace > nekvalitní politická participace
To by také mohla být příznačně sebekritická tečka za touto vysoce spekulativní kapitolou o tom, co je
špatně se stávající občanskou etikou a – samozřejmě – o tom, že autor této práce ví, jak to napravit.
Pochopitelně neví. Cílem subkapitoly tedy nebylo ani tak provést zevrubnou analýzu alternativní
funkční občanské etiky podepřenou empirickými důkazy, ale spíše pomocí této črty upozornit na to,
jak blízko má „učebnicová“ občanská etika k politickému klišé, které spíše přilévá oleje do ohně
politické iracionality, než aby se vůči ní účinně vymezovalo. Nedělám si iluze, že jakákoli občanská
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“Voters, activists, and political leaders of the present day are in the position of medieval doctors. They hold
simple, prescientific theories about the workings of society and the causes of social problems, from which they
derive a variety of remedies-almost all of which prove either ineffectual or harmful. Society is a complex
mechanism whose repair, if possible at all, would require a precise and detailed understanding of a kind that no
one today possesses. Unsatisfying as it may seem, the wisest course for political agents is often simply to stop
trying to solve society's problems… Marx's failure to improve society should have been about as surprising as
the failure of George Washington's doctors to cure his infection by draining his blood." Huemer (2012a, 12, 25)
401
The Crown (2016). [seriál], UK, Netflix, relevantní pasáž [online][vid. 19.2.2018]. Dostupná z:
https://www.youtube.com/watch?v=afAEoF-YZ-w
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etika by sama o sobě byla s to nějakým zásadním způsobem vyřešit problém negramotné participace;
již však z důvodu prosté intelektuální zvídavosti by si zasloužila zevrubnější teoretický přezkum.
Na závěr bych si dovolil shrnout některé faktory, které by se měly zřejmě promítnout do úvah o
funkční občanské etice:
•

Je vysoce nepravděpodobné, že by řešením na politickou negramotnost bylo všeobecné
zvýšení politické gramotnosti. Nízká úroveň politické gramotnosti je chronickou vlastností
demokratického politického uspořádání – vyskytuje se prakticky ve všech demokratických
státech a je stabilně nízká v čase od doby, kdy se začala politická informovanost měřit. A to
navzdory tomu, že by se teoreticky měla zvyšovat, neboť se zvyšuje úroveň vzdělanosti,
dostupnost informací i průměrná inteligence obyvatelstva (Flynn effect)(Somin 2016). Rovněž
permanentně přítomný apel na občany, aby dbali na svou politickou gramotnost, zvýšení
nepřinesl. Pro tato empirická pozorování máme navíc dobré teoretické vysvětlení – struktura
incentiv demokratických institucí způsobuje racionální neznalost a racionální iracionalitu
občanů (Caplan 2008). Je tedy nutno počítat s tím, že adresáty občanské etiky jsou občané,
kteří i v dohledné budoucnosti budou z větší části politicky negramotní. O to podstatnější je,
jakou regulativní ideu nabídne občanská etika právě těmto občanům. Pouhý apel na zvýšení
gramotnosti evokuje metaforu o hrachu a zdi. 402

•

Rovněž občanská etika samotná by měla počítat s tím, že „občanská kapacita“ průměrného
občana je velmi omezená a politická ignorace postihne i znalost o tom, co od občana žádá
občanská etika. Etika by tak měla být robustní proti vulgarizaci a dostatečně přímočará –
sofistikovanější detaily občanské etiky patrně nepřekročí rozlišovací schopnosti průměrného
občana a nepadnou na úrodnou půdu.

•

Millovská představa, že politická participace občana kultivuje403 a že fórum je místo, kde se
občan postupně učí naslouchat a chápat druhou stranu a kde se obrušují společenské
konflikty, je z velké části mýtus (Mutz 2006). Typickou reakcí na politický výměnu názorů je,
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„Faced with this evidence, many scholars in the final chapters of their books continue to express idealistic
hope that institutional reform, civic education, improved mass media, more effective mobilization of the poor,
or stronger moral exhortation might bring public opinion into closer correspondence with the standards of the
folk theory. But in sober moments most acknowledge the repeated failures of all those prescriptions.“ Achen a
Bartels 2016, 11)
403
Např. Vojtěch Belling (2009, 123) optimisticky zmiňuje, že „jak trefně poznamenává Herbert Krüger,
umožňuje právě metoda reprezentativní demokracie přetvářet v procesu tvorby společné vůle "přirozené já"
jednotlivců "lepším já", založeným právě na snaze o sebezacleneni do politického společenství."
Naproti tomu Pavel Dufek (2018, 63) nahlíží na úroveň veřejné debaty s větším pesimsmem: „Výsledkem je
nejen „soubor mimoběžných dialogů“, ale opakovaně také vzájemná nařčení z ideologičnosti, zaslepenosti,
zneužití ideálů, zmanipulovatelnosti, ignorantství, neomarxistické zpupnosti, zaprodanosti neoliberalismu
apod.“
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že oba účastníci z ní odcházejí ještě více utvrzeni ve svém původním názoru a s posíleným
přesvědčením, že protistrana jsou naprostí idioti. Ať již je polarizace společnosti v současných
skutečná, nebo zdánlivá, ať již se jedná o pomíjivou fázi, nebo o dlouhodobý trend a ať už
jsou její příčiny jakékoli, nezdá se jako příliš pravděpodobné, že politické fórum je místo, kde
lze hledat uvolnění napětí a vzájemnou toleranci. Politika je, opět ze strukturální podstaty
instrumentální bezvýznamnosti individuálního hlasu, spíše amplifikátorem expresivních a
identitárních postojů než místem rozumné deliberace. Jestliže skutečná tolerance
(„nesouhlasím, ale respektuji“) je nedostatkovým zbožím, nabízí se otázka, zda lhostejnost
(„nesouhlasil bych, ale nezajímá mě to“) nakonec není její ještě jakžtakž přijatelnou
náhražkou.
•

