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1. Úvod 

Všechny společnosti v historii si dříve nebo později vytvořily jasně definované a 

sdílené sociální normy, které řídí vztahy mezi jejími členy.1 Z tradice a potřeb společnosti 

pak organicky, evolučně vyrůstá právo (soukromé), které odráží potřebu právní regulace 

běžných mezilidských vztahů.2 Právo, resp. zákon, je pak možné považovat za stěžejní 

prvek regulace společnosti určený k řešení sociálních konfliktů, stabilizaci společenských 

vztahů a snižování společenské entropie (za předpokladu, že je samo relativně stabilním 

systémem uznaných a vynucovaných pravidel) 3  a za nejzásadnější formu sociální 

kontroly. 4  Zároveň ale v dnešní době, kdy se snižuje rozsah působení neprávních 

normativních systémů (náboženských norem, tradicí, zvyků),5 je právo konstitutivním 

systémem, který čím dál více také sám vytváří koncepci sociálního řádu a podílí se jako 

forma ideologie na kulturní koncepci světa.6  

Z tohoto úhlu pohledu je patrné, že nejzákladnější smyslem práva je reálné sociální 

působení, praktický účinek, dopad na lidské chování, společenské aktivity apod., aby 

ideálně účinkovalo způsobem, který zamýšlíme, předvídáme a chceme. Právo tedy působí 

cíleně, záměrně, s určitým více či méně konkrétně definovaným účelem a cílem. Úspěch 

nebo neúspěch, který při svém působení ve společnosti k naplnění stanovených cílů právo 

zaznamenává, označujeme jako „efektivitu“ nebo funkčnost práva. V odborné literatuře se 

častěji hovoří o tzv. míře efektivity práva. Přijde mi však, že slovo „míra“ evokuje, že by 

snad při hodnocení efektivity práva bylo možné dojít pomocí např. matematické rovnice 

ke konkrétnímu, v procentech vyjádřenému číslu, které udá míru efektivity. Taková 

 

1 SOUKUP, Václav. Antropologie: teorie člověka a kultury. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-432-8, s. 

339. 

2 Veřejné právo pak mnohem více než soukromé odráží výraz dominantní politické vůle. WINTR, Jan. Říše 

principů: obecné a odvětvové principy současného českého práva. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-

1246-1, s. 120.  

3 GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. aktualizované vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2017. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7380-652-1, s. 281. 

4 SOUKUP, 2011, op. cit., s. 339. 

5 GERLOCH, 2017, op. cit, s. 282. 

6 SOUKUP, 2011, op. cit., s. 339. 
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představa je ale zavádějící a zbytečně zužuje možné úhly pohledu, které je možné při 

zkoumání účinků práva nalézt, na ty případy, kdy máme k dispozici nějaká čísla, což může 

vést např. k ekonomizaci práva. Proto budu o „míře efektivity“ práva hovořit pouze tam, 

kde o ní hovoří sami autoři jednotlivých teorií efektivity práva a jinde se pokusím používat 

obecnější označení a výrazy, které, doufám, šíři záběru neomezí. 7 

Ráda bych tedy ve své práci nabídla alternativní, snad trochu originální pohled na 

efektivitu práva, opírající se zejména o sociálně-psychologické výzkumy a experimenty 

provedené v posledním zhruba půlstoletí (převážně v USA). Odtud tedy „behaviorální 

perspektiva“ coby nahlížení efektivity práva, resp. jeho efektivního uplatňování ve 

společnosti, optikou skutečného lidského chování, psychosociálních motivací, reakcí a 

protireakcí. Takto budu nahlížet na jednotlivé nástroje, které k prosazování práva běžně 

používáme, i na ty, které se nám zatím občas používat nedaří, ale skrývá se v nich (dle 

mého názoru) velký potenciál. Tento pohled umožní i upozornit na některé možné 

nepěkné vedlejší účinky určitých nástrojů. Cílem této práce je především představit a 

podnítit jiné, barevnější perspektivy přemýšlení o problematice efektivního působení 

práva ve společnosti.     

 

 

 

 

7 Tato práce vznikla v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu 260361 “Právní vědomí: 

pojem, formování, účinky se zvláštním zřetelem k působení Listiny základních práv Evropské unie na právní 

vědomí v České republice.” řešeném na Právnické fakultě UK. 
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2. Právo a efektivita – oborové koncepce 

V následující části se pokusím představit základní koncepce efektivity práva 

včetně kritických hlasů k některým z nich. Kromě tradičních teoreticko-právních, 

sociologických a filosofických vod se pustím i do vod sociálně-psychologických a 

antropologických, ve snaze dopřát obrazu efektivního působení práva ve společnosti co 

nejvíce barev, které by mohly podněcovat další diskusi, místo aby ji svazovaly.   

2.1. Teorie práva 

 Odborná teoreticko-právní literatura popsala několik koncepcí a modelů 

vyhodnocování efektivity práva.  

(i) Aleš Gerloch popisuje 8  tři základní koncepce efektivity práva – 1. cílově-

výsledkovou (efektivita vyjádřená jako poměr mezi dosaženými výsledky regulace a 

jejími cíli); 2. nákladově-výsledkovou (efektivita jako poměr mezi dosaženými výsledky 

právní normy a náklady, v širokém smyslu včetně lidské energie a času, na jejich dosažení 

vynaloženými); 3. funkční pojetí (míra uskutečnění funkčních možností práva). Tyto 

koncepce se vzájemně doplňují a relevantní výsledky by podle Gerlocha bylo možné získat 

pouze při zohlednění všech vazeb systém ovlivňujících (cíle, zájmy, hodnoty apod.) a 

s diferencovaným přístupem. Jednoduchý model, který by dovedl měřit efektivnost práva, 

tím však nezískáme. Navrhuje proto systémové pojetí efektivnosti společenského 

působení práva, které bude odrážet relace cílů, výsledků, nákladů a potřeb a zároveň 

umožní výzkum různých dílčích oblastí (např. kvality legislativní činnosti, právního 

vědomí adresátů práva) a propojení do širšího společenského rámce. 

(ii) Viktor Knapp k efektivnosti práva říká,9 že „právní norma je efektivní, jestliže – 

velmi zjednodušeně vyjádřeno – svého účelu dosahuje, a v té míře, ve které ho dosahuje.“ 

Dále uvádí, že v historii proběhlo (zejména v Rakousku a bývalém SSSR) i několik vln 

„pokusů v právu“ – snah o vědecký (přírodovědecký) experiment umožňující exaktně 

spočítat nebo ověřit efektivitu práva. Takový pokus ale vylučuje podle Knappa sama 

povaha práva, protože vnější podmínky se neustále vyvíjí, nejsou opakovatelné, a tedy ani 

pokus by nebyl opakovatelný a ověřitelný. Nadto provedení takřka vylučuje dlouhý 

 

8 GERLOCH, 2017, op. cit., s. 292-293.  

9 KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: Beck, 1995. Právnické učebnice. ISBN 80-7179-028-1, s. 35-36. 
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časový horizont, který by byl pro sbírání relevantních dat potřeba, složitost tvorby právní 

normy apod. Empirické pozorování, zda norma působí tak, jak má, a pokud ne, bude 

změněna, však v zásadě podle něj možné je. Jednu možnost takového empirického 

pozorování dále uvádím v páté kapitole. 

(iii) Hynek Baňouch ve své dizertační práci 10  rozsáhle pojednává abstraktní 

koncepci efektivity práva v podobě, v jaké je běžně intuitivně představitelná. Právo je 

podle něj efektivní na tolik, na kolik dosahuje svého cíle v poměru k cíli vytyčenému. Pro 

snadnější představu udává rovnicový zápis: 

𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑝𝑟á𝑣𝑎 =
𝑑𝑜𝑠𝑎ž𝑒𝑛ý 𝑐í𝑙 𝑝𝑟á𝑣𝑎

𝑣𝑦𝑡𝑦č𝑒𝑛ý (𝑧𝑎𝑚ýš𝑙𝑒𝑛ý) 𝑐í𝑙 𝑝𝑟á𝑣𝑎
 

Takový přístup je však podle něj příliš abstraktní a globální, protože pojem „právo“ je zde 

velmi neurčitý, a proto je třeba se soustředit na jednodušší celky, např. právní normu, 

právní předpis, právní institut či jiný normový soubor.11 

Efektivnost normového souboru n pak Baňouch udává jako součin efektivností 

jednotlivých právních norem, které jej tvoří. 12  Bohužel tuto teorii nijak blíže 

nezdůvodňuje, domnívám se tedy, že se pouze potřeboval vyhnout situaci, kdy by prostý 

součet jednotlivých efektivností právních norem překročil 100 %. Když si představíme 

hypotetický soubor o dvou právních normách s účinností každé 50 %, pak bychom se při 

použití součinu dostali na 25% účinnost celku, v souboru třech norem s poloviční 

účinností dokonce pouze na 12,5 % účinnosti celku. Dokázat takovou matematickou 

souvztažnost, jakou Baňouch navrhuje, je bohužel stejně nemožné, jako ji vyvrátit. Zní ale 

krajně nepravděpodobně, neintuitivně a troufnu si říct, že ani sám autor si ji takto 

nepředstavoval. Pokud se budeme bavit řečí matematiky, mnohem důvěryhodněji by zde 

působilo použití průměru (nebo mediánu) efektivity jednotlivých právních norem 

tvořících normový soubor. V modelovém příkladu s 50% efektivitou souboru o dvou 

 

10 Viz BAŇOUCH, Hynek. Překážky efektivnosti práva [online]. Praha, 2011 [cit. 2018-11-30]. Disertační 

práce. Univerzita Karlova, právnická fakulta. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/11325, s. 

4-13. 

11 BAŇOUCH, 2011, op. cit., s. 4. 

12 Tamtéž, s. 7. 
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normách by totiž odpadl problém s klesající efektivitou, protože při průměru se 

dostaneme opět na 50 %.  

Dále je pak třeba mít na paměti, jak i sám Baňouch uvádí, že tento přístup 

nezohledňuje časovou ani prostorovou rovinu působení práva (resp. právního předpisu 

či jiné zkoumané části právního řádu). Je velice obtížné izolovat jevy a eliminovat vlivy 

(jak jiných součástí právního řádu, tak vlivů prostředí, společnosti apod.). Dalším 

problémem může být podle Baňoucha velmi obtížná definice cíle, se kterým bychom 

mohli porovnávat skutečný stav a různá propustnost článků právní soustavy, která může 

také efektivitu nepříznivě ovlivňovat, pokud je někde příliš nízká.13 

Ač je tato koncepce na první pohled nesmírně elegantní, logická a intuitivní, mám 

za to, že není radno podlehnout svůdnému dojmu, že k efektivitě práva je možné 

přistupovat metodami přírodních věd. Vyjádření cílově-výsledkového modelu pomocí 

matematických výrazů zajisté může být užitečné k vytvoření základního mentálního 

konceptu, což je neocenitelné. Dále to může provokovat k diskusi a přinést spoustu 

inspirativních myšlenek, ale to je tak vše, čeho je schopen a my s ním. Jakkoliv líbivá může 

být představa získat nějaké konkrétní číslo vyjadřující efektivitu práva (resp. právní 

normy), domnívám se, že touto cestou se ho nikdy nemůžeme dobrat.14 Z velké části je 

tomu tak proto, že tento model počítá pouze s faktory, které jsou právu vlastní, interní, a 

zanedbává faktory vnější, které však mohou mít naprosto rozhodující dopad na výsledek. 

Kdybychom se však pokusili tyto externí parametry do modelu zakomponovat, zjistíme, 

že jich nikdy nebude dost, resp. že ani předem nedokážeme určit, které to budou. 

 

2.2. Právní sociologie 

Pro sociologii práva je otázka zkoumání efektivity práva přirozeně jednou z vůbec 

nejzákladnějších otázek. Přehled různých sociologických pohledů na toto téma by tak 

 

13 BAŇOUCH, 2011, op. cit., s. 11-13. 

14 Resp. můžeme, ale relevance a vypovídací hodnota takového čísla bude mírně řečeno pochybná. 
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vydal na samostatnou práci, a proto zde provedu jen letmý přelet nad základními 

východisky.  

Z primární literatury15 se dozvídáme, že sociologie poskytuje právu své metody a 

techniky k ověření efektivnosti práva, tj. k „zjištění živého práva ve společnosti a 

efektivnosti platné právní úpravy“. 16  Pod samotným pojmem efektivity práva se 

v sociologickém pojetí skrývá míra, do jaké se právním normám daří ovlivňovat sociální 

realitu, protože s tímto primárním účelem jsou normy vydávány. 17  Opět se zde tedy 

setkáváme s jistou formou cílově-výsledkového pojetí efektivity. Rozdíl oproti právní 

teorii je na první pohled patrný v tom, že sociologické pojetí se orientuje v první řadě 

právě na využití sociologických metod k analyzování parciálních jevů – skutečného 

chování právních subjektů a státních orgánů, rozbor nedostatků právní úpravy, co se týče 

mezer v právu, interpretace, počty a důvody zrušení rozhodnutí státních orgánů, vedlejší 

účinky právní úpravy18 – a z nich pak skládá dohromady obraz o realizaci právní normy a 

porovnává jej s cílem, který právní norma sleduje.  

Tento přístup tedy nepočítá s jednoznačnou odpovědí v podobě čísla, procent nebo 

hodnocením efektivní/neefektivní, které samy o sobě neposkytují žádná další vodítka, 

kam tvorbu práva posouvat, v kterých oblastech je třeba se zlepšit a jakým způsobem. 

Základními odpověďmi jsou zde (i) optimální efektivnost – cíle a realizace normy jsou 

v souladu, (ii) problematická efektivnost – při realizaci normy se objevují negativní 

vedlejší (nezamýšlené) účinky a (iii) nedostatečná efektivnost – norma nejen že vyvolává 

nezamýšlené negativní vedlejší účinky, ale ani nevyvolává zamýšlené pozitivní účinky.19 

Analýza sociální efektů tedy odhaluje cestu ke zmírnění negativních nezamýšlených 

účinků a zvýšení účinků pozitivních.  

Výše nastíněná analýza efektivnosti práva se zpravidla odehrává až následně, ex 

post, když už právní norma měla určitý čas k tomu reálně sociálně působit. Dopředu, ex 

 

15 VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ. Základy sociologie práva. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 

2002. Edice učebnic právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. ISBN 80-210-2973-0. 

16 Tamtéž, s. 15. 

17 Tamtéž, s. 126. 

18 Tamtéž, s. 126. 

19 Tamtéž, s. 127-128. 
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ante, je možné zaměřit se na okolnosti, které efektivitu práva ovlivňují, ať už se jedná o 

okolnosti ovlivnitelné či prosté vnější skutečnosti. Jsou jimi: povaha regulovaných 

společenských vztahů (jejich regulovatelnost ve smyslu kontrolovatelnosti, 

realizovatelnosti), kvalita právních norem (jednoznačnost, srozumitelnost, přehlednost, 

nerozpornost, komunikativnost apod.), stabilita právního řádu, frekvence porušování 

zákonů, kvalita činnosti orgánů realizujících právo, prestiž práva a zákonodárce (ve 

smyslu vážnosti a autority; blíže k tomuto v druhé části páté kapitoly), vztah práva a 

jiných společenských norem a úroveň právního vědomí.20 

 

2.3. Filosofie práva 

Z oblasti právní filosofie jsem vybrala cestu k co nejlepšímu působení zákonů, 

kterou ve své monografii Morálka práva načrtl významný americký právní filosof Lon 

Fuller.21 V části přeložené jako „Morálka, která umožňuje právo“, vysvětluje fungování 

osmi mechanismů, na které by se měl zákonodárce zaměřit, pokud nechce při tvorbě 

práva neuspět, ale i pokud chce excelovat.  Z těchto osmi principů ani jeden nesmí být 

zanedbán a být naprosto nefunkční, pokud má být právo právem a co nejúspěšněji 

ovlivňovat chování subjektů zamýšleným způsobem. 22  Jedná se o: 1. obecnost, 2. 

vyhlašování (známost), 3. retroaktivitu, 4. jasnost, 5. bezrozpornost, 6. nepožadování 

nemožného, 7. stálost v čase, 8. shodu mezi úředním postupem a deklarovaným 

pravidlem. Fuller přibližuje jejich fungování na příběhu o králi Rexovi a jeho patáliích, 

který zde jen letmo představím.  