Pakliže odstranění demokratických selhání není možné a pokud bychom trvali na ideálu
všeobecné politické participace, pak se zřejmě neobejdeme ani bez jistého zevšednění,
instrumentalizace politiky a bez přesunu těžiště legitimity ze strany vstupu (participace) na
stranu výstupu. To ještě neznamená rezignaci na ideál obecného zájmu ani rezignaci na
hodnotovou politiku – nicméně politika by nebyla ztělesněním hodnot, nýbrž prostředkem
k jejich dosažení. Instrumentalizace a upozadění legitimity na straně vstupu zároveň otvírá
prostor pro nepřímé metody dosahování politických cílů, které nejsou pod přímou politickou
kontrolou, nýbrž více spoléhají na spontánní procesy, což by mohlo i lépe odpovídat nárůstu
komplexnosti vládnutí (governance), a tedy i jeho epistemické náročnosti.
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4

Závěr

„Domnívám se, že na skutečnosti, že státy nejsou silně nebo plně legitimní, je něco zvláštního.
Samozřejmě by mohly být, ale je velmi těžké věřit, že kdy budou. A to je podivné. Znamená to totiž, že
naše základní forma politické organizace není s to dostát svému vlastnímu předobrazu. Způsob, jakým
se stát prezentuje, je, zdá se, chybný. Nárokuje si pravomoci, kterými nikdy plně nedisponuje. My se
bez silné nebo plné legitimity obejdeme a můžeme i docela dobře prospívat, na uvědomění si této
skutečnosti nic zvláštního není. Ale stát se neobejde bez nároku na cokoli menšího. Právě tato
skutečnost je podivná.“
(Morris 2008, 31)404

4.1

Antiimperialismus všech azimutů

S legitimitou suverénního státu je to těžké. Nejen proto, že „vše je složitější“, než se na první pohled
zdá – komplexní a komplikovaný je každý společenskovědní koncept. Legitimní suverénní stát však je
takřka nepolapitelný koncept (elusive concept) – zdá se být dostatečně koherentní, abychom s ním
dovedli operovat „tady a teď“, ale při pokusu o pevnější uchopení se drolí. A to je u konceptu, který
představuje základní nářadí (toolkit) používané ve státovědné dílně, vada podstatná a pro uživatele
tohoto nástroje nepochybně frustrující. S nástrojem, který nelze pevně uchopit, se těžko obrábí to, co
má být zkoumáno. Nemohu se zbavit dojmu, že právě to vede státovědce k tomu, že raději pracují
s modely uzpůsobenými na míru tomuto křehkému nástroji, než se surovým materiálem, který se
vyskytuje „tam venku“. Takové „nástrojové zkreslení“ (toolkit bias) samozřejmě není státovědní
specialita. Jak praví staré ekonomistické přísloví: „If the theory did not correspond to the reality, so
much worse for reality.“ Anebo jak praví oborově neutrální moudro: když máš kladivo, všechno
vypadá jako hřebík.
Ne pro všechny aspekty státovědných fenoménů však poskytuje státovědné instrumentárium tu
nejvhodnější sadu nástroj k jejich zpracování. Smyslem této práce bylo představit sadu nástrojů,

404

„I think there is something odd about the fact that states are not strongly or fully legitimate. They could be,
of course, but it is hard to see how they ever would be. And this is peculiar. For what it means is that our
fundamental form of political organization is one that cannot measure up to its self-image. The way in which
the state presents itself is, it would seem, mistaken. It claims powers it never fully possesses. We can get by and
even do well without strong or full legitimacy, and there is nothing peculiar in our realization of this fact. But
states cannot get by claiming less. That fact is peculiar.“
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které jsou k tomuto účelu vhodnější, a v české debatě poněkud opomíjené – analytické nástroje
politické ekonomie a normativní nástroje převládající v anglosaské debatě o legitimitě.
Celou prací se tak line rozlišení a pnutí mezi třemi způsoby nahlížení na stát a jeho legitimitu:
-

V analytické rovině, která se pokouší uchopit reálné společenské jevy, je použití
klasických

státovědných

holistických

nástrojů

spíše

zavádějící.