Král Rex se coby mladý panovník ujal úřadu a ve svém mladickém nadšení si dal za 

cíl zreformovat zákony a justici. Začal, jak se říká „z gruntu“ – zrušil veškeré zákony a začal 

všechny soudní spory řešit sám. Rozsoudil velké množství sporů, ale ani on, ani jeho 

poddaní v nich nebyli schopni nalézt jakékoli obecné pravidlo, kterým by se mohli 

napříště řídit. Rex seznal, že bez zákoníku to nepůjde, a jal se jej sepsat. Poučen 

 

20 VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ 2002 op. cit., s. 129-131. 

21 FULLER, Lon L. Morálka práva. Přeložil Jiří PŘIBÁŇ. Praha: OIKOYMENH, 1998. Oikúmené. ISBN 80-

86005-65-8. 

22 Tamtéž, s. 42. 
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z předchozího nezdaru, oznámil svým poddaným, že další spory bude soudit podle tohoto 

zákona, ale jeho znění jim zatím nezpřístupní. Poddaní byli přirozeně rozezleni a jeho 

návrh odmítli. Rex tedy přemýšlel, co dál a došlo mu, že jednodušší než se snažit 

kontrolovat budoucnost, je rozhodovat spory zpětně, a proto bude začátkem každého 

nového roku soudit spory z roku předchozího. Svá rozhodnutí důkladně odůvodní, 

vysvětlí pravidla, která aplikoval, a svá rozhodnutí zveřejní, čímž chtěl uspokojit veřejné 

mínění, ale z takových rozsudků nebude možné vyvozovat jakékoliv závěry do budoucna. 

Rexovi poddaní z tohoto plánu překvapivě také nebyli nadšení a sdělili Rexovi, že by 

potřebovali znát pravidla předem, aby se jimi mohli napříště řídit. Rex tedy zapracoval na 

svém vzdělání a schopnostech a za nějakou dobu zveřejnil svůj kodex. Poddaní jeho 

vydání přijali s nadšením, které opadlo přesně ve chvíli, kdy se kodex snažili přečíst. Nejen 

že zjistili, že je naprosto nesrozumitelný do té míry, že mu nerozumí ani znalci práva, ale 

že si jednotlivé části vysloveně protiřečí. Rex si proto vzal na pomoc tým odborníků, který 

měl kodex zjednodušit. Poradci byli zakrátko hotovi, zákoník byl přímo vzorem jasnosti, 

bohužel se však více projasnila také skrz naskrz rozporná povaha kodexu. Rexovi už 

docházela trpělivost s náročnými poddanými, nařídil proto odborníkům, aby kodex 

zbavili rozporů, ale zároveň razantně zvýšili všechny požadavky na poddané a rozšířili 

zákon o nové skutkové podstaty trestných činů. Tam, kde byla lhůta deset dní, bylo nyní 

pouze deset vteřin. Z malicherností se staly hrdelní zločiny. Po vyhlášení nového kodexu 

občané, docela pochopitelně, vyhlásili, že nemají v úmyslu se ho držet. I tento kodex byl 

proto urychleně stažen a dán odborníkům k přepracování tak, aby zákonné povinnosti 

bylo možné splnit a drakonické tresty se zrušily. Výsledný kodex splňoval vše, co si od něj 

poddaní přáli. Bohužel však jeho příprava, resp. oprava, trvala tak dlouho, že běžný chod 

věcí již předběhl uvažování kodexu, a ten tak musel být každý den novelizován, což opět 

vzbudilo u poddaných velkou vlnu nevole. Postupem času se tempo přijímaných novel 

zvolnilo a Rex si uvědomil, že za všechny patálie s novým kodexem vlastně mohou 

odborníci. Propustil proto všechny soudce a poradce a znovu se sám ujal souzení sporů. 

Když pak byla vydána tlustá sbírka soudních rozhodnutí, o co větší bylo po jejich 
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prostudování překvapení všech zúčastněných, když zjistili, že pravidla aplikovaná Rexem 

při souzení sporů nemají vůbec nic společného s pravidly zakotvenými v kodexu.23  

Těchto osm principů se uplatňuje v obou rovinách Fullerovy „morální stupnice“24 

– jak v rovině morálky povinnosti, tak v rovině morálky aspirace. První je naprosto 

zásadní pro to, abychom se vůbec mohli bavit o existenci „práva“, druhá se zaměřuje na 

co nejlepší, nejdokonalejší možné fungování práva. Následkem porušení těchto principů 

v oblasti povinnosti může být nesoulad se základními principy právního státu ve smyslu 

čl. 1 odst. 1 Ústavy, 25  protiústavnost a zrušení zákona Ústavním soudem, 26  nebo 

odpovědnost státu za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím.27  

 

23 FULLER 1998 op. cit., s. 37-41. Příběh končí tím, že král Rex zesnul krutě zklamán svými poddanými a 
jeho nástupce, král Rex II., vědom si neúspěchů svého předchůdce odejmul veškerou moc z rukou právníků 
a svěřil řízení státu psychiatrům a odborníkům na styk s veřejností.  

24 Tamtéž, s. 17. 

25 Ústavní zákon, č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

26 WINTR, Jan. Principy českého ústavního práva. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-7380-449-7, str. 21-24. Porušení principu obecnosti zákona 

v protiústavní míře shledal Ústavní soud například v nálezu Pl. ÚS 24/04, populárně známému jako „Jezy 

na Labi“, v nálezu Pl. ÚS 24/08 kterým zrušil zákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy letiště Praha – 

Ruzyně, konečně i ve slavném nálezu Pl. ÚS 27/09, známému spíše jako „nález Melčák.“ Princip veřejnosti 

práva zajišťuje zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (s účinností od 1. 1. 2020 

pak nový zákon č. 222/2016 Sb.,) a Ústavní soud jej chránil např. v nálezu I. ÚS 420/09; Nejvyšší správní 

soud se postavil za princip (ne)retroaktivity v rozsudku 4 Ans 5/2007 ze dne 28. 11. 2008 (k ustanovení o 

účinnosti zákona stanovenému přede dnem vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů se nepřihlíží a zákon nabude 

účinnosti jako by jeho účinnost nebyla výslovně uvedena), přičemž pravá retroaktivita je obecně 

nepřípustná (viz nález Pl. ÚS 53/10, č. 119/2011 Sb., nález Pl. ÚS 21/96, č. 63/1997 Sb.,) a v neprospěch 

pachatele je vysloveně zakázaná čl. 40 odst. 6 Listiny, nepravá retroaktivita je podle Wintra hojně využívaná 

a obecně přípustná, ale v krajních případech může zasahovat do principu stálosti zákonů, resp. stability a 

legitimního očekávání; jasnost, bezrozpornost a nepožadování nemožného byly jako základní principy 

právního státu označeny Ústavním soudem v nálezu Pl. ÚS 77/06, č. 37/2007, o neústavních přílepcích 

zákonů. 

27 Podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.  
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Nedostatek aspirace na dokonalost v těchto principech se projevuje jako nedůvěra 

občanů v právní stát, zákony, instituce, demokracii, chybějící respekt k zákonům, 

vytváření na státu nezávislých právních struktur28 apod. 

V prvním případě se tedy jedná o svého druhu předvídanou sankci za porušení 

povinnosti, v druhém případě je zákonodárci sankcí negativní reakce veřejnosti a 

oslabování mechanismů, které udržují právo funkční (např. obecná společenská norma, 

že zákony by se měly dodržovat). Velký časový horizont, ve kterém se takové sankce 

projevují, svádí k jejich podcenění, o to závažnější ale mohou být – existují v podobě 

možností, že se právo stane nefunkčním, irelevantním a v posledku přestane být „právem“ 

vůbec. 29  V tomto směru se zároveň jedná o jakési minimální standardní požadavky, 

abychom mohli daný systém vůbec za právo označovat. Mohlo by se zdát, že aspirace na 

výtečnost v zákonodárství je jen jakousi nadstavbou, ale pokud to tak je, jedná se zcela 

jistě o nadstavbu nezbytnou, byť obtížně dosažitelnou. Výtečnost v žádné oblasti není 

shora ohraničena žádným cílem „konečné dokonalosti“, naopak součástí úsilí o výtečnost 

je vyváženost a vědomí správné míry, aby se jednotlivé principy vzájemně nepodrývaly.30 

Ideální možnou efektivitu tak hledáme jako optimální stav, ideální nastavení daných 

prvků.  

 

2.4. Současná praxe v českém zákonodárném procesu – RIA 

Český legislativní proces se vyhodnocováním dopadů (ex ante) a efektivity (ex 

post) právních předpisů zabývá od roku 2007 na základě usnesení vlády ze dne 18. 

července 2007, č. 816, kterým byla novelizována Legislativní pravidla vlády, a v témže 

roce byly schváleny Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace. 31  Jeho cílem je 

 

28  BERNSTEIN, Lisa. Opting out of the Legal System: Extralegal Contractual Relations in the Diamond 

Industry. The Journal of Legal Studies [online]. 21(1): 115-157. [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: 

https://heinonline-org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/legstud21&i=121. 

29 FULLER, 1998, op. cit., s. 42. 

30 FULLER, 1998, op. cit., s. 44-45. 

31 Usnesení Vlády ČR ze dne 13. 8. 2007 č. 877. Naposledy novelizováno v roce 2016 Usnesením č. 76 ze dne 
3. února 2016. 

 



16 
 

především zkvalitnění právního prostředí, transparentnost výkonu veřejné zprávy, 

informovanost občanů o připravované regulaci, nevytváření zbytečné nebo nadbytečné 

regulace a vyhodnocování účinnosti právních předpisů.32  Za účelem zjištění možných 

dopadů vypracovává každý předkladatel (ministerstva a ústřední správní orgány) 

analýzu dopadů podle Obecných zásad, která je pak v podobě Závěrečné zprávy RIA33 

součástí legislativního návrhu (důvodové zprávy). V podstatě se jedná o shromáždění 

podkladů pro rozhodování vlády, aby legislativně „nestřílela naslepo“.34 Po přijetí dané 

legislativy následuje periodický přezkum účinnosti podle Obecných zásad a Metodiky 

přezkumu účinnosti právních předpisů, které opět zpracovává předkladatel.35  

Přezkum účinnosti vychází z indikátorů naplnění cílů (popsaných v závěrečné 

zprávě RIA), z indikátorů nákladů (zda odpovídají původním nákladovým předpokladům, 

opět vychází ze závěrečné zprávy RIA) a z indikátorů nezamýšlených důsledků (stanoví 

se a vyhodnotí indikátory k posouzení rizik identifikovaných v závěrečné zprávě). Obě 

analýzy kladou důraz na kvantifikovatelné údaje,36 což u nástroje, který je brán v prvé 

řadě jako ekonomický,37 příliš nepřekvapí. Otázkou však je, zda je možné při takovém 

vztahu závislosti ověřovaných údajů zjistit reálné společenské působení daného zákona a 

 

32 Co je hodnocení dopadů regulace [online]. [cit. 2019-04-11]. Dostupné z: https://ria.vlada.cz/ria/. 

33 RIA – regulatory impact assessment – hodnocení dopadů regulace. 

34 Evidence-based policy making. 

35  Metodika přezkumu účinnosti právních předpisů [online]. [cit. 2019-04-12]. Dostupné z:  
https://ria.vlada.cz/wp-content/uploads/Metodika-prezkumu-ucinnosti-pravnich-predpisu.pdf - 
naposledy navštíveno 12.4.2019. 

36 Obecné zásady hodnocení dopadů regulace s účinností od 3. února 2016 – např. bod 1.5 písm. a), bod 3.2., 
3.3., bod 3.4 s vzorcem pro výpočet „čisté současné hodnoty“ atd. Dostupné z: 
https://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/aktualne/OZ_RIA_-novela_2016_uplne-zneni-FINAL.pdf; 
Metodika přezkumu účinnosti právních předpisů – část III. písm. A) odst. 2. – efektivita pojímaná ve smyslu 
ospravedlnění přínosů vynaloženými náklady, dostupné z: https://ria.vlada.cz/wp-
content/uploads/Metodika-prezkumu-ucinnosti-pravnich-predpisu.pdf.  

37 BAŇOUCH, 2011, op. cit., s. 29. 

 

https://ria.vlada.cz/wp-content/uploads/Metodika-prezkumu-ucinnosti-pravnich-predpisu.pdf
https://ria.vlada.cz/wp-content/uploads/Metodika-prezkumu-ucinnosti-pravnich-predpisu.pdf
https://ria.vlada.cz/wp-content/uploads/Metodika-prezkumu-ucinnosti-pravnich-predpisu.pdf
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jeho efektivitu ve vztahu k daným cílům, nebo se jedná spíše o zpětnou vazbu 

k předpovědím uvedeným v závěrečné zprávě.38 

Právě kvantifikace údajů a zpracování dat bývá tvrdým oříškem. Data jsou čerpána 

od Českého statistického úřadu, institucí, které se zabývají konkrétním problémem, a 

z konzultací s veřejností. V řadě případů se ale může stát, že relevantní data neexistují 

nebo by jejich získání vyžadovalo neúměrně mnoho úsilí. V analýze, která se převážně 

opírá o cost/benefit analysis, pak není nic jednoduššího než se naučit „kouzlit s čísly“39 a 

kreativně používat „kvalifikovaný odhad“. Miroslav Singer ve výše citovaném příspěvku 

také uvedl, že „RIA vyžaduje komunikaci s vnějším světem a nutí právníky akceptovat 

ekonomickou realitu“.40 Nelze než souhlasit, že příprava legislativy by měla brát v potaz i 

ekonomickou stránku regulace, nicméně je jen těžko představitelné, že by kvalitní 

legislativa mohla vzniknout bez akceptování i jiných oblastí reality, na které se bohužel 

RIA příliš nezaměřuje a které z ní často vypadávají právě proto, že jejich zhodnocení by 

vyžadovalo velmi náročnou a komplexní analýzu (např. analýza konkurujících 

společenských norem různých skupin v dané oblasti regulace). 

Dalším problémem je, že se RIA nezpracovává u všech legislativních návrhů, ale 

pouze u těch, které vznikají na úrovni vlády, ministerstev a jiných ústředních správních 

úřadů. Poslanecké a senátní návrhy, stejně jako pozměňovací návrhy, RIA mít 

zpracovanou nemusí. Jak píše Libor Dušek, člen komise RIA při Legislativní radě vlády, 

vězí zde v systému díra, ve které nic nebrání vzniku legislativních paskvilů.41 S tím se nedá 

než souhlasit, ovšem ještě mnohem větší díra v systému vězí o několik pater výše – 

Komise RIA má pouze poradní hlas a pokud se vláda rozhodne legislativu, s jakkoliv 

 

38 Pro srovnání doporučuji příspěvek Douglasse C. Northa „Cognitive science and the Study of the ´Rules of 

the Game´ in a World of Uncertainty“, zvláště strany 51-53, ve sborníku DROBAK, John N. Norms and the law. 

New York: Cambridge University Press, 2006. ISBN 9780521680790. 

39  Vyjádření bývalého guvernéra České národní banky Miroslava Singera na panelové diskusi „Kvalita 
výstupů legislativního procesu v ČR a možnosti jejího zlepšení prostřednictvím analýzy dopadů regulace 
(RIA)“ cit. dle: BAŇOUCH, 2011, op. cit., s. 32. 

40 Tamtéž, s. 32. 

41 DUŠEK, Libor. Hodnocení dopadů v legislativním procesu – pohled tak trochu zevnitř. [online]. [cit. 2019-
08-24] Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.com/2012/04/hodnoceni-dopadu-v-legislativnim.html. 

 

http://jinepravo.blogspot.com/2012/04/hodnoceni-dopadu-v-legislativnim.html
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nekvalitně provedeným rozborem dopadů, protlačit do dalších částí legislativního 

procesu, Komise jí v tom nezabrání.42 

 

 

42 DUŠEK, Libor. Hodnocení dopadů v legislativním procesu – pohled tak trochu zevnitř. [online]. [cit. 2019-
08-24] Dostupné z: http://jinepravo.blogspot.com/2012/04/hodnoceni-dopadu-v-legislativnim.html. 

http://jinepravo.blogspot.com/2012/04/hodnoceni-dopadu-v-legislativnim.html
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3. Co čekáme od práva? 

Pokusím se nyní odhlédnout od výše zmíněných přístupů a koncepcí a nabídnout 

ještě jiný úhel pohledu. Má otázka zní: Jaké právo vlastně chceme? Co od něj očekáváme? 

Na první pohled vypadají tyto otázky jako dotaz na základní funkce práva. Domnívám se, 

že je tady několik rozdílů. V základní literatuře se setkáme s tím, že „funkce práva 

zdůrazňuje aspekt fakticity, co právo zajišťuje, k čemu v sociokulturním systému reálně 

přispívá“.43 Funkce nám tedy může říci, co právo umí.  

Nyní si zkusme porovnat dvě otázky: Co právo umí? vs. Co čekáme, že bude umět? 

První otázka se ptá po fakticitě, téměř se mi až chce říci „po technických možnostech 

přístroje“. Druhá se ptá po našich očekáváních, úmyslech, předpokladech. Neptá se ani tak 

na právo samotné, jako spíš na náš přístup a postoj k němu. Proto není ani stejná nebo 

zaměnitelná s otázkou „Jaké by právo mělo být?“ v normativním smyslu, protože tato 

otázka má také jiný subjekt.  

Ráda bych nyní prozkoumala, kam nás může dovést pátrání po našem vlastním 

vztahu k právu ve světle otázky „Co čekáme, že právo bude umět?“. Co objevíme, pokud 

do centra těchto otázek postavíme ne právo, ale člověka, resp. jeho chování (Co čekáme, 

že právo bude umět ve vztahu k lidskému chování?). Z hlediska uvažování o efektivitě 

práva jako takového mi to dokonce přijde jako naprosto zásadní úhel pohledu. Když 

uvažujeme o efektivitě čehokoliv, je přece přirozené si nejprve uvědomit svá očekávání.  

Představme si situaci v obchodě se žárovkami. Jak známo, klasické žárovky umí 

dobře dvě věci – svítit a hřát. Abyste si koupili tu, která vám bude nejvíce vyhovovat, 

musíte vědět, jestli chcete v první řadě mít dostatek světla, nebo raději tepla. Legitimní 

jsou obě funkce (když pomineme otázku ekologie). Ale žárovku pro každou z těchto funkcí 

sestavíte jinak a jinak budete i vyhodnocovat její efektivitu. Navíc, podle vašich očekávání 

se k žárovce budete chovat i průběžně – když danou funkci začne plnit hůř, pak, za 

předpokladu, že se vaše očekávání nezměnilo nebo jste si jeho změnu neuvědomili, se ji 

budete snažit opravit tak, aby danou funkci zase plnila, ideálně ještě lépe než předtím.  

Jinými slovy mám za to, že v okamžiku, kdy máme nějaké očekávání ohledně toho, 

co by XY mělo umět, vybavíme ho pro to příslušnými nástroji, čímž si zároveň i vytyčíme 

 

43 VEČEŘA, Miloš a Martina URBANOVÁ, 2002, op. cit., s. 157. 
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poměrně konkrétní cestu k vyhodnocení úspěšnosti a průběžně se k XY podle daného 

očekávání (ať už původního, momentálního, vědomého, neuvědomovaného) budeme 

chovat.  

Jak ale zjistit, co vlastně očekáváme? V zásadě mě napadá několik možností. 

V makroskopickém společenském měřítku by se nabízel průzkum veřejného mínění a 

veřejná diskuse, v mikro měřítku vlastních očekávání můžeme využít psychologický 

imaginativní přístup popsaný chicagským právníkem a psychoterapeutem Benjaminem 

Sellsem v jeho knize The soul of the law.44 Nebo můžeme na možná očekávání usuzovat 

z příkladů v historii politické a právní filosofie, které popisují určitá očekávání od lidské 

přirozenosti, chování a s nimi spojenou potřebu je usměrňovat určitým způsobem.   

 

3.1. Využití vlastní představivosti 

Při zkoumání našich vlastních očekávání a představ se přirozeně dostáváme do 

oblasti psychologie a jak píše Benjamin Sells – nejdůležitější první krok, když chceme 

něčemu psychologicky porozumět, je vytvořit si obraz45 (mentální představu). Aktivní 

obrazotvornost nám totiž může být nápomocná na mnoha úrovních, včetně našich 

vlastních postojů a očekávání. 46  Sells přímo říká, že „Právo, které žije v naší 

představivosti, má mnohem větší vliv, než bychom si mysleli.“47 Běžně funguje nevědomě, 

ovlivňujíc naše ideologické zaměření, každodenní život, to, jak přemýšlíme o roli práva ve 

společnosti, jaký význam pro nás mají témata jako právo a poslušnost nebo jak chápeme 

větší témata jako pravdu a spravedlnost.48   

 

44 SELLS, Benjamin. The soul of the law. Rockport, Massachussetts: Element, 1994. ISBN 1-85230-482-0. 

45 Tamtéž, s. 23. 

46 Tamtéž, s. 27. 

47 Tamtéž, s. 27. 

48 Tamtéž, s. 27. 
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Sells navrhuje k získání vnitřního obrazu následující experiment. 49  Vřele 

doporučuji tuto část pouze nečíst, ale skutečně ji na sobě vyzkoušet a odpovědět si na 

otázky, které Sells předkládá, osobně mi to přišlo nanejvýš podnětné: 

Představte si sami sebe jako psychoterapeuta. Sedíte ve své kanceláři, je středa 

odpoledne, vyřizujete e-maily a váš další klient má přijít až za pár hodin. Zrovna se 

chystáte napsat dopis kolegovi, když v tom kdosi zaťuká na dveře. Otevřete dveře a za 

nimi stojí osoba, kterou jste nikdy neviděli, ale je vám jaksi povědomá. „Dobrý den,“ říká, 

„já jsem Právo. Mohli bychom si promluvit?“ „Pojďte dál, pojďte dál“ odpovíte, ne úplně 

jistí, co si o tom myslet. „Omlouvám se, že přicházím bez objednání,“ říká Právo „jdu tady 

zrovna ulicí a vidím vaši ordinaci, ještě před pěti minutami by mě ani nenapadlo, že půjdu 

k psychoterapeutovi, ale proč to nezkusit, že? Máte chvilku?“ „Ale ovšem,“ odpovíte „další 

klienti přijdou až později. Ukažte, pověsím vám kabát. Dáte si čaj? Kávu?“ 

→ První otázka: Jak vypadá člověk, který právě vstoupil do vaší ordinace? Pokuste 

se soustředit na detaily a být tak přesní, jak jen dokážete – je to muž? Žena? Mladý? Starý? 

Co má na sobě? Jak vypadá kabát, který jste pověsili? Jak na vás působí? Jaké má oči? Jak 

Právo mluví, pohybuje se, sedí? Dá si kávu nebo čaj?50  

„Nuže, co vás ke mně přivádí?“ „Jak jsem říkal, šel jsem kolem a viděl vaši ordinaci.“ 

„Chtěl jste mluvit o něčem konkrétním?“ Právo chvilku tiše sedí a zírá do podlahy někde 

mezi vámi. „Ano, myslím, že mě něco trápí.“ 

→ Druhá otázka: Co Právo řekne? Co ho trápí?51 

 

49 SELLS 1994 op. cit., s. 23-27. Konverzaci mezi Právem a terapeutem jsem přeložila a uvádím jí zde celou 

tak, jak ji vymyslel B. Sells, protože pomáhá vytvořit živější představu. Části mezi přímými řečmi jsem 

zkrátila.  

50 Nejčastější odpovědi, které Sells na tuto otázku slýchá, jsou, že Právo je distingovaný, starší, šedovlasý 

muž s energickými pohyby (jako by měl někam naspěch) a mluví rozvážným hlasem. Většina lidí tvrdí, že 

má drahý kabát, velmi často kufřík, někdy noviny nebo pár knih. Téměř všichni tvrdí, že Právo pije kávu 

(obvykle černou a bez cukru). Ve vzácných případech je Právo žena, v ještě vzácnějších případech je to žena 

i muž zároveň. Někteří popsali pevný, probodávají pohled, jiní oči unavené, které už toho viděly příliš.  

51 V odpovědích na tuto otázku se často opakovalo, že Právo je nepochopené a přepracované. Na hlubších 
úrovních se pak objevují slova – ustaraný, odcizený, odtržený, izolovaný, úzkostlivý, v depresi a osamělý. 
Právníci velmi často považují tuto otázku za urážlivou, předpokládají skrytou agendu a považují celé cvičení 
za hloupé. Sells podotýká, že tento odpor k fantazii také o něčem vypovídá… 
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Sellsův rozhovor, coby zkušeného psychoterapeuta, s Právem pokračuje 

následovně: „Co myslíte tím, že jste nepochopený?“ ptáte se. „No, lidé nechápou, co se pro 

ně snažím dělat.“ „Nechápou vás rozumově nebo vás nedoceňují?“ Právo trochu 

protestuje proti takové interpretaci, ale pokračuje: „Obojí. Nerozumí tomu, jak pracuji 

nebo jak těžce, a neoceňují, jak jsem důležité. Možná vám to bude znít arogantně, ale fakt 

je, že nevím, co by si beze mě svět počal.“ „K tomu se ještě vrátíme později.“ Cítíte, že jdete 

moc rychle a unikají vám důležité detaily. „Co byste si přál? Myslím tím, kdybyste mohl 

zařídit věci jakýmkoliv způsobem, abyste se takhle necítil, co byste udělal?“  

→ Otázka třetí: Co Právo chce? Jak a co by změnilo? 

„Před minutou jste říkal, že lidé nedoceňují vaši důležitost. Proč si to myslíte?“ 

„Děláte si legraci? Můj Bože, všichni na mě pořád nadávají. Jo, jsem OK, dokud se týkám 

někoho jiného, ale jakmile zakážu někomu jeho dětinské chování, zblázní se. Je to, jako 

bych se měl vztahovat jenom na ty ostatní. A určitě jste si všiml, jak se baví o mých 

zástupcích….“ „Zástupcích?“ ptáte se. „Právnících,“ vysvětluje Právo. „Tohle pomlouvání 

právníků se snaží svést to všechno na ně. Je to jen jiný způsob útočení na mně, víte?“ „Ale 

nemluví také spousta lidí o tom, jak důležité Právo je?“ „Ano, téměř vždy v reakci na nějaké 

násilí – znáte to – Zákon a Pořádek. Někdy si připadám jako skládka nebezpečného 

odpadu – na mojí zahrádce ne.“ 

„Co kdyby lidé pochopili, jak jste důležitý? Chovali by se jinak, než jak se chovají 

teď?“ „Vždyť nechci zas tak moc. Kdyby lidé jen naslouchali tomu, co jim říkám a 

poslouchali mě, prokazovali trochu respektu, to by mi stačilo.“ „Jde vám tedy o 

poslušnost?“ „Samozřejmě. Od toho tu právo přece je, nebo ne?“  

→ Otázka čtvrtá: Od čeho tu Právo je? 

„Říkal jste, že chcete, aby vás lidé poslouchali, ale nedělají to. Co z toho 

vyvozujete?“ „Je jen jedna možnost, co dělat, když jsou lidé neukáznění, a to přinutit je 

k poslušnosti. Společnost nemůže existovat bez Práva; lidé musejí být donuceni, aby mě 

respektovali a poslouchali mě.“ „Ale není nemožné přinutit někoho k respektu? Je asi 

možné donutit silou k poslušnosti, ale respekt tím nezískáte.“ Právo zrudne a chvilku to 

vypadá, že odejde. Poznamenáte si, že Právo nemá rádo, když se mu odporuje. Pak se ale 

oklepe a řekne s ledovým klidem: „Lidé respektují sílu. Chápu, že lidé jsou neradi do 

něčeho nuceni silou, ale je to pro jejich vlastní dobro. Časem pochopí, že mám pravdu.“  
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„Co by se podle vás stalo společnosti bez vás?“ „Anarchie, čistá anarchie. Společnost 

mě potřebuje.“ „A proč přesně vede vaše nepřítomnost k anarchii?“ „Podívejte se na 

historii!“ Právo v rozrušení rozpřáhne ruce. „Lidská přirozenost musí být držena na uzdě. 

Bez řádného způsobu organizace společnosti, řešení konfliktů a zajištění, že lidé budou 

jednat správně, by se nám tu lidé vraždili kvůli maličkostem. Beze mě by se vyhýbali své 

odpovědnosti. Začali by si sami vymýšlet způsoby, jak řešit spory. Bezprávná společnost 

nemůže přežít.“ „Ale někteří lidé tvrdí, že to je v podstatě způsob, jak společnost dnes 

funguje, i se všemi zákoníky.“ „To přesně myslím. Zákony tu máme, ale lidé je nedodržují. 

Lidé mě ignorují, nedbají zákona.“ „A co s tím chcete dělat?“ „Je jen jedna věc, kterou 

můžete dělat, když lidé Právo neposlouchají. Musíte ho vynucovat, přinutit je 

k poslušnosti. Zavřít je do vězení, když to bude nutné, dát jim pokutu, vzít jim práva, 

cokoliv bude třeba. Jediný způsob, jak zavést a udržet pořádek je skrze Právo.“ 

Zde Sellsův rozhovor s Právem končí. Samozřejmě z něj není možné dělat jakékoliv 

obecné, kategorické závěry, domnívám se však, že může sloužit jako výborná 

introspektivní pomůcka pro odhalení vlastních postojů a očekávání ve vztahu k právu 

jako takovému. Pokud nevíme, kde stojíme, nemůžeme ani vědět, kam jít dál a se vší 

vážností se ptát, jestli je to dobrá cesta.  