Metodologický

individualismus, faktický pluralismus a empiricismus jsou „nepřeskočitelnými“ prvky
analýzy státu. To ovšem znamená, že pojmy suverenity, vůle lidu a jednolité státní moci
jsou spíše explanandum než explanans.
-

Státovědní rovina je rovina modelová, ve které lze využít holistické fikce (klasické
suverenity, vůle lidu, ideální reprezentace apod.) jako předpoklady (assumptions) pro
vyvození vnitřně koherentního analytického i normativního modelu, který může sloužit
jednak jako optika, kterou nahlížíme na realitu samotnou, a jednak jako regulativní idea,
kterou se snažíme realitu strukturovat a hodnotit.

-

Normativní rovina, ve které jsou vyvozována legitimizační kritéria na základě obecným
morálních argumentů. Klasické státovědní pojmy (suverenita, moc konstitující) zde hrají
opět roli toho, co je třeba vysvětlit, resp. morálně odůvodnit.

Tyto roviny spolu úzce souvisejí a doplňují se. V normativní rovině lze zjistit, prostřednictvím kterých
kritérií lze morálně autorizovat politické instituce (pravidla hry) jako legitimní. Jsou-li tyto instituce
strukturovány prostřednictvím nějaké imanentní legitimizační doktríny (což bývá parketa státovědní
roviny – např. doktríny ideální reprezentace), umožňuje normativní rovina určit vnější morální
relevanci takové doktríny. Analytická rovina pak zkoumá faktické působení politických institucí, čímž
pomáhá určit, zda tyto instituce naplňují legitimizační kritéria v praxi, neboli jaká je praktická
relevance těchto kritérií. Obdobně lze vyhodnotit praktickou relevanci státovědného modelu.
Přes jejich úzkou provázanost však nelze mezi jednotlivými rovinami volně přeskakovat nebo je
vzájemně nahrazovat. Z analytické roviny nelze bez dalšího vyvozovat normativní závěry (ze sein
nevyplývá sollen) a ze samotné normativní roviny nelze určit, nakolik je normativní teorie
aplikovatelná na reálný svět. Státovědná rovina, jakožto modelový svět založený na fikcích, rovněž
není soběstačná – teprve skrze analytickou rovinu vynikne její praktická relevance (tedy zda model
reality sice zjednodušeně, ale o to smysluplněji aproximuje to, co se děje „venku“) a teprve skrze
normativní rovinu vyplyne její vnější morální relevance (proč bychom měli politické imperativy
považovat rovněž za imperativy morální).
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Rámcovou ideu této práce byl požadavek na symetrii předpokladů při analytickém a normativním
nahlížení na stát, který je podstatou tázání se po vnější relevanci státovědných fikcí. Quod licet Iovi,
non licet bovi nemůže být východiskem pro analýzu a justifikaci státu, nýbrž jejím předmětem.
Cílem této práce pak v podstatě bylo poukázat na tendenci státovědy „nelegitimně“ si nárokovat
analytickou soběstačnost, kdy projektuje své předpoklady (fikce) přímo na realitu jako její popis, a
normativní soběstačnost, kdy vydává své legitimizační fikce přímo za morální zdůvodnění legitimity.
Je-li na světě spravedlnost, patrně by se tomuto nešvaru mělo říkat státovědní imperialismus.

4.2

Osvobození legitimizační Sisyfa

Eluzivní charakter konceptu legitimity podtrhuje skutečnost, že existuje řada na první pohled
plauzibilních teorií legitimity, kterým se daří dovalit legitimizační břemeno téměř pod samotný
vrchol,405 jenom aby na posledních metrech uklouzly a sjely zpátky pod kopec. Přitom oním „velkým
filtrem“, kosícím slibné legitimizační teorie, je paradoxně extrémní náročnost samotného konceptu
legitimity, který vyžaduje morální zdůvodnění bezpodmínečné poslušnosti občanů vůči všem
příkazům jednolité státní moci. Zároveň není možné ulevit konceptu legitimity z jeho náročnosti takovouto kvazilegitimitu (weak legitimacy) by sice bylo snazší morálně zdůvodnit, ale pak by byla
pro stát mnohem méně atraktivní, neb by se musel koncepčně vzdát také suverenity. Koherence
státovědního modelu moderního státu vyžaduje plnou legitimitu, má-li stát zůstat státem, ale právě
kvůli tomuto náročnému požadavku ji prakticky nemůže dosáhnout.
Tato chronická neschopnost státu dostát svému ideálnímu předobrazu - jak co se týče ideálu
suverenity, tak co se týče ideálu legitimity – je znejišťující. Jestliže podstatou konceptu moderního
státu je garantovat faktický a normativní společenský pořádek,406 pak nepořádek ve faktickém a
normativním statusu samotného státu je znepokojující. Vzdát se legitimity a suverenity jako by
znamenalo vydat se na pospas „tekutosti“ a nejistotě postmoderního světa – tváří v tvář takové
temnotě je nejeden politický filozof připraven bojovat do posledního dechu. Jak podotýká
Christopher Wellman (2014, 69), „popření politické legitimity je jablko tak kyselé, že kousnutí do něj
rozleptává zuby komukoli s výjimkou anarcho-libertariánů.“407