 

3.2. Očekávání od nás samotných? 

Zastavím se ještě na chvilku u posledních dvou odstavců Sellsova rozhovoru 

s Právem. Od otázky, od čeho právo je, se pečlivou reflexí jednotlivých odpovědí Práva 

dostal postupně od (Právem domnělého, očekávaného) účelu práva až k jistému druhu 

předporozumění povaze, chování a sklonům lidí. Předpokládá, že lidé musejí „být drženi 

na uzdě“, jinak by se vraždili, vyhýbali se odpovědnosti atd. Tedy předpokládá, že lidé jsou 

X, kteří mají přirozeně sklon dělat Y. Aby k Y nedošlo, je tu Právo, které jim v tom má 

zabránit.  

Variant X (předpokladů o lidské povaze a chování) je ale samozřejmě mnohem víc 

a v následujících několika kapitolách bych se ráda podrobněji zaměřila na tři z nich. 

Načrtnu základní předpoklad, na něj navazující reakci spočívající ve volbě pro daný 

předpoklad specifických nástrojů, které mají zajistit, že právo bude fungovat a rozboru 

reálných možností a úskalí těchto nástrojů. Premisa je taková, že jedině v okamžiku, kdy 
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víme, odkud vycházíme a známe možnosti oněch nástrojů, můžeme se kvalifikovaně 

rozhodnout pro jejich použití v té nejlepší a nejefektivnější kombinaci pro danou situaci, 

jinak vážně riskujeme, že se naše úsilí bude (přinejlepším) míjet účinkem.  

3.2.1. Antropologický pesimismus 

Thomas Hobbes byl zřejmě prvním filosofem po Aristotelovi, který pracoval na 

ucelené teorii lidské přirozenosti a chování.52 Ve svém stěžejním díle Leviathan použil 

slavné přirovnání, že v přirozeném stavu je „člověk člověku vlkem.“ 53  Jinými slovy – 

člověk je podle něj bytost toužící po slasti a vyhýbající se strasti a musí být co 

nejdůkladněji formován, podmiňován, hlídán a trestán. Neustále by válčil proti ostatním, 

a proto spolu lidé uzavřeli dohodu, že se nebudou vzájemně zabíjet a omezí svou svobodu 

ve prospěch absolutně mocného dozorce, který bude dohlížet (ve všech výše zmíněných 

smyslech) a udílet sankce. 54  Tento postoj k lidské povaze je možné označit za 

antropologický pesimismus, neboť považuje člověka za špatného jak ontologicky (ve své 

podstatě), tak morálně. 55  Hobbes zdaleka nebyl v tomto přesvědčení sám, mezi 

antropologické pesimisty bychom mohli počítat i sv. Augustina, Nicollu Machiavelliho, 

mezi právníky pak především Johna Austina a další. Soudobým vyjádřením takového 

člověka je podle mého názoru tzv. homo economicus – dokonale racionální a sobecká 

osoba, která je „naprosto lhostejná k externím nákladům a benefitům plynoucím z jejího 

jednání. Jde životem bez ohledu na spoušť, kterou za sebou zanechá, ignorujíc stejně 

zranění, která způsobí druhým, jako dary, které druhým odepře. Nezatěžujíce se lítostí 

nebo špatným svědomím, bude lhát, podvádět, krást, zanedbávat povinnosti, neplnit sliby, 

i zabíjet, kdykoliv jí chladnokrevná analýza nákladů a přínosů dovede k závěru, že to pro 

 

52  HEYWOOD, Andrew. Politické ideologie. 4. vyd. Přeložil Zdeněk MASOPUST. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-137-3, s. 89. 

53 HOBBES, Thomas. Leviatan. cit. dle: HÁBL, Jan. Člověk „dobrý“ a/nebo „zlý“? Antropologická varianta 

výchovy mezi autoritářstvím a liberalitou. Pedagogická orientace [online]. 2017, 27(1), 181-197 [cit. 2018-

12-11]. DOI: 10.5817/PedOr2017-1-181. ISSN 1805-9511. Dostupné z: 

https://journals.muni.cz/pedor/article/view/6745, s. 193. 

54 HÁBL, 2017, op. cit., s. 193. 

55 Tamtéž, s. 193. 
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ni bude výhodnější.“56  Pokusím se si nyní představit, jak by (ve velmi zjednodušené, 

extrapolované formě) fungoval právní systém, pokud bychom k němu přistupovali pouze 

na základě tohoto předpokladu.  

Ve společnosti, která by skutečně byla taková, jak ji popsal Hobbes, by bylo jedině 

přirozené chtít nad sebou mít absolutně mocného dozorce, který by všechny dokázal 

krotit – na porušení zákona zareagovat trestem. Takový dozorce by potřeboval co nejširší 

kontrolní mechanismus, aby mu neuniklo, pokud možno, žádné porušení zákona a 

nezákonné činy nezůstávaly nepotrestány. Pokud ale neexistuje způsob, jak by se mohl 

dovědět o všech porušeních zákona, aby je mohl potrestat, musel by se spoléhat na 

odstrašení.57 Systém práva, který by se mezi takto smýšlejícími lidmi vyvinul, by tedy stál 

na dvou základních nástrojích – kontrole a strachu.  

 

3.2.2. Antropologický realismus 

Na pomezí dvou extrémních názorů stojí antropologický realismus, který považuje 

člověka za dobrého ve svém bytí, ale o jeho morálních kvalitách spíše pochybuje.58 Docent 

pedagogické fakulty UHK Jan Hábl popisuje tento přístup na příkladu z díla J. A. 

Komenského. Komenský považuje člověka za bytost „nejdokonalejší a nejznamenitější“, 

ale zároveň připouští, že jsou lidé plémě „zvrhlé, polovičaté, nestálé, zaslepené“ a lidské 

záležitosti „z kloubu vysmeknuté.“ Považuje člověka za bytost s nezměrnou důstojností a 

hodnotou, protože je mu dáno být obrazem Božím,59 zároveň si je ale vědom toho, že 

všechno lidské se dá použít ke zlému, zneužít. Hábl zde krásně shrnuje základní myšlenku 

větou „Člověče, jsi Někdo (ontologicky), uč se proto podle toho jednat (morálně).“60 

 

56 STOUT, Lynn A. Social Norms and Other-rearding Preferences. In: DROBAK, John N. Norms and the law. 

New York: Cambridge University Press, 2006. ISBN 9780521680790, s. 25-26. 

57 REED, Chris. Making laws for cyberspace. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-

965760-5, s. 10. 

58 HÁBL, 2017, op. cit., s. 189 a 193. 

59 HÁBL, 2017, op. cit., s. 193. 

60 Tamtéž, s. 194. 
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Tento přístup zdaleka není vlastní pouze některým výchovným proudům a 

koncepcím. Myšlenka nezměrné důstojnosti a hodnoty člověka je vlastní snad všem 

mezinárodním lidskoprávním dokumentům, včetně naší vlastní Listiny. 61  Z respektu 

k lidskosti a lidské důstojnosti vyplývá i následná volba nástrojů, která se bude ptát Proč? 

Co je cílem tohoto nástroje? Čeho jeho použitím dosáhnu? Co ve společnosti jeho použitím 

rozmnožím? Je takový nástroj přiměřený? Nebude se snažit získat primárně poslušnost, 

ale respekt.  

Domnívám se, že s ohledem na to, že žijeme (minimálně určitě de lege lata) 

v liberální demokracii, která alespoň jednou ze svých nohou stojí na ochraně důstojnosti 

člověka, by právě toto nastavení (nebo předpoklad o lidské povaze) mělo být základním 

východiskem naší volby nástrojů, které chceme používat k zajištění co největší efektivity 

práva.  V páté kapitole se proto pokusím podrobněji rozebrat dva nástroje, které se zdají 

být podle dostupné literatury slibné – respekt a důvěru.    

Tento přístup k člověku mi přijde mnohem blíže realitě také z několika dalších 

důvodů. Osob, které by se v běžném životě svým převažujícím chováním alespoň blížily 

k modelu homo economicus není mnoho, podle odhadů se v běžné populaci vyskytuje 

pouze zhruba 0,2 – 9,4 % 62  lidí s disociální poruchou osobnosti, která má obdobné 

projevy chování jako model homo economicus – bezohlednost v sociálních vztazích, 

nedostatek cítění pro druhé, tendence lhát, amorální, antisociální, sociopatická nebo 

psychopatická osobnost.63  Každý den se běžně setkáváme s chováním lidí kolem nás, 

které bere v úvahu dobro a prospěch ostatních, a s tím, že (některé) zákony jsou 

dodržovány, i přes reálnou neexistenci efektivní kontroly a hrozby sankce. Jinými slovy 

 

61 Viz. čl. 1 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH 
PRÁVA A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.   

62 MIKULOVÁ, Renáta. Disociální porucha osobnosti – když druzí jsou jen věci [online]. [cit. 5. 3. 2019]. 
Dostupné z: http://www.opsychologii.cz/clanek/199-disocialni-porucha-osobnosti-kdyz-druzi-jsou-jen-
veci/, Z oficiálních statistik Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, které ovšem sledují pouze 
počty hospitalizovaných osob, se statistika drží od roku 1998 do roku 2017 zhruba mezi 0,039 – 0,058 % 
osob na 100 000 obyvatel (Zdravotnická statistika psychiatrické péče 2017 [online], str. 26, [cit. 5. 3. 2019].  
Dostupné z: http://www.uzis.cz/katalog/zdravotnicka-statistika/psychiatricka-pece). 

63  Poruchy osobnosti a chování u dospělých. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR [online]. 
Poruchy duševní a poruchy chování [cit. 5. 3. 2019]. Dostupné z: https://www.uzis.cz/cz/mkn/F60-
F69.html. 

http://www.opsychologii.cz/clanek/199-disocialni-porucha-osobnosti-kdyz-druzi-jsou-jen-veci/
http://www.opsychologii.cz/clanek/199-disocialni-porucha-osobnosti-kdyz-druzi-jsou-jen-veci/
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pozorujeme u sebe i ostatních jisté pozitivní vnitřní motivace, které vedou 

k ohleduplnosti, dobrovolnému dodržování zákonů a spolupráci s autoritami.  

3.2.3. Antropologický romantismus 

Patrně nejoptimističtější variantou předpokladů o lidské povaze je člověk, který je 

dobrý jak ve svém bytí, tak morálně. Tuto myšlenku v několika dílech navrhoval J. J. 

Rousseau (Emil, Vyznání), v modernější historii pak tuto myšlenku zkoumal např. 

švýcarský pedagog J. H. Pestalozzi. Podle Rousseaua je zkažená společnost, ale člověk je 

naprosto dobrý. Sice může někdy morálně zavrávorat, ale v nitru zůstává stále dobrý. Je 

třeba umožnit, aby dobro v člověku mohlo „vykvést“ – nezasahovat, nechat ho, aby se 

projevilo, a určitě se tak stane.64 

V okamžiku, kdy vidíme v člověku potenciál k dobru a máme víru, že tento potenciál 

dobře využije, že bychom měli zasahovat spíš méně než více (aby měl k dobru prostor), 

ale zároveň víme, že se mu to občas nepodaří, se zdá být logickou cestou právní (zákonný) 

minimalismus – zakotvení pouze několika málo nejdůležitějších věcí a ve zbytku 

spolehnutí se, že lidé budou chtít jednat správně. Protože se mi podařilo minulý rok najít 

reálnou komunitu, kde tento přístup aplikují v praxi a měla jsem možnost nahlédnout do 

toho, jak fungují z hlediska zákonů, vnitřních předpisů a řešení sporů, pokusím se jej 

v šesté kapitole rozebrat podrobněji co se týče situačních podmínek, nástrojů, které 

užívají a jejich úspěšnosti. 

 

 

 

64 HÁBL, 2017, op. cit., s. 192. 
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4. Kontrolující právo? 

Zkusme si nyní představit, že náš základní postoj k ostatním lidem (a v důsledku 

tedy i právu) se nese (pouze) v duchu výše načrtnutého antropologického pesimismu.  Jak 

už jsem zmínila výše, zásadními nástroji pro fungování práva by zde bylo odstrašení a 

kontrola. Každá zákonná norma tu musí mít svou sankci, která bude dostatečně 

odstrašující, aby zákon reálně účinkoval. Zároveň, pokud jsou lidé tak špatní a potřebují 

nad sebou tento typ dozoru, bude třeba upravit prostřednictvím zákona co nejvíce věcí, 

aby zákon obsáhl co nejvíce aspektů lidského života a lidé tedy měli co nejméně 

příležitostí uplatnit svou morálně zkaženou povahu.  

Každé porušení zákona zde znamená, že odstrašení nezafungovalo, právo v daném 

případě nebylo účinné – množina cílových případů, ve kterých byla norma úspěšná, se 

zmenšila, tj. snížila se efektivita práva65 – a bude třeba opravit nástroje, které se zřejmě 

porouchaly – zpřísnit dohled a zvýšit sankce.  A spirála porušení a zpřísňování se roztáčí.  

Tolik k užitečné hyperbole, pravděpodobně žádný právní systém na světě v takové 

čisté podobě nenajdeme, ač některé autoritářské režimy jako např. KLDR a ČLR se mu 

blíží. Podívejme se nyní na příkladu trestního práva (pro které jsou kontrola, odstrašení 

a donucení mezi právními odvětvími nejvlastnější) blíže na reálné vnitřní mechanismy 

odstrašení a kontroly, resp. na možnosti jejich „zdokonalení“ s cílem dosažení co nejvyšší 

efektivity práva.  

 

4.1. ODSTRAŠENÍ 

Aby byl odstrašující účinek trestního práva co nejvyšší, je třeba aby se dohromady 

sešlo několik okolností, z pohledu adresáta právní normy jak interních, tak externích.  

Studie zaměřené na působení trestního práva (zde konkrétně jeho odstrašujícího efektu) 

z perspektivy adresáta uvádějí,66 že je tato schopnost životně závislá na třech faktorech: 

 

65 Efektivita v tradičním cílově-výsledkovém pojetí, viz první kapitola, pro srovnání také BAŇOUCH 2011 
op. cit., s. 4-5. 