405

Jedním z důvodu plauzibility legitimnosti demokratických státu je právě to, že mnohé legitimizační teorie se
dostávají velmi blízko ke svému cíli.
406
Jakožto unikátní pořádkutvornou instituci poslední instance.
407
“Denying political legitimacy is a big enough bullet to chip everyone’s but the anarcho-libertarian’s teeth.”
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Přesto existují dva pádné důvody, proč do tohoto jablka kousnout. Za prvé, zřejmě nemáme na
vybranou, protože žádná legitimizační teorie nefunguje – to alespoň tvrdí filozofický anarchismus,
který již dávno není okrajovým proudem anglosaské politické filozofie. Legitimizační teorie
neselhávají proto, že by snad samotný pojem legitimity byl koncepčně nekoherentní a jeho naplnění
by bylo pojmově vyloučeno.408 Selhávají proto, že žádná dosud známa teorie legitimity není s to
dostatečně přesvědčivě legitimizovat reálně existující státy.
Legitimizační teorie, jejichž normativní relevance je prakticky nezpochybnitelná (především teorie
souhlasu), mají minimální praktickou relevanci, protože jejich kritéria v praxi nenaplňuje žádný
existující stát. Totéž lze říci o dalších teoriích, jejichž normativní relevance je již kontroverznější, ale
jejichž hlavní problém rovněž spočívá v praktické irelevanci (např. deliberativní teorie demokracie).
Problémem dalších teorií je chybějící normativní relevance (např. doktrína ideální reprezentace nebo
procedurální teorie demokracie) – jak připomíná Jason Kuznicki (2017), tyto teorie „si nesou příliš
metafyzické zátěže, než kolik může politický systém unést.“ A nakonec jsou zde různé teorie přirozené
povinnosti (natural duties theories), které jsou sice možná dostatečně morálně relevantní na to, aby
v termínech obecné morálky zdůvodnily vznik dluhu jedince vůči státu/společnosti, ale již nedokáží
překlenout non sequitur mezi existencí takového dluhu a jeho splatností právě formou povinnosti
bezpodmínečné poslušnosti vůči politické moci; a/nebo mají problém partikularizovat tento dluh vůči
konkrétnímu státu (particularity problem).409
Výsledný normativní anarchismus (ve smyslu neuznání legitimity žádné aktuální politické moci) není
důsledkem nějaké vlastní silné normativní pozice (teorie spravedlnosti),410 nýbrž kombinací relativně
nekontroverzní morální argumentace (common sense morality), imanentní kritiky legitimizačních
teorií a aplikací pozitivních poznatků společenských věd.411
Druhým důvodem je to, že ono jablko není zase tak kyselé – důsledky připuštění nelegitimity
politické moci nejsou samy o sobě příliš dramatické. Absence legitimity znamená pouze absenci
morální povinnosti poslouchat státní příkazy nezávisle na jejich obsahu, což se samozřejmě
nevylučuje s morální povinností poslouchat právo v závislosti na jeho obsahu. Absence legitimity
rovněž neimplikuje absolutní morální přípustnost odporu vůči příkazům státu, které nejsou