66 ROBINSON, Paul H. a John M. DARLEY. Does Criminal Law Deter? A Behavioural Science Investigation 

[online]. Oxford Journal of Legal Studies. Oxford University Press, 2004, 173-205. ISSN 01436503. 
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a) Zda potenciální pachatel ví, přímo nebo nepřímo, o zákonu, který by měl 

ovlivnit jeho chování67 a rozumí daným trestněprávním implikacím. 

b) Pokud ví a rozumí, bude to mít vliv na jeho jednání v momentě rozhodnutí? 

c) Pokud zná zákonné pravidlo a je schopen jím být ovlivněn, bude danou situaci 

vnímat tak, že raději zvolí cestu zákona než jeho porušení?68 

 

4.1.1. Právní (po)vědomí69 

Aby vůbec mohlo k nějakému odstrašení dojít, je třeba, aby adresát zákona vůbec 

věděl, že zákon existuje, co říká a že nějakou sankcí hrozí. Takovou vědomost může 

adresát nabýt v zásadě buď přímo – z „úst“ moci veřejné, nebo nepřímo – 

zprostředkovaně ze zkušeností svých blízkých, kolegů, spoluvězňů, šířením různých 

legislativních „pověstí“70 apod. Američtí výzkumníci John M. Darley, Kevin Carlsmith a 

Paul H. Robinson ve své dřívější studii71 otestovali právní znalosti občanů pěti různých 

států USA co se týče čtyř běžných pravidel, s nimiž může reálně každý přijít do styku.72 

Zákonná pravidla pro tyto situace nebyla přesně stejná v žádném z daných pěti států a 

každý z daných států zaujímal ve vztahu k alespoň jedné situaci mezi ostatními státy USA 

minoritní legislativní postoj. 73  Studie ukázala, že obyvatelé států s minoritním 

 

67 Ve smyslu, zda ví, jaké jednání je trestné podle trestního zákoníku, jaká jednání jsou vyžadována a jaké 

jsou podmínky beztrestnosti.  

68 Ve světle vnímané analýzy nákladů neuposlechnutí a benefitů zákonem aprobovaného chování. 

69 ROBINSON, Paul H. a John M. DARLEY, 2004, op. cit., s. 175-178. 

70  Darley a Robinson jako příklad takové pověsti uvádějí obecné přesvědčení o tom, že se obžalovaní 

z trestných činů velmi často v trestním řízení dovolávají nepříčetnosti a že případů, kdy soud skutečně 

konstatuje nedostatek trestní odpovědnosti pro nepříčetnost je mnoho. Přičemž podle statistik z USA se 

jedná o naprosté minimum případů a nepříčetnost je nakonec shledána jen ve velmi vzácných případech. 

71 DARLEY, John M., Kevin M. CARLSMITH a Paul H. ROBINSON. The Ex Ante Function of the Criminal Law. 

Law & Society Review [online]. 2001, 35(1): 165-190 [cit. 2018-12-14]. DOI: 10.2307/3185389. ISSN 

00239216. Dostupné z: https://www.jstor.org/stable/10.2307/3185389?origin=crossref. 

72 Pomoc neznámému člověku v nebezpečí; použití smrtící obranné síly v situaci, kdy se oběť má možnost 
ze situace vzdálit; povinnost ohlásit trestný čin; použití smrtící síly při obraně majetku. 

73 V rámci všech států USA se běžně v právních otázkách objevují názorové „póly“. Minoritní legislativní 
postoj znamená, že každý ze zkoumaných pěti států zastává v některé jedné ze zkoumaných oblastí právní 
úpravy jiný právní postoj, než většina ostatních států USA.  
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legislativním pohledem na věc a obyvatelé států s majoritním legislativním pohledem se 

v zásadě (obsahově) shodují ve svých představách o tom, co zákon říká (v jedné oblasti 

právní úpravy). Z toho je patrné, že reálné zákonné pravidlo zřejmě na jejich domněnky 

vliv nemělo, protože jinak by se obyvatelé „minoritního“ státu s obyvateli ostatních států 

nemohli shodnout. S majoritním pohledem jejich domněnky o obsahu zákona také vždy 

nekorespondovaly, ale vždy velmi těsně odrážely jejich vlastní soud toho, co by obsahem 

zákona mělo být. Což podle autorů naznačuje, že lidé používají v běžném životě vlastní 

intuici spravedlnosti k předpovězení obsahu právní normy, spíše než skutečnou znalost 

zákona. Právní vědomí nebylo na vyšší úrovni ani u lidí, kteří již někdy do problémů se 

zákonem přišli. Ukazuje se zde, že v momentě, kdy se zákonná norma neshoduje 

s obecnou intuicí spravedlnosti v dané komunitě (nebo jde svým obsahem dokonce proti 

ní), leží na zákonodárci mnohem větší břemeno, aby zákon skutečně vešel ve známost a 

dostal se do obecného právního povědomí. 

Domnívám se, že by bylo užitečné tento experiment zopakovat s modifikací 

dotazovaných – rozšířit studii na dvě skupiny se stejnou demografickou strukturou, 

přičemž druhá skupina by se na rozdíl od první vystavila nepřímému ovlivnění úrovně 

právního vědomí, např. skrze přesně cílenou informační kampaň na sociálních sítích, 

která by nenápadně, neagresivně informovala o zákonném chování v dané situaci. Je 

zásadní, aby toto ovlivnění bylo co nejméně nápadné, abychom se vyhnuli situaci, kdy by 

respondenti místo autentických odpovědí poskytovali správné odpovědi na testové 

otázky.  

Od nepřímého ovlivnění právního vědomí příliš úspěchů čekat nemůžeme. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o značně živelný a nekontrolovatelný proces, je prakticky 

nemožné ho dopředu jakkoliv zacílit. Navíc sdílení zkušeností vlastních, cizích, drbů a 

pověr často generuje velké nepřesnosti o hmotněprávním obsahu zákonů.74  

 

 

74 ROBINSON, Paul H. a John M. DARLEY, 2004, op. cit., s. 178. 
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4.1.2. Ovlivnění rozhodnutí75 

Zda člověk, který si je vědom zákonného ustanovení, jím bude nakonec ovlivněn, 

záleží na velkém množství faktorů – momentálním kontextu a jeho vlastní interpretaci, 

osobnostních charakteristikách potenciálního pachatele i na skupinových faktorech (a 

jistě mnoha dalších). Výzkumy charakterizovaly potenciální pachatele jako osoby, které 

mají některé společné znaky, mimo jiné jsou více náchylní k tomu vůbec nezvažovat 

následky svého jednání a přizpůsobit jim své chování,76 risk spíše vyhledávají, než by se 

mu vyhýbali a jako skupina jsou impulsivnější než průměr.77  

Neracionální uvažování pachatele ale může být způsobeno i touhou po pomstě, 

návalem vzteku, paranoiou, nebo manickou epizodou, která může v danou chvíli (i v řádu 

měsíců) způsobovat dojem vlastní briliance natolik zářivé, že dojde k zásadnímu 

podcenění orgánů činných v trestním řízení.78 Nemusí se ale koneckonců jednat pouze o 

stavy mentálních poruch nebo stavy s nimi hraničící – některé osoby mají např. velmi 

nízkou schopnost odkládat uspokojení a velmi snadno se poddají pokušení 

v momentálním okamžiku. 79  Velkou váhu pak má dozajista vliv skupiny, ve které se 

jednak navzájem posilují výše popsané sklony více osob, jednak v nich dochází ke 

skupinové polarizaci a tím ještě většímu podcenění rizika,80 než jakého by se jednotliví 

pachatelé dopustili individuálně81 a zvláště ve velkých skupinách a davech se setkáváme 

 

75 ROBINSON, Paul H. a John M. DARLEY, 2004, op. cit., s. 178-182. 

76 ANDERSON, David A. Deterrence Hypothesis and Picking Pockets at the Pickpocket's Hanging. American 

Law and Economics Review [online]. 2002, 4(2): 295-313 [cit. 2018-12-20]. ISSN 1465-7260. Dostupné z: 

https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1093/aler/4.2.295, s. 295. 
77 ROBINSON, Paul H. a John M. DARLEY, 2004, op. cit., s. 179. 

78 Tamtéž. s. 179. 

79 METCALFE, Janet and Walter MISCHEL. A Hot/cool systém analysis of delay of gratification: Dynamics of 

Willpower. 106 Psych Rev 3 (1999) cit. dle: ROBINSON, Paul H. a John M. DARLEY, 2004, op. cit., s. 180. 

80 MYERS, D. G., & LAMM, H. (1976). The group polarization phenomenon. Psychological Bulletin, 83(4), 602-

627, str. 602. cit. dle: ROBINSON, Paul H. a John M. DARLEY, 2004, op. cit., s. 180. 

81 ROBINSON, Paul H. a John M. DARLEY, 2004, op. cit., s. 180. 

 

https://doi-org.ezproxy.is.cuni.cz/10.1093/aler/4.2.295
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s deindividualizací, nebo-li ztracením se v davu spojeným s pocitem ztráty osobní 

odpovědnosti. 

 Tím se autoři samozřejmě nesnaží případné pachatele omlouvat nebo vyviňovat, 

pouze poukazují na to, že aby odstrašení fungovalo, musí být potenciální pachatel schopen 

ho vzít v potaz a provést racionální úvahu, při které vezme možnost rizika potrestání 

vůbec v úvahu, aby se jím mohl nechat ovlivnit. V momentě, kdy působí výše zmíněné 

faktory, leckdy kumulativně, tomu tak ale často není a racionalita je omezená aktuálním 

stavem mysli, deindividualizací v rámci skupiny nebo prostým nedostatkem zájmu a 

motivace o důsledcích vůbec uvažovat (např. pro člena gangu může být v dané chvíli 

podstatnější a cennější uznání od „kolegů“ pro nebojácné výtržnictví). Robinson a Darley 

uvádějí, že v rámci kontextových faktorů je pravděpodobně největším rizikem právě 

členství ve skupině, protože vnímání možnosti potrestání jako něčeho negativního je 

dočasně velmi silně přebito pocitem vzrušení.82 

4.1.3. Vnímání „ceny“ za porušení zákona83 

Vnímání „ceny“ trestného činu (a tedy vnímané odstrašení) je podle Darleyho a 

Robinsona závislé na vyhodnocení: 

a) Pravděpodobnosti potrestání:84 

Vnímané odstrašení je vysoce citlivé na vnímanou míru potrestání. Studie 

provedená v roce 1963, která pracovala s fixní mírou potrestání,85 ukázala, že v situaci, 

kdy je míra potrestání 50 %, klesne po potrestání odezva o zhruba 30 %. Ovšem 

v momentě, kdy se míra potrestání nastavila pouze na 10 %, nebyl pokles v odezvě 

pozorován vůbec. Tedy pravděpodobnost potrestání v jednom z deseti případů neměla 

žádný vliv na chování subjektů.  

 

82 ROBINSON, Paul H. a John M. DARLEY, 2004, op. cit., s. 180. 

83 Tamtéž, s. 182-195. 

84 Tamtéž, s. 183-185. 

85 AZRIN, N. H., HOLZ, W. C. aa D. F. HAKE. Fixed ratio punishment. Journal of the Experimental Analysis of 

Behavior [online], 1963 (6): 141-148. doi:10.1901/jeab.1963.6-141, s. 141. 

 

https://doi.org/10.1901/jeab.1963.6-141
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Studie s variabilní mírou potrestání pak ukazují, že zvířata vystavená této formě 

trestání sice mají sníženou odezvu, celkem rychle se však naučí, že ihned po potrestání je 

šance na další potrestání menší a dochází u nich k jakýmsi „agresivním výpadům“.86 

Podobné studie na zvířatech je sice nutné brát s rezervou, nicméně nevidím důvod se 

domnívat, že člověk, který byl právě potrestán, by nemohl dojít k podobným závěrům. 

Důležité je také si uvědomit, že se bavíme o „vnímané“ míře (riziku) potrestání. 

Robinson a Darley na příkladech několika studií uvádějí,87 že zde existuje velký rozdíl 

mezi dvěma skupinami osob – lidmi, kteří již nějaký trestný čin v minulosti spáchali nebo 

mají k trestné činnosti sklon, a ostatními, kteří se trestné činnosti vyhýbají a nepatří do 

rizikové skupiny. Člověk, který se trestné činnosti vyhýbá, má obecně tendenci míru 

odsouzení spíše nadhodnocovat, což u něj samo o sobě zvýší míru odstrašení a v důsledku 

i pravděpodobnost dalšího vyhnutí se trestné činnosti v budoucnu. Osoby s kriminální 

minulostí nebo budoucností mají naproti tomu z podstaty věci mnohem větší zájem mít 

co nejreálnější představu, jaké je skutečné riziko dopadení, takže psychologický efekt 

nadhodnocení zde fungovat spíše nebude. 

b) Subjektivně vnímaná závažnost trestu: 

Ukazuje se, že je velmi obtížné namodulovat trest tak, aby měl na pachatele správný 

impakt, ale zároveň nevytvářel adaptaci na intenzitu a nejednalo o mučení. Studie na 

zvířatech poměrně nepřekvapivě ukazují, že největší impakt mají tresty s nejvyšší 

intenzitou. 88  Zároveň však může poměrně snadno vzniknout adaptace na trest – tu 

dokládají jak studie na zvířatech. Azrin, Holz a Hake takto provedli experiment s holuby, 

který ukázal obrovskou adaptabilitu na tresty. Při prvním trestu elektrošokem 80-V byla 

odezva stoprocentní. Pokud byl ale první trest nastavený na 60-V, odezva byla nižší, holub 

 

86 LANDE, S. D, An interresponse time analysis of variable-ratio punishment. Journal of the Experimental 

Analysis of Behavior [online], 1981 (35): 55-67. Dostupné z: doi:10.1901/jeab.1981.35-55, s. 55.  

87 ROBINSON, Paul H. a John M. DARLEY, 2004, op. cit., s. 184. 

88 BOE, E. and Russel CHURCH. Permanent Effects of Punishment During Extinction. 63 J Comp & Physiol 
Psych 486 (1967), cit. dle: podle ROBINSON, Paul H. a John M. DARLEY, 2004, op. cit., s. 186. 

 

https://doi.org/10.1901/jeab.1981.35-55
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opakovaně riskoval za zvyšující se intenzity trestů a stoprocentní odezvy bylo dosaženo 

až při 300-V.89  

Velmi zajímavou studii provedly v roce 1994 americká kriminoložka a profesorka 

práva na Stanford Law School Joan Petersilia a Elizabeth Deschenes – zkoumaly 

subjektivní hodnocení různých středně závažných trestů samotnými vězni a jejich 

případné ekvivalence co do vnímaného impaktu. Z hodnocení vyplynulo například: (i) že 

jeden rok intenzivního probačního programu je vnímán stejně jako 6 měsíců vězení, 3 

roky „v podmínce“ a pokuta 500 dolarů; (ii) 5 let intenzivní probace bylo vnímáno hůře 

než jeden rok trestu odnětí svobody, ale ne hůře než tři roky téhož.90 Vězni, kteří měli 

„venku“ rodinu obecně hodnotili tresty odnětí svobody závažněji než svobodní, zatímco 

peněžité tresty svobodní vězni hodnotili závažněji než vězni s rodinou.91  

Dalším problémem spojeným s adaptabilitou je, že při ukládání trestů se běžně jaksi 

předpokládá, že délka trvání trestu odnětí svobody a vnímaný impakt mají mezi sebou 

lineární vztah. Např. že čtyřletý trest odnětí svobody má dvojnásobný impakt než 

dvouletý trest. Ovšem stejně tak jako jiné události v životě, které vzbuzují silnou 

emocionální reakci, i reakce na trest odnětí svobody má emocionální vrchol na začátku. 