408

Což je pozice apriorního anarchismu reprezentovaná např. Robertem Paulem Wolffem (1998).
Pro přehled legitimizačních teorií viz Dobos (2016) a Dagger a Lefkowitz (2014); pro Simmonsovu klasickou
kritiku legitimizačních teorií viz Simmons (1979).
410
Což by byl naopak příklad Murrayho Rothbarda (1998), Roberta Nozicka (1974) nebo Roberta Paula Wolffa
(1998).
411
Byť každý z těchto kroků samozřejmě zůstává zpochybnitelný a je zpochybňován.
409
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podpořeny nějakým soběstačným morálním imperativem.412 Občan nelegitimního státu by jen neměl
bianco povinnost poslouchat a podporovat nelegitimní stát, stále by však mohl mít rozsáhlé ad hoc,
all-things-considered morální důvody jej poslouchat a podporovat – např. přispívat na veřejný statek,
který dobrovolně využívá a který stát zajišťuje v odpovídající kvalitě a za odpovídající cenu (jak by
vyplývalo z teorie fair-play). Na rozdíl od legitimity by tak občan neměl vztah ke státu jako celku, ale
stále by mohl mít vztah k řadě jeho funkcí, pokud by pro to existovaly morální důvody, které by se
klidně mohly rekrutovat z legitimizačních teorií, které by sice nebyly s to justifikovat státní moc en
bloc, ale dokázaly by některé části státní moci ospravedlnit per partes.
Není ani vyloučeno, aby nelegitimní stát jako celek měl něco jako kvazilegitmitu – tedy presumpci ve
prospěch toho, že jeho příkazy jsou podloženy nějakým samostatným morálním důvodem pro
poslušnost (např. že trestní zákoník bude penalizovat pouze mala per se, a to tresty ve spravedlivé
výši). Na rozdíl od plné legitimity by zde nebyla přímo povinnost poslouchat stát, nýbrž pouze
generální presumpce toho, že příkazy státu jsou ospravedlněné (správné), a tedy imperativní. Občan
takového státu by měl presumptivní povinnost poslouchat stát, ledaže by se důvodně domníval, že
konkrétní příkaz není ospravedlněný. To se do určité míry podobá legitimitě, která spočívá na prima
facie povinnosti poslouchat, která se taktéž neuplatní vždy. Podstatný rozdíl však je v tom, že u prima
facie povinnosti víme, že zde morální povinnost je, jen ji musíme poměřovat s konkurenčními
morálními imperativy; u presumptivní povinnosti pouze předpokládáme, že zde povinnost je, ačkoli je
možné, že žádná povinnost v daném případě vůbec není dána.
Dalším rozdílem mezi legitimitou a presumptivním ospravedlněním je, že plná legitimita je binární
koncept – buď je, nebo není – nemá různé stupně větší nebo menší legitimity. Naproti tomu
presumpce může být různě silná, a tedy stupňovatelná. Generální ospravedlnění tak může být
otázkou míry – bude-li presumpce slabá, postačí k jejímu vyvrácení jen relativně malá pochybnost o
správnosti presumpce v konkrétním případě, bude-li silná, budou pochybnosti muset být důvodnější.
Příkladem teorie, která se velmi blíží presumptivnímu ospravedlnění, by mohla být teorie ústavní
legitimity (constitutional legitimacy) Randyho Barnetta (2003), podle kterého je stát legitimní do té
míry, do jaké jeho ústava zajišťuje, že výstup politického procesu bude věcně správný (spravedlivý).
Přiznání možnosti nelegitimity současných států přesouvá v politické filozofii důraz na rozvoj
justifikačních konceptů justifikace státu, které explicitně uznávají, že jsou něčím jiným než legitimitou
a že nepropůjčují státu politickou autoritu a neváží se na suverenitu státu.413 To zároveň otvírá
412

Např. Bob by sice měl morální možnost utéct policistovi, který by jej naháněl za konzumaci marihuany,
případně jej při tom do něj i přiměřeně strčit, stěží by jej však mohl „v sebeobraně“ zastřelit.
413
Což je o to relevantnější směr úvah, pokud moderní stát skutečně ztrácí suverenitu i v deskriptivním smyslu.
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prostor pro neméně zajímavou otázku, která se dosud zdá být spíše upozaděna – jaký je přesně
morální vztah mezi občanem a nelegitimním státem.414 Pozornost věnována těmto otázkám nakonec
může být o poznání užitečnější, než sisyfovsky stále dokola tlačit do kopce kouli plné legitimity bez
valného výhledu na úspěch.

4.3

Krize, jakou svět neviděl

Zpochybnění legitimity moderního státu a koncepční zpochybnění jeho suverenity je mnohdy
doprovázeno narativem krize – začasto tak naléhavým, až se člověk musí ptát: a mohl bych ji vidět?
Krize nominální zde zřejmě je, nakolik pozorovatelná realita se v mnoha ohledech viditelně vzdaluje
modelové podobě moderního, suverénního státu. Tou podstatnou otázkou však je, zda jde pouze o
krizi fikcí, nebo zda se tato krize projevuje i jako krize reálná: jako zvyšující se společenská entropie,
jako hmatatelné negativní jevy ve společnosti připsatelné úpadku státu.
Na první pohled není výraznější akutní společenská krize pozorovatelná – alespoň pokud se podíváme
na reálná data (Pinker 2018). To se netýká pouze materiálního blahobytu. V širším historickém
kontextu se nezdají příliš opodstatněné ani obavy z morálního a společenského úpadku. Někdy jako
bychom zapomínali, že minulost byla nejen výrazně chudší než současnost, nýbrž také o poznání
morálně ošklivější.415 Jakkoli se může zdát, že společnost ztrácí morální jistoty a polarizuje se nad
neshodami ohledně přípustnosti šátků ve školách, homosexuálních sňatků nebo kulturní otevřenosti,
tyto problémy blednou ve srovnání s morálními otázkami minulosti, ve kterých dnes panuje prakticky
jistota. Ještě před sto padesáti lety bylo otevřenou otázkou, zda lze vlastnit lidské bytosti jako otroky.
Před sto lety bylo k diskuzi, zda je žena tak nějak vlastnictvím svého manžela. Před padesáti lety
panovala nejistota nad tím, zda zavírat homosexuály do vězení či nikoli. V porovnání s dobou, „kdy
byl svět ještě v pořádku“, se současná morální nejistota jeví spíše jako zmenšujícící se ostrůvky
nejasnosti na místech, kde bývaly celé kontinenty, než jako „doba vymknutá z kloubů“, kde moderní
člověk ztratil půdu pod nohami a „zpravidla umírá v koutě a sám, podobně jako pes (v předmoderní
době)“ (Pavel Kalina podle Holländera 2017, 9).416
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V českém prostředí se podobnou otázkou zabývá hlavně Kysela (2006), v anglosaském prostředí pak např.
Edmundson (1998) a Brennan (2016b).
415
Ilustrativním připomenutím této skutečnosti budiž např. seriál The Knick (2014-2015, USA) z prostředí
newyorkské nemocnice na počátku 20. století – zarážející není ani tak „chirurgická řezničina“ a stav medicíny
před pouhými sty lety, ale především „morální řezničina“ v době tak nedávné.
416
Cf. též Kosinka (2017).
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Ovšem i pokud zaměříme pozornost na stát samotný, kdy byl onen zlatý věk moderního státu, kdy
stát nepodléhal partikulárním zájmům a odpovídal svému modelovému předobrazu? V 17. a 18.
století, kdy evropské monarchie vedly expanzivní války, stavěly versailleské paláce, prodávaly
monopolní práva a k radosti byznysu prosazovaly merkantilistickou politiku? Povzdechy Adama
Smithe o tom, že „there is a great deal of ruin in a nation“ a že “vláda exkluzivní skupinky obchodníků
je zřejmě tou nejhorší vládou, jakou země může mít.” znějí dnešnímu uchu povědomě. Thomas
Jefferson nebrojil proti „political factions“ jako proti hypotetické hrozbě, ale jako proti pozorovatelné
realitě, kterou bylo nutné změnit. V 19. století? Bastiatova „Petice výrobců svíček“ je výmluvná
parodie na vliv zájmových skupin na fungování dobové francouzského státu. Vliv byznysu na státní
politiku v USA nebyl věcí nevídanou, a stejně tak duch Occupy Wall Street.417 V Hegelově domovině Prusku/Německu - byl vliv zájmové skupiny tak dominantní, že si od historiků vysloužilo označení
Junkerstaat. Ve 20. století? Ale to už je počátek krize moderního státu, kdy si Carl Schmitt již ve 20.
letech stěžuje na politiku upřednostňující stranické zájmy před zájmem obecným. A po válce se již
rodí teorie veřejné volby se svou nelichotivou deskripcí „dobývání renty“.
Podobně rozpačitě vyznívá hledání zlaté věku stability a jistoty, která je znakem moderního státu.
Bylo jím 18. století vrcholící francouzskou revolucí a napoleonskými válkami? 19. století plné
politického neklidu, všelikých revolucí a skoro-revolucí, občanské války v USA a sentimentálního
vzpomínání konzervativců na zatuchlý klid starých pořádků, vrcholící Velkou válkou a ruskou
revolucí? 20. století? S politický a ekonomický chaosem 20. a 30. let a následnou II. světovou válkou?
Poválečné období balancující na hraně nukleárního armageddonu? Ale to už jsme stejně pomalu
v éře krize moderního státu. Je tedy období krize moderního státu dobou neklidnou? V porovnání
s avizovaným „koncem dějin“ nesporně ano; ale v porovnáním s předchozími dějinami moderního
stát?
Není zcela jasné, jak přesně se krize moderního státu negativně projevuje nad rámec běžných selhání
státu. Nabízí se otázka, zda nás více irituje praktická nefunkčnost, nebo jen to, že se reálný politický
systém čím dál více vymyká etablované definici moderního státu – a že přestává fungovat více
teoreticky než prakticky. Jiří Přibáň cituje Roger Cotterrell: „Darem globalizace pro právo je dnes
vysoký stupeň právního chaosu a neurčitých základů regulativní autority v mnoha transnacionálních
oblastech. Transnacionální právo vzniká bez nějaké základní normy nebo pravidla uznání, bez