S postupem času se z nové situace, která by měla mít negativní emoční náboj, stává prostě 

jen nová neutrálně vnímaná situace.92 Nelze pak než pochybovat o jakékoliv účinnosti 

několika dlouhotrvajících trestů za sebou. Navíc v průběhu trestu stráveného za mřížemi 

dochází k desenzitivizaci – i velmi špatné zkušenosti jsou v průběhu času hodnoceny jako 

méně hrozné a dobré zkušenosti zase jako ne tak dobré – a přizpůsobení místním 

podmínkám.93 Jediné, co bude odsouzeného člověka odstrašovat i do budoucna přitom 

 

89 AZRIN, N. H., HOLZ, W. C. a D. F. HAKE, 1963, op. cit., s. 141-148. 

90 PETERSILIA, Joan a Elizabeth Piper DESCHENES. What punishes? Inmates rank the severity of prison vs. 

intermediate sanctions. Federal probation, 1994 58(1): 3-8. Dostupné z: https://heinonline-

org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/fedpro58&i=5, s. 6. 

91 Tamtéž, s. 6. 

92  TAYLOR, Shelley E. Adjustment to threatening events: A theory of cognitive adaptation. American 
Psychologist [online]. 1983 38(11), 1161-1173, s. 1161. 

93 KAHNEMAN, Daniel, DEINER, Ed and Norbert SCHWARZ (eds). Well-Being: The Foundations of Hedonic 
Psychology [online]. 1999, Russel Sage. Dostupné z: https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=-
wIXAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=well-
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bude jeho vzpomínka na čas ve vězení. Víme ale, že vzpomínky se mají tendenci 

průměrovat – když budeme mít dvě zkušenosti, které začnou stejným emocionálně 

negativním zážitkem, jedna z nich skončí po kratší době, kdežto druhá z nich bude ještě 

chvilku pokračovat o něco méně negativním zážitkem, déletrvající zážitek bude 

vyhodnocen jako ten pozitivnější!94 Když vezmeme v úvahu, že člověk, který byl spoustu 

let ve vězení může mít zcela reálné obavy z toho, co na něj na svobodě čeká, že už 

společnosti nebude vůbec rozumět a možná se v ní nezorientuje, může být posledních pár 

dní před propuštěním na svobodu tak stresujících, že vzpomínce na pobyt ve vězení ještě 

pár plusových bodů přidají.95 

c) Doba mezi spácháním činu a potrestáním: 

Následkům v budoucnosti je mezi lidmi obecně přikládaná menší váha než 

okamžitým následkům – notoricky známé jsou studie, které ukazují, že když nabídneme 

člověku 100 dolarů hned nebo X dolarů v budoucnu, částka v budoucnu bude mnohem 

vyšší, resp. když nabídneme ztrátu 100 dolarů hned, ekvivalentem bude 133 dolarů za 

jeden rok.96 Stejná kritéria jsou přitom zásadní i pro vyhodnocení vnímaného přínosu ze 

spáchání trestného činu.  

Jak autoři poznamenávají, jedno z nejdůležitějších zjištění o fungování 

mechanismu odstrašení je, že aby odstrašení fungovalo, nesmí být žádný z výše 

uvedených předpokladů nastaven na nulu,97 což vzhledem k tomu, že se často jedná o 

 

being:+the+foundations+of+hedonic+psychology&ots=Zpt_t7ch75&sig=7vtRhzOo8JX9jxiK9ufID6lDOiU&r
edir_esc=y#v=onepage&q=well-
being%3A%20the%20foundations%20of%20hedonic%20psychology&f=false, především s. 300-329. 

94 REDELMEIER, R. and Daniel KAHNEMAN. ´Patients´ Memories of Painful Medical Treatments: Real Time 
and Retrospective Evaluations of Two Minimally Invasive Procedures. Pain 3(1993), s. 116. cit. dle: 
ROBINSON, Paul H. a John M. DARLEY 2004 op. cit., s. 189. 

95 ROBINSON, Paul H. a John M. DARLEY, 2004, op. cit., s. 190. 

96  Pro přehled a srovnání: LOEWENSTEIN, George. Out of Control: Visceral Influences on Behavior. 

Organizational Behavior and Human Decision Processes [online]. 1996, 65(3), 272-292 [cit. 2018-12-14]. 

DOI: 10.1006/obhd.1996.0028. ISSN 07495978. Dostupné z: 

http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S074959789690028X. 

97 Z tohoto vyjádření by se mohlo zdát, že zde existuje stejná logika, jako za součinem dílčích efektivit, ke 
kterému jsem se již vyjádřila ve druhé kapitole. Ano, obojí by se dalo zapsat pomocí součinu jednotlivých 
veličin. Zatímco zde je ale jeho použití ospravedlněno tím, že se jedná o nezbytné podmínky, u součinu 
efektivit jednotlivých norem ale tento důvod přítomen není. Pokud by i ve velkém normovém souboru byla 
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náhodné, subjektivní nebo čistě interní faktory, staví možnost odstrašení do poměrně 

nejistého světla. Navíc, když si sečteme výše uvedené, jako „ideální“ trest se jeví cosi, co 

bude trvat krátkou dobu a bude mít vysokou intenzitu, ideálně ke konci zážitku. Tyto 

podmínky dokonale splňují pouze praktiky, které jsou běžně považovány za mučení98 a 

jako takové jsou ve většině států světa považovány za nelegální. Ačkoliv tedy systém 

trestní justice a ukládání trestů jistě odstrašující schopnost mají, panuje velká skepse 

k tomu, že by formulace trestního zákoníku a jejich manipulace mohla mít vliv na 

odstrašení, jaký je jim běžně přikládán.99 

 

4.2. KONTROLA 

Hned na začátku je třeba upřesnit, že se v této části nebudu věnovat kontrole ve 

smyslu „společenské kontroly“, tj. nástrojů, které umožňují kontrolu nad společností 

obecně, kam by patřilo mimo jiné i právo, ale také např. společenské narativy, propaganda 

apod. Prostor zde věnuji pouze kontrole v užším slova smyslu, tj. přímému patření na 

lidské chování a z toho vycházející odstrašení, tlak ke konformitě a dodržování norem, a 

to buď ve formě neformální (společenské), nebo státní.  

 

4.2.1. Společenská kontrola 

Ať chceme, nebo ne, všichni jsme neustále pod kontrolou ostatních lidí kolem nás. 

S výjimkou trosečníků na pustém ostrově samozřejmě. Zkusím se nyní blíže podívat na to, 

jaké síly a mechanismy stojí v pozadí společenské kontroly coby tlaku na dodržování 

daných norem, případně jaká jsou její úskalí. Pro příklad společenské kontroly „ze života“ 

doporučuji šestou kapitolu, část věnovanou komparaci osad, konkrétně osadě kibucového 

typu. 

 

byť jen jedna zcela neefektivní norma (a že právní řád zcela jistě obsolentní právní normy obsahuje), 
efektivita celého normového souboru by rázem byla nulová. A to i v případě, že všechny ostatní normy 
z uvažovaného normového souboru by měly mýtickou stoprocentní efektivitu. Ze zkušenosti víme, že 
obsolentní normy tak drastické účinky naštěstí nemají.   

98 ROBINSON, Paul H. a John M. DARLEY, 2004, op. cit., s. 191. 

99 Tamtéž. s. 196. 
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Fungování efektivní společenské kontroly můžeme v zásadě rozdělit na dva 

základní okruhy zkoumání – vnitřní a vnější. Vnitřními mechanismy se rozumí vlastní 

dispozice člověka k ovlivnitelnosti tlakem veřejného mínění. Vnějšími pak schopnost 

společnosti vykonávat kontrolu (tj. reálně chování zaznamenat) a ochotu reagovat a 

uplatnit neformální sankci (od ošklivých pohledů přes verbální upozornění až k nahlášení 

protiprávního jednání výkonným orgánům).  

a) Vnitřní dispozice: 

Aby mohla být osoba reakcí skupiny ovlivněna, musí mezi ní a skupinou existovat 

cosi, o co by provinilec nechtěl přijít, resp. by takovou ztrátu pociťoval negativně, pakliže 

by se skupina nebo její členové rozhodli reagovat a toto cosi mu odepřít. Dvěma 

základními oblastmi, kde by se mohly zájmy jednotlivce a skupiny prolínat jsou materiální 

a psychologické vazby ke skupině. 

Co se týče materiálních vazeb na určitou skupinu, tzv. investiční model zmíněný 

profesorem Tylerem nám říká, že zásadním faktorem pro rozhodování o tom, jestli 

skupinu opustit (nebo se chovat tak, že budu tzv. odejit) je, jak moc závislý na dané 

skupině k zajištění osobně ceněných zdrojů (obživy, platu, zaměstnání jako takového, již 

investovaného času a energie apod.) si člověk připadá. Čím závislejší si člověk přijde, tím 

roste i jeho loajalita ke skupině,100 snižuje se tedy jeho ochota riskovat ztrátu členství ve 

skupině a je snadněji ovlivnitelný k dodržování pravidel. 

Psychologická vazba mezi jednotlivcem a skupinou stojí podle výzkumů na dvou 

pilířích, jimiž jsou identita, resp. společenská identita, a emocionální identita. Sociálně-

psychologická teorie tvrdí, že jednou ze společenských funkcí skupin a organizací je  

poskytovat možnost čerpat alespoň část své identity z příslušnosti k této skupině. 101 

Sociální identitu je možné definovat jako míru identifikace se skupinou, tj. míru do jaké se 

daný člověk identifikuje s danou skupinou (umožní splynutí svého vlastního Já s Já dané 

 

100 TYLER, Tom R. Why People Cooperate: The Role of Social Motivations. Princeton University Press, 2011. 

ISBN: 9780691158006, s. 29. 

101 Tamtéž, s. 38.  
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skupiny).102 Čím více se člověk identifikuje s danou skupinou, která nad ním následně 

může mít kontrolu, tím větší tendenci bude mít ke kooperativnímu chování,103  tedy i 

k dodržování norem, pokud takové normy skupina uznává a vynucuje. Obecně lze říci, že 

míra identifikace je tím vyšší, čím více členství ve skupině posiluje pocity sebevědomí, 

sebeúcty a sebehodnoty.104  

Dalšími prvky identity pak bývají statusová hodnocení o dané skupině, která 

mohou identitu posilovat pocity hrdosti a respektu – hrdosti jako vyjádření prestiže 

skupiny a členství v ní a respektu coby představy o vlastním statusu ve skupině v očích 

ostatních členů.105 V obou případech se jedná o pocity, na které jsou lidé velmi citliví, a 

tedy jsou skrze ně poměrně ovlivnitelní.  

V nejzazším stavu naprostého sebe-definování se skrze konkrétní skupinu, by 

zmizel zájem o vlastní prospěch, protože by byl nahrazen zájmem skupiny a jednání 

v zájmu skupiny by se stalo jednáním ve vlastním zájmu.106 

Ve složce emocionální identifikace je obecně bráno jako fakt, že potřeba „někam 

patřit“, mít kvalitní emoční vazby k ostatním lidem (členům skupiny) je jednou 

z nejzákladnějších lidských potřeb vůbec, a tedy velmi silnou motivací.107 V důsledku toho 

jsou lidé ochotní pro zachování těchto vazeb měnit své postoje, hodnoty i chování.108 

Funkcionálně se jedná o podobný mechanismus jako u identifikace – v okamžiku, kdy jsou 

lidé v dané skupině emočně zainteresovaní, stává se jejich emoční prospěch prospěchem 

skupiny a obráceně, což je motivuje jednat v zájmu skupiny.109 

 

102 TYLER, 2011, op. cit., s. 39. 

103 Tamtéž, s. 39. 

104 Tamtéž, s. 39. 

105 Tamtéž, s. 39. 

106 Tamtéž, s. 40. 

107 Tamtéž, s. 41. 

108 Tamtéž, s. 40. 

109 Tamtéž, s. 41. 
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Vzhledem k tomu, že v těchto případech se zároveň jedná o motivaci odstrašujícími 

následky pro daného provinilce, je třeba mít na paměti i to, co už bylo řečeno výše v části 

o odstrašení, zejména o vnímané ceně za porušení zákona.  

 

b) Vnější mechanismy: 

Prosté zaznamenání nežádoucího chování je tím snazší, čím je větší pospolitost 

v dané společenské skupině, resp. čím víc jsou si jednotliví členové tzv. „na očích“. Tento 

základní fakt krásně ilustruje příklad dvou izraelských osad porovnaných v šesté kapitole 

a domnívám se, že jej není třeba dál rozvádět, protože je naprosto evidentní. Co ale rozvést 

třeba je, je reaktivnost dané skupiny na pozorované chování, protože bez jakékoliv 

negativní reakce nebo její hrozby se i sebedokonalejší kontrola stává pouhou kronikou.  

Lidé jsou obecně velmi citliví k porušování norem a díky neurologickým 

výzkumům z poslední doby víme, že vyhodnocení informace o pozorovaném chování a její 

zaškatulkování (např. jako nespravedlivé nebo nepřijatelné apod.) probíhá velmi rychle, 

takřka spontánně, 110  takže s vnímáním škodlivého jednání problém není. Pozorování 

nějakého nespolečenského chování navíc obvykle vyvolává v pozorovateli negativní 

afektivní projevy (např. vztek, výčitky, strach, úzkost) i v případě, že nebyl nijak osobně 

dotčen.111 Jak píše van Kleef, ukazuje to na velmi hluboko zakořeněný a široce kulturně 

sdílený osobní odpor k porušování norem jako k něčemu, co je škodlivé pro společnost.112 

Tento odpor ale zdaleka ne vždy vyvolá vnější reakci. 

To, zda bude skupina nebo její člen reagovat, závisí na několika faktorech – 

velikosti skupiny a její soudržnosti (group cohesiveness). Výzkum Gregoryho 

Rutkowského a jeho týmu z univerzity v Chicagu ukázal vztahy mezi těmito faktory 

 

110 VAN KLEEF, Gerben, A., Florian WANDERS, Eftychia STAMKOU a Astrid C. HOMAN. The social dynamics 

of breaking the rules: antecedents and consequences of norm-violating behavior. Current Opinion in 

Psychology [online]. 2015, 6, 25-31 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: doi: 10.1016/j.copsyc.2015.03.013. ISSN 

2352250X, s. 26. 

111 Tamtéž, s. 26-27. 

112 Tamtéž, s. 27. 
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následovně. Rostoucí počet členů nesoudržné skupiny má reaktivně inhibující efekt,113 

jinak nazývaný také jako „efekt přihlížejícího“ (bystander effect) nebo „efekt Genovese“. 

Typický příklad – čím více vzájemně neznámých chodců na chodníku, tím méně 

pravděpodobné je, že kdokoliv z nich zareaguje, řekněme např. na křičící ženu vlečenou 

násilím do auta. Takový byl ostatně i pravděpodobně první medializovaný případ „efektu 

přihlížejícího“ – případ vraždy Catherine Genovese, která byla ubodána na ulici naproti 

svému bytu, čemuž mělo být svědkem 37 lidí, kteří ale ani přes zaslechnutí křiku oběti 

nezavolali policii, protože se „nechtěli do ničeho namočit“.114 V soudržných skupinách pak 

záleží na tom, jak zásadní se v daném okamžiku jeví být potřeba zásahu, tzn. jak významná 

je zde společenská odpovědnost zásahu.115 Soudržnost skupiny zde umocňuje význam 

společenské odpovědnosti zásahu a dochází k němu častěji.  