417

“Have we not, too, our privileged orders? our scrip nobility? aristocrats, clothed with special immunities, who
control, indirectly, but certainly, the power of the state, monopolize the most copious source of pecuniary profit,
and wring the very crust from the hand of toil? Have we not, in short, like the wretched serfs of Europe, our
lordly master…? If any man doubts how these questions should be answered, let him walk through Wall-street.“
William Legget podle Raica (1993, 209)
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hartovského systému pravidel nebo kelsenovské hierarchie norem či jakéhokoli jiného právního
modelu jednoty a autority." Jestliže v důsledku právněteoretického choasu nejsme svědky výrazného
chaosu praktického, zřejmě sledujeme příklad zákona Elinor Ostromové (Ostrom’s law): co existuje
prakticky, může fungovat i teoreticky.418
Harold Demsetz měl pro podobné nominální krize přiléhavé označení: Nirvana fallacy.419 Výhodou
perspektivy politické ekonomie je v tomto kontextu poznání, že moderní stát není jedinou
rovnovážnou podobou „politického trhu“, která je s to zajistit základní funkci státu – governance.
Samotný polycentrismu politického řádu není stavem novým, a jeho zvýraznění není nutně stavem
patologickým. Což neznamená, že by změna s sebou nenesla žádné riziko toho, že nepůjde o změnu
k horšímu, ale zároveň není důvod k panice – moderní stát není vrcholem dějinného vývoje, odkud již
je pouze cesta dolů.420
Hlavní výhodou univerzálnějšího toolkitu pro analýzu politického řádu, než který nabízí tradiční teorie
moderního státu,421 je lepší vybavení pro pokus zodpovědět otázku „a co teď?“422 Je-li pohyb směrem
od moderního státu nezvratný, je dobré vědět, jakým směrem se chceme ubírat, neb ne všechny
alternativy jsou stejně žádoucí, ať již jsou polycentrické nebo naopak centralizované na vyšší úrovni,
než je národní stát. Stejně tak není jasné, že pokus o renesanci národního státu je za (na)stávající
situace optimální řešení, pokud nemáme nástroj k tomu, jak zhodnotit možné alternativy. Šíře
zorného pole, které otvírá paradigma politické ekonomie (viz např. Leeson 2014 nebo Bell 2017), je
proto přinejmenším osvěžující.
Samotná sociologická delegitimizace státu však není zcela fiktivní záležitost, protože na tom
nejpodstatnějším místě do značné míry existuje – v hlavách mnoha občanů. I v tomto ohledu se jedná
o krizi, jakou svět ještě neviděl, neboť negativní společenské jevy jsou v moderní době skutečně
viditelnější. Jednak proto, že vždy je dostatek špatných zpráv, aby naplnily média, a jednak proto, že
lidé jsou vůči mnoha negativním jevům mnohem vnímavější a citlivější (což je vlastně příznakem
pozitivního vývoje, neboť v minulých staletích a desetiletích by málokoho šokovalo, že ve válce umřeli
418

“A resource arrangement that works in practice can work in theory. The trick, of course, is in finding the
right theory, or set of theories.” Fennel (2011, 10)
419
“The view that now pervades much public policy economics implicitly presents the relevant choice as
between an ideal norm and an existing "imperfect" institutional arrangement. This nirvana approach differs
considerably from a comparative institution approach in which the relevant choice is between alternative real
institutional arrangements.” Demsetz (1969, 1)
420
Koneckonců každá civilizace v každém okamžiku má tendenci vnímat sama sebe optikou status quo biasu že je tím nejoptimálnějším stavem světa.
421
Dostáváme-li se pomalu out of box, potřebujeme také out-of-box thinking.
422
Cf. „Někdo se z jeho [státu] údajného ústupu, eroze, odumírání raduje, jiní nad jeho mizejícími kapacitami (a
možná i legitimitou) lamentují, v neposlední řadě proto, že zřejmá alternativa není na obzoru.“ Dufek (2018, 57)
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lidé, že někteří lidé jsou chudí nebo že ženy vydělávají méně než muži, zatímco dnes obrázky těchto
jevů vyvolávají pohoršení nad tím, jak je možné, že se tyto problémy nepodařilo vyřešit).
Určitá míra nespokojenosti je žádoucí, neboť poskytuje motivaci k mnohdy nezbytným reformám.
Pocit akutní krize však je systémově nebezpečný, protože vyvolává poptávku po radikální změně pod
dojmem, že stejně není, co ztratit a že hůře být nemůže – což je ve chvíli, kdy je vlastně až zázračně
dobře, dojem vysoce riskantní. A toto jablko je příliš kyselé už i na anarchisty, neboť by bylo naivní
domnívat se, že takováto delegitimizace (byť normativně nelegitimního) demokratického právního
státu směřuje ke svobodomyslné anarchii. Jak varuje Steven Pinker (2018, 49), „paušální pesimismus
může vést k fatalismu: proč bychom měli věnovat čas a peníze na beznadějné účely. A může vést k
radikalismu: k volání po rozbití kola a po vypuštění žumpy nebo po instalaci charizmatického tyrana.“
I krize, „kterou svět neviděl“, tak nakonec může být sousto, které není svobodná společnost schopna
strávit.
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Symetrická koncepce státu