Lynn A. Stout nabízí ještě jeden kousek skládanky. Její argument tvrdí, že stejně 

jako dodržování norem je adaptivní, pokud umožňuje jejich blízkým, potenciálním 

obchodním partnerům nebo dalším členům jejich společenské skupiny z něj mít prospěch, 

tak i vymáhání norem pozorovatelem může být adaptivní ze stejného důvodu, jen 

obráceně. Pozorovatel může nabýt dojmu, že přestupitel svým sobeckým, 

nekooperativním jednáním ohrožuje uvedené skupiny, na kterých pozorovateli 

z nějakého důvodu záleží a tato hrozba ho přiměje reagovat. Následná reakce mající za cíl 

veřejně zostudit toho, vůči komu je namířena, pak zvyšuje cenu sobeckého jednání, resp. 

snižuje relativní cenu dodržování daných norem.116  

 

 

 

113 RUTKOWSKI, Gregory K., Charles L. GRUDER, a Romer DANIEL. Group cohesiveness, social norms, and 

bystander intervention. Journal of Personality and Social Psychology [online]. 1983, 44(3), 545-546 [cit. 

2019-08-22]. ISSN 00223514. Dostupné z: doi:10.1037/0022-3514.44.3.545, s. 545. 

114 Viz původní článek The New York Times: 37 Who Saw Murder Didn´t Call the Police; Apathy at Stabbing 
of Queens Woman Shocks Inspectors. The New York Times [online]. 27 March 1964 [2019-08-24] Dostupné 
z: https://www.nytimes.com/1964/03/27/archives/37-who-saw-murder-didnt-call-the-police-apathy-
at-stabbing-of.html?register=email&auth=register-email.   

115 RUTKOWSKI, Gregory K., Charles L. GRUDER, a Romer DANIEL, 1983, op. cit., s. 545. 

116 STOUT, Lynn A. In: DROBAK, 2006, op. cit., s. 32. 
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4.2.2. Institucionální kontrola 

Stát má v dnešní době (bohužel) mnohem větší potenciál efektivního dohledu.  

Moderní technologie, především internet a analýza big data, přinesly dosud nevídané 

možnosti sociální kontroly v reálném čase, která je snem snad každého autoritářského a 

totalitního režimu. V roce 2014 oznámila čínská Státní rada záměr na vybudování 

„systému společenského kreditu.“117  Základní oficiální myšlenka je vybudovat systém, 

který dokáže v reálném čase hodnotit důvěryhodnost každého občana ČLR. Nebavíme se 

tu ale pouze o sledování toho, jestli např. přecházíte na červenou. Různé aspekty tohoto 

orwellovského systému shrnula ve svém článku (a knize) oxfordská výzkumnice Rachel 

Botsman. Sledování zahrnuje, kromě jiného, co nakupujete, kde se v daný čas nacházíte, 

kdo jsou vaši přátelé (a jaká je jejich důvěryhodnost), kolik času strávíte na internetu 

sledováním videí, jaké účty platíte, na které někdy zapomenete…118 Jakékoliv jednání je 

okamžitě vyhodnoceno jako pozitivní nebo negativní a jsou za něj uděleny nebo odebrány 

body z vašeho „Občanského skóre“, které určuje vaši míru důvěryhodnosti pro všechny 

ostatní, s kterými jste zároveň porovnáváni. Vaše Občanské skóre může rozhodnout o 

tom, jestli dostanete hypotéku, za jaký úrok, práci, jestli vaše děti půjdou do školy, jak píše 

Rachel Botsman – může i ovlivnit vaše šance na to, že si najdete partnera.119 V současné 

době je účast v systému dobrovolná, od roku 2020 by však měla být povinná. Vývoj 

systému a algoritmů byl prozatím prostřednictvím licence svěřen osmi soukromým 

firmám. Ačkoliv algoritmy si firmy střeží, jsou známé indikátory, které jsou brány v potaz 

 

117 Oficiální dokument se nazývá „Planning outline for construction of a Social Credit System“. 

118 BOTSMAN, Rachel. Big data meets Big Brother as China moves to rate its citizen. 21. 10. 2017. Dostupné 

z: https://www.wired.co.uk/article/chinese-government-social-credit-score-privacy-invasion. Naposledy 

navštíveno 13. 12. 2018. 

119 Tamtéž. 

 

https://www.wired.co.uk/article/chinese-government-social-credit-score-privacy-invasion
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– 1. úvěrová a platební historie, 2. schopnost dostát závazkům, 3. osobní charakteristika, 

4. chování a osobní preference120 a 5. mezilidské vztahy.121 

Soukromé společnosti pracující na vývoji systému aktuálně nemohou přímo 

trestat za nedůvěryhodnost, nicméně systém je navržený tak, aby si „nedůvěryhodní“ 

občané nemohli pronajmout vozidlo, půjčit peníze nebo najít práci. Na což byl 25. září 

2016 vydán i oficiální dokument „Warning and Punishment Mechanisms for Persons 

Subject To Enforcement for Trust-breaking“ zahrnující řadu omezujících opatření pro lidi 

s nízkým skóre (pomalý internet, omezený přístup do restaurací, škol, zaměstnání, 

omezení svobody pohybu apod.). Nicméně trestání na státní úrovni již probíhá – Botsman 

uvádí, že podle údajů zveřejněných čínským Nejvyšším lidovým soudem v únoru 2017, 

bylo za poslední čtyři roky více jak 6,15 milionům „diskreditovaným“ lidem zakázáno 

cestovat letadlem pro společenské přestupky, přičemž tento zákaz se bere jako první krok 

k ocitnutí se na „blacklistu,“ podobné omezení pro cesty vlakem bylo uvaleno na zhruba 

milion osob. 

Résumé 

V této kapitole bylo názorně předestřeno, že efektivita odstrašení je závislá na 

třech vzájemně propojených prvcích: (i) právním povědomí, kde se ukázalo, že lidé 

používají spíše svůj smysl pro spravedlnost k predikci obsahu zákona, než obráceně; (ii) 

zda vědomost protiprávnosti ve výsledku ovlivní rozhodnutí spáchat trestný čin, což je 

fakt prakticky zcela závislý jednak na interních faktorech potenciálního pachatele, jednak 

na kontextu situace, kde se jako velmi rizikové jeví být zejména členství ve k-zločinu-

náchylné skupině; (iii) vnímání „ceny“ za spáchání daného činu, která je ovlivněna 

vnímanou pravděpodobností udělení trestu, mírou znalosti statistik odsouzení, 

neadekvátním impaktem trestu na pachatele a adaptací na trest. Podstatné je především 

 

120 „Kdo hraje čtyři hodiny denně počítačové hry je považován za líného člověka, na druhou stranu člověk, 

který nakupuje pleny bude nejspíš rodič, který bude mít větší cit pro odpovědnost“ – Li Yingyun, 

technologický ředitel Sesame Credit In BOTSMAN, Rachel. Big data meets Big Brother as China moves to rate 

its citizen. 

121  Mezilidské vztahy ve smyslu co o člověku vypovídá jeho volba přátel – navazování vztahů s lidmi 

s nižším skóre může také snížit skóre stejně jako mé skóre mohou ovlivnit negativně vyhodnocené skutky 

mých přátel – a vzájemná interakce. Alibaba tvrdí, že nic negativního zveřejněného online nemá na skóre 

vliv, ale algoritmus je neveřejný.  
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to, že všechny tyto tři prvky musejí být splněny současně, aby došlo k odstrašení od 

spáchání trestného činu. 

Zákonodárci by tedy v tomto ohledu bylo možné doporučit zejména zapracovat na 

zvýšení právního povědomí mezi obyvatelstvem, důsledných prevenčních aktivitách 

v oblasti gangů, zločineckého spolčování, ale i např. fotbalových rowdies, provádět 

příležitostné průzkumy mezi odsouzenými k zjištění jejich náhledu na impakt 

jednotlivých trestů k informování trestní politiky, klást větší důraz na alternativní tresty, 

které nevytvářejí adaptaci na trest. Z tohoto důvodu také nelze doporučit obecné 

zvyšování trestních sazeb bez dalšího, neboť dlouhodobý pobyt ve výkonu trestu 

vykazuje tak vysokou adaptaci na trest a prostředí, že následné propuštění může působit 

stresově a vést k agresi a další trestné činnosti. Uchylovat se k mučení obyvatel se také 

velmi nedoporučuje.   

 Co se týče kontroly, byly zmíněny její dvě podoby – společenská a státní. 

K dosažení efektivní společenské kontroly je zásadní co největší pospolitost skupiny, 

vnitřní (materiální a psychologická) zainteresovanost člověka ve skupině a ideální 

reaktivity této skupiny. K tomu lze zákonodárci poradit snad jen jediné, a to snažit se o 

zvýšení míry identifikace obyvatel pozitivním způsobem, aby občan České republiky, 

potažmo Evropské unie, byl hrdým občanem této země, protože je to společnost prestižní, 

ve které je vyžadujeme dodržování zákonů po každém a respekt spoluobčanů náleží tomu, 

kdo se zákony řídí a dokáže přijmout odpovědnost za jejich porušení. Zde mohou 

zákonodárci i exekutiva zvolit nejjednodušší cestu a jít příkladem. Učení nápodobou je 

ostatně jeden z nejefektivnějších způsobů učení vůbec.   

Dosáhnout velmi efektivní státní kontroly se naproti tomu jeví jako poměrně 

snadno ovlivnitelný úkol, který ovšem ve své skutečně funkční a efektivní variantě 

vyžaduje uchýlení se k totalitním praktikám naprosto neslučitelným s liberální 

demokracií ochraňující lidská práva nejen na papíře. 

Jak vidíme, odstrašení a kontrola se do značné míry prolínají, není však možné je 

vzájemně zaměňovat, jejich vztah je spíše komplementární. Jak bylo řečeno výše, každá 

kontrola, má-li působit k dodržování zákonů, v sobě musí nést alespoň hrozbu trestu. To 

platí stejně pro stát, společnost, i svědomí. Pokud je kontrola tak invazivní jako bylo 

ukázáno na čínském příkladu, jednotlivé tresty nemusejí být nijak velké a hrozivé, protože 

hrozivé jsou zcela dostatečně ve svém souhrnu.  
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Z výše uvedeného je patrné, že se jedná o nástroje poměrně autoritativní, 

v některých případech až totalitní. Společnými silami pracují prostřednictvím vnější 

negativní motivace lidí, na které mají působit.122 Čerpají svou sílu z hrozby ztráty zajištění 

některé ze základních lidských potřeb, např. ze ztráty sociálních vazeb, které mohou být 

v případě ztráty obživy pociťovány i jako ohrožení potřeby bezpečí, která je na 

Maslowově pyramidě potřeb ještě níže. Pro stát je tento mocenský, autoritativní přístup 

vlastní a jsem si naprosto jistá, že se bez něj ještě dlouho neobejdeme. Přesto je třeba 

zdůraznit několik věcí. Zcela zásadní nevýhodou těchto nástrojů je fakt, že jakmile se 

ztratí, ztratí se i motivace, a pokud by to bylo to jediné, co lidi nutilo dodržovat zákony, 

nastala by anarchie. Autoritářské nástroje, jakkoliv používané s rozvahou a v dobré víře o 

jejich užitečnosti a bezpečnosti, mají tendenci vést ke třem postojům – v lepším případě 

k vyhovění zákonu (abych se vyhnula trestu, nic víc), v horším případě ke vzdoru, 

v nejhorším případě k poslušnosti.123 Zajisté zde nemusím rekapitulovat notoricky známý 

Milgramův experiment, ale dodám jen, že poslušní lidé jsou v krizových situacích velkou 

hrozbou pro demokracii, 124  protože budou poslouchat kohokoliv v pozici autority, a 

pokud bychom se měli vyvarovat, byť jediného vedlejšího účinku těchto nástrojů, pak se 

podle mého musíme vyvarovat právě kultivaci poslušnosti.   

 

 

 

122 KOPŘIVA, Pavel, Jana NOVÁČKOVÁ, Dobromila NEVOLOVÁ a Tatjana KOPŘIVOVÁ. Respektovat a být 

respektován. 2008. 3. vyd. Kroměříž: Spirála. ISBN 978-80-904030-0-0, s. 181.  

123 Tamtéž, s. 19. 

124 Tamtéž, s. 257. 
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5. Spolupracující právo? 

Humanizující přístup k právu, který by přijal za svůj východiska antropologického 

realismu popsaného výše, by se sice kontroly a odstrašení nezbavil, naopak by si je 

uchoval jako jakési „prostředky donucení poslední instance“ nebo záchrannou síť vlastní 

obrany, kterou může používat vysoce cíleně, zároveň by na ně ale nespoléhal příliš a snažil 

by se v první řadě zapojit jiné, měkčí nástroje. Základní snahou by zde bylo využít 

přirozené lidské potřeby chovat se správně 125  a být platným členem společnosti. 

Aktivovat (někdy i reaktivovat) hodnoty a postoje, které lidi vedou k dobrovolnému 

dodržování zákonů. Pracoval by tedy s pozitivní vnitřní motivací subjektů, jako např. 

respektem k právu a ostatním lidem, důvěrou (ke státu, jeho institucím a právním 

autoritám), nebo změnou společenských norem.  

Neuposlechnutí příkazu zákona zde není bráno jako problém, neefektivita normy 

per se, ale spíše jako komunikace ze strany jednotlivců k zákonodárci (ve formě 

neuposlechnutí/aktivní opozice) nesoucí určitou informaci, která může vést ke změně 

nebo ovlivnění regulatorního pořádku. 126  Nevýhodou těchto nástrojů je, že se s nimi 

pracuje mnohem subtilněji než s kontrolou a odstrašením127 a občas závisí doslova na 

každém jednotlivci. Na druhou stranu jejich nespornou předností je, že ponechávají lidem 

svobodu, nepracují primárně se strachem a jejich vliv, je-li ho dosaženo, působí pozitivně 

jak okamžitě, tak i do budoucna (dlouhodobě).128  

 

125 REID, John Phillip. Paying for the Elephant: Property Rights and Civil Order on the Overland Trail. 

Huntington Library Quarterly [online]. 1977, 41(1), 37-64 [cit. 2019-04-13]. ISSN 00187895. Dostupné z: 

doi: 10.2307/3817198. Píše o tom, jak se Hobbesovu předpokladu navzdory i v prostředí, které k tomu 

přímo vyzývá a v němž neexistuje žádný dohlížitel nebo suverén, prosazují základní normy, např. potřeba i 

v těžké životní situaci zaplatit za to, co nemám, i když by bylo poměrně jednoduché si to prostě vzít.  

126 MURRAY, Andrew. The Regulation of Cyberspace. Abingdon, Routledge-Cavendish, 2007, 25. cit. dle: 
REED, Chris. Making laws for cyberspace. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-
965760-5, str. 22. 