Abstrakt: Doktorská práce kriticky hodnotí státovědné a politickofilozofické uchopení pojmu
moderního státu, krize státu a legitimity státu, a to z pozice široce pojaté teorie veřejné volby
(politické ekonomie) v deskriptivní rovině a z pozice filozofického anarchismu v normativní rovině.
Jednotícím prvkem obou paradigmat je symetrie předpokladů při analýze státu, kdy specifika státu
v porovnání s dalšími společenskými institucemi nehrají roli explanans, nýbrž explanandum. Koncepty
tradiční státovědy (suverenita, vůle lidu, legitimita) jsou tudíž zasazeny do kontextu obecných
společenských jevů, z nichž jsou (nebo by měly být) vyvozovány.
Symetrický přístup se vymezuje především proti fiktivní povaze některých státovědných konceptů,
které jsou v práci nahlíženy jako předpoklady „státovědného modelu“, jejichž nereálnost není sama o
sobě na závadu uvnitř modelu, zároveň však vyvolává otázku po vnější (praktické i normativní)
relevanci takovéhoto modelu.
První část práce argumentuje pro využitelnost – a nepominutelnost - politickoekonomického
instrumentária (metodologický individualismus, behaviorální symetrie, tržní selhání, spontánní řád,
incentivy, význam institucí, behaviorální ekonomie) při analýze státu („politického trhu“). Důraz je
kladen na proud teorie veřejné volby reprezentované Jamesem Buchananem a na styčné body, které
tento proud sdílí se současnou českou debatou o krizi moderního státu.
Druhá část vymezuje pojem legitimity jako morální vlastnost (ospravedlnění) státu, která zakládá jeho
politickou autoritu a tomu odpovídající morální politický závazek na straně občanů (obsahovou
nepodmíněnost státní moci). Předmětem práce je normativní legitimita, jejíž morální (vnější)
relevance je vyvozena prostřednictvím obecných morálních imperativů. Polemika je vedena
především s pojetím legitimity jako se systémově-imanentním, a tedy soběstačným pojmem. Dále
jsou diskutovány některé aspekty praktické relevance normativní legitimity jako „regulativní ideje“ a
normativní asymetrie privilegující všeobecnou politickou participaci jako nezbytnou podmínku
legitimity.
Na závěr je konstatováno, že se státovědnými koncepty by mělo být zacházeno obezřetně,
s vědomím, že se jedná o modely, jejichž relevance se spíše snižuje. Naopak symetrická paradigmata politická ekonomie a filozofický anarchismus - představují stále relevantnější alternativu pro tradiční
státovědné koncepty, avšak na rozdíl od postmoderny nejsou dosud v českém politickofilozofickém
diskurzu dostatečně reflektovány.
Klíčová slova: legitimita, teorie veřejné volby, filozofický anarchismus
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Symmetrical Concept of the State

Abstract: The doctoral thesis uses the perspective of Public Choice (political economy) on a
descriptive level and the perspective of philosophical anarchism on a normative level to critically
assess the concept of modern state (and its crises and legitimacy), as it is used in
Staatswissenschaften and political philosophy. Common theme of both paradigms is insistence on
symmetry of assumptions when analyzing the state; particularities of the state, as compared to other
social institutions, do not play the role of explanans, but that of explanandum. Traditional concepts
of political philosophy (sovereignty, will of the people, legitimacy) are consistently put in the context
of the general social phenomena, from which they are (or should be) derived.
The symmetrical approach asserts itself primarily against the fictional nature of some political
concepts; in this thesis, fictional concepts are approached as assumptions of a “political model” and
their unrealistic nature is not seen problematic so far as they stay within the model. However, at the
same time, the question about the external (normative and practical) relevance (validity) of such a
model arises.
First part of the thesis argues for applicability – and in fact, indispensability – of the economic toolkit
(methodological individualism, behavioral symmetry, market failure, spontaneous order, incentives,
importance of institutions) in analysis of the state (“political market”). Spotlight is put on the Public
Choice tradition represented by James Buchanan and on the intersections between this tradition and
the ongoing Czech debate on the crises of the modern state.
Second part specifies the notion of legitimacy as a moral property (justification) of the state which
results in state having political authority and its citizens having political obligation (contentindependent duty to obey) in moral terms. The thesis deals with normative legitimacy, the moral
(external) relevance of which is derived from general moral imperatives. Consequently, the thesis
disputes the approach which sees legitimacy as systematically immanent and morally self-standing.
Further, some aspects of practical relevance of the normative legitimacy (which serves as a
“regulative idea”) are discussed; finally, normative asymmetry privileging universal political
participation as a prerequisite of legitimacy is challenged.
In the conclusion, the thesis calls for cautious use of political concepts, bearing in mind their external
limitations resulting from the fact that they are models and as such not directly relevant in the real
world. In contrast, symmetrical paradigms – political economy and philosophical anarchism – are of
growing relevance as alternatives to the traditional Staatswissenschften, but (unlike post-modern
alternatives) are not adequately reflected in the Czech political discourse.
Key words: legitimacy, Public Choice, philosophical anarchism
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