127 Např. je zde (zatím) velmi obtížné vytvořit formalizované modely chování, viz KOROBKIN, Russell B. a 

Thomas S. ULEN. Law and Behavioral Science: Removing the Rationality Assumption from Law and 

Economics. California Law Review [online]. 2000, 88(4) [cit. 2019-04-13]. ISSN 00081221. Dostupné z: doi: 

10.2307/3481255, str. 1056. 
128  Protože není závislý na externích faktorech. Např. zastavení na červenou pak není podmíněno 

přítomností strážníka u semaforu. Viz také PATERNOSTER, Raymond, BRAME, Robert, BACHMAN, Ronet a 

Lawrence W. SHERMAN. Do Fair Procedures Matter? The Effect of Procedural Justice on Spouse Assault. 
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Efektivita takového právního systému pak vzchází z dobrovolného souhlasu a 

rozhodnutí spolupracovat se zákony a právními autoritami (soudci, policisty, mediátory 

atd.) většiny subjektů a cílení prostředků reintegrace, kontroly a odstrašení tam, kde se 

dobrovolné spolupráce nedostává.129  

 

5.1. DŮVĚRA 

Jedním z nástrojů, který pomáhá právnímu systému získat veřejné přijetí, 

dobrovolnou spolupráci a udržet si je dlouhodobě, je důvěra, resp. důvěryhodnost.130 

Sociálně psychologické výzkumy z posledních zhruba třiceti let dokládají, že důvěra, ať už 

v podobě důvěry v procesní spravedlnost nebo v motivy právních autorit, je naprosto 

zásadní při formování kladného aktivního postoje občanů k těmto autoritám, jejich 

rozhodnutím i právu obecně.131 Nejpřirozenější oblastí, kde je možné důvěru kultivovat, 

je vztah člověka k dalšímu člověku. Teprve následně se důvěra z mezilidských vztahů 

přelévá, generalizuje do důvěry v neosobní instituce 132  a systémy (právo), 133  kde je 

možné ji dále rozvíjet např. kvalitní, důvěru vzbuzující komunikací.  

 

Law [online]. 1997, 31(1), 163-204 [cit. 2019-04-22]. ISSN 00239216. Dostupné z: doi:  10.2307/3054098, 

str. 193, autoři stojí za hypotézou, že trestní proces vnímaný obžalovaným jako nespravedlivý (z hlediska 

spravedlivého procesu) oslabuje jeho podporu pro právní systém, což se dále projevuje jako snížení zábran 

k budoucí trestné činnosti nebo zvýšení inklinace k témuž.  

129 TYLER, Tom R. a John M. DARLEY. Building a Law-Abiding Society: Taking Public Views about Morality 

and the Legitimacy of Legal Authorities into Account When Formulating Substantive Law. Hofstra Law 

Review [online]. 1999, 28(3), 707-740 [cit. 2019-04-19]. ISSN 00914029. Dostupné z: https://heinonline-

org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/hoflr28&i=717, s. 708. 

130 TYLER, Tom R. Trust and Law Abidingness: A Proactive Model of Social Regulation. Boston University 

Law Review [online]. 2001, 81(2), 361-406 [cit. 2019-05-07]. ISSN 00068047. Dostupné z:  

https://heinonline-org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/bulr81&i=375., s. 363. 

131 K tomuto obecně viz TYLER, Tom R. Why people obey the law. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
c2006. ISBN 0691126739. 

132 TYLER, 2001, op. cit., s. 362. 

133 TYLER, Tom R. a Yuen J. HUO. Trust in the law: encouraging public cooperation with the police and courts 

[online]. New York: Russell Sage Foundation, c2002. ISBN 0871548895. Dostupné online z: 

https://eds.a.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=e534fd6b-a1bd-43bb-8bed-

8907f61b73eb%40sdc-v-sessmgr01, s. 132-133. 
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5.1.1. Důvěra k právním autoritám a právu 

Mezi důvěrou a kooperací by podle Tylera měl fungovat následující mechanismus. 

Osoba jednající s právní autoritou (policistou, soudcem, úředníkem, mediátorem apod.) si 

subjektivně vyhodnocuje důvěryhodnost motivů této autority; pokud sezná, že její motivy 

jsou důvěryhodné, důvěru jí svěří a rozhodnutí (i nepříznivé) přijme. Tento mechanismus 

se uplatňuje jak v osobních jednáních mezi konkrétními lidmi, tak mezi lidmi a institucemi 

(resp. tělesy, která jsou zastoupena navenek více osobami a není tam tak možné nalézt 

jeden osobní vztah, jako např. Nejvyšší soud při svém rozhodování).134  Prostředkem 

vedoucím ke zvýšení dobrovolné spolupráce se zákony ze strany občanů je tedy podle 

Tylera přijetí (acceptance), 135  a to jednak přijetí okamžité (přijetí konkrétního 

rozhodnutí), tak zejména dlouhodobé. 136  Přijetí je nejvíce potřeba tam, kde dané 

rozhodnutí není v souladu s přáními toho, o kom (nebo o jehož záležitostech) je 

rozhodováno. 

Co konkrétně se odehrává mezi vyhodnocením důvěryhodnosti a přijetím, 

vysvětlují různí autoři různě. Zdá se však, že zcela zásadní roli zde hraje vnímání procesní 

spravedlnosti. Lind a Tyler spatřují vysvětlení ve své teorii „sociálních vazeb“, která říká, 

že lidé chtějí, aby s nimi bylo zacházeno ze strany autorit férově nezávisle na výsledku, 

protože jednání, které dbá na důstojnost a hodnotu daného člověka potvrzuje jeho plné a 

ceněné členství v sociální skupině, čímž posiluje sociální vazby tohoto člověka ke 

společenskému pořádku,137  a tak roste vnímaná legitimita skupinové autority spolu s 

mírou dodržování norem, které si tato skupina stanovila.138 Pozdější studie139 tuto teorii 

 

134 TYLER, 2001, op. cit., s. 390 supra note 47.  

135 Tamtéž, s. 363. Přijetí, v orig. acceptance, Tyler poměrně často používá promiscue se slovem legitimacy.  

136 Tamtéž, s. 365. 

137 LIND, Allan E. a Tom R. TYLER. (1988) The Social Psychology of Procedural Justice. New York: Plenum 
Publishiing. cit. dle: PATERNOSTER, Raymond, BRAME, Robert, BACHMAN, Ronet a Lawrence W. SHERMAN 
1997 op. cit., s. 165. 

138 PATERNOSTER, Raymond, BRAME, Robert, BACHMAN, Ronet a Lawrence W. SHERMAN, 1997, op. cit., 
s. 165. 

139 HUO, Yuen J., Heather J. SMITH, Tom R. TYLER a E. Allan LIND. Superordinate Identification, Subgroup 
Identification, and Justice Concerns: Is Separatism the Problem; Is Assimilation the Answer?. Psychological 
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upřesnily – lidé, kteří se cítí být součástí větší komunity, která zahrnuje i rozhodující 

autority více „slyší“ na procesní spravedlnost, tj. jejich vnímání procesní spravedlnosti je 

rozhodujícím prvkem pro jejich důvěru, spokojenost a přijetí rozhodnutí. Na druhou 

stranu pro osoby, které se cítí od takové skupiny odcizené, je rozhodujícím prvkem 

příznivost výsledku. To je obzvláště důležitý poznatek pro práci s menšinami – příslušníci 

menšin vykazují odlišné statistiky přijetí rozhodnutí právních autorit v závislosti na tom, 

jestli dané rozhodnutí vyšlo z úst člověka, který je součástí skupiny, se kterou se 

identifikují. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak s tímto fenoménem pracovat, je vyšší 

zastoupení příslušníků dané menšiny v policejním sboru a mezi ostatními právními 

autoritami.140 Podstatně delší a náročnější cestou, která ale není tolik náchylná k selhání 

z důvodu personálních nedostatků, je zaměřit se na formování pocitu prvořadé 

příslušnosti k organizačně vyšší skupině a teprve druhořadě k dané menšině (např. jsem 

v prvé řadě Evropanka, konkrétněji Češka).   

Podle amerického kriminologa Raymonda Paternostera kontakt s právními 

autoritami může vyvolávat hněv, vztek nebo zlost a procesní spravedlnost pomáhá tyto 

negativní emoce snižovat, čímž působí k posílení (nebo alespoň neoslabení) konvenčnosti 

(včetně inklinace ke konvenčnímu dodržování zákonů) a snížení pravděpodobnosti, že 

takový kontakt bude pro daného člověka marginalizující nebo stigmatizující zkušeností, 

která naopak vazby ke společnosti může oslabit a nasměrovat člověka spíše 

k negativnímu postoji k zákonům a jejich dodržování.141  

Protiargumentem k těmto teoriím je i laickou veřejností proklamovaný názor, že 

spokojenost s autoritami a důvěra k nim závisí v prvé řadě na příznivosti výsledku a jeho 

spravedlivosti. 142  Studie sice dokládají, že na těchto parametrech záleží, ale Miller a 

 

Science [online]. 1996, 7(1), 40 [cit. 2019-05-19]. ISSN 09567976. Dostupné z: 
https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.1996.tb00664.x. 

140 TYLER, Tom R. a Yuen J. HUO, 2002, op. cit., s. 165. 

141 PATERNOSTER, Raymond, BRAME, Robert, BACHMAN, Ronet a Lawrence W. SHERMAN, 1997, op. cit., 
s. 166. 

142 TYLER 2001 op. cit., s. 367. 
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Ratner ukázali, že ne do takové míry, jak se lidé obvykle domnívají.143  Spokojenost a 

přijetí rozhodnutí mnohem úžeji souvisí spíše se způsoby (procesy) řešení problému.144 

Následný dojem a reakce po setkání s určitou právní autoritou vycházejí podle Tylera 

z hodnocení spravedlivosti (férovosti) použitého autoritativního postupu.145 Jinými slovy 

– pokud autority používají férové postupy, jsou nahlíženy jako důvěryhodné, protože se 

jejich motivy zdají být důvěryhodné.146 

Z výše uvedeného plyne, že vyšší důvěru vzbuzuje jednání, které strana vnímá jako 

procesně spravedlivé, férové147 a je třeba rozklíčovat, jaké konkrétní prvky férové jednání 

tvoří. Podle Tylera spočívá procesní spravedlnost ve dvou komponentech – spravedlivém 

procesu (užitém danou autoritou k nalezení řešení) a férovém zacházení s lidmi. 148 

Paternoster identifikuje pět prvků149 – (i) zastoupení (reprezentaci, ve smyslu vlastní 

účasti na rozhodovacím procesu v podobě např. přednesení svého případu, názoru, 

vyjádření apod., které jsou následně brány rozhodující autoritou v úvahu, člověk má 

„kontrolu nad procesem,“ reprezentace je důležitá jak v průběhu procesu, tak po dosažení 

určitého rozhodnutí 150 ), (ii) stálost rozhodování (v běžném smyslu rozhodování 

obdobných případů obdobně bez nedůvodných rozdílů), (iii) nestrannost (rozhodující 

autorita dokáže potlačit jakékoliv vlastní předsudky vůči stranám nebo danému případu, 

 

143 MILLER, Dale T., a Rebecca K. RATNER. The Disparity Between the Actual and Assumed Power of Self-

Interest. Journal of Personality and Social Psychology [online]. 1998, 74(1), 53-54 [cit. 2019-05-12]. ISSN 

00223514. Dostupné z: doi: 10.1037/0022-3514.74.1.53. 

144 TYLER, 2001, op. cit., s. 368. 

145 Tamtéž, s. 367. Tzv. fair procedures, procesní spravedlnost. 

146 Tamtéž, s. 368.  

147 Tamtéž, s. 378. 

148 Tamtéž, s. 378. 

149 PATERNOSTER, Raymond, BRAME, Robert, BACHMAN, Ronet a Lawrence W. SHERMAN, 1997, op. cit., 
s. 167-168. 

150 Zvláště zajímavý je v tomto případě tzv. efekt hlasu (voice effect) – Lind, Kanfer a Earley zjistili, že pokud 
je člověku dána možnost vyjádřit se k již učiněnému rozhodnutí, vnímaná spravedlnost takového 
rozhodnutí se zvýší. Viz LIND, Allan E., KANFER Ruth a Christopher P. EARLEY. Voice, Control, and 
Procedural Justice: Instrumental and Noninstrumental Concerns in Fairness Judgments. Journal of 
Personality and Social Psychology [online]. 1990, 59(5), 952-953 [cit. 2019-05-19]. ISSN 00223514. 
Dostupné z: doi: 10.1037/0022-3514.59.5.952. 
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nefavorizuje žádnou ze stran, je neutrální), (iv) opravitelnost (existence opravných 

prostředků, možnost odvolání k vyšší instanci) a (v) etičnost (ve smyslu jednání se 

stranami s respektem, slušností, zachovávajíce jejich důstojnost a ukazujíce respekt 

k jejich právům coby občanů a lidí). Tím vším se lidem dává najevo, že jsou hodnotnou 

součástí společnosti, což na druhou stranu u těchto osob vzbuzuje přesvědčení, že daná 

autorita jedná morálně, je legitimní a zaslouží si spolupráci.151 

Troufám si říct, že oba přístupy si neodporují, ale druhý doplňuje a rozvíjí první. 

Jasným společným bodem u Tylera i Paternostera je „kvalitní zacházení“ u prvého 

v podobě férového jednání, u druhého nazvaného etičnost, v jejichž obsahu se autoři 

v podstatě shodují. Tylerův spravedlivý proces zahrnuje především „spravedlivý proces“ 

v běžně používaném právním smyslu, přičemž Paternosterovi body i-iv jsou také 

typickými součástmi spravedlivého procesu v tomto smyslu, jak v procesu civilním, 

trestním i správním. Paternosterův přístup tedy poskytuje možnost zaostření, nicméně je 

pro další výzkum třeba mít na paměti, že výčet takových prvků spravedlivého procesu 

nemusí být a pravděpodobně není finální.   

 

CALIFORNIA STUDY 

Ve své „kalifornské studii“ zkoumal profesor Tyler vliv důvěry na ochotu veřejnosti 

přijmout rozhodnutí právních autorit a roli spravedlnosti při vytváření důvěry.152 Studie 

pracovala s 1656 rozhovory s obyvateli dvou kalifornských měst – Oaklandu a Los 

Angeles – které se zabývaly nejaktuálnější respondentovou zkušeností s policií nebo 

soudy.153 V každém z měst byl vybrán reprezentativní, společensky rozvrstvený vzorek 

obyvatel zahrnující menšiny (hispánskou a afroamerickou). Respondenti byli dotazováni 

na své reakce na danou zkušenost, se zaměřením na jejich ochotu dobrovolně přijmout 

 

151 PATERNOSTER, Raymond, BRAME, Robert, BACHMAN, Ronet a Lawrence W. SHERMAN, 1997, op. cit., 
s. 167-168. 

152 TYLER, 2001, op. cit., s. 373. 

153 Zastoupení druhů setkání – přivolání policie k pomoci (54 %), zastavení policií (32 %), zkušenost se 
soudy (14 %). 
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rozhodnutí učiněné právní autoritou, a na jejich spokojenost s danou autoritou. 154 

Konkrétně respondenti hodnotili příznivost a spravedlivost výsledku (tzv. výsledková 

hodnocení) a následně posuzovali míru své důvěry v motivy dané autority.155 

Výsledky ukázaly, že pro zvýšení míry dobrovolného přijetí je zcela zásadní, aby 

daná autorita byla brána jako důvěryhodná. Hodnota souvislosti156 mezi ochotou přijímat 

rozhodnutí a důvěrou se ukázala být zhruba sedmkrát vyšší než hodnota souvislosti se 

spravedlivostí výsledku a jeho příznivostí.157 Obdobné výsledky je možné vidět také u 

spokojenosti s právní autoritou a pozitivními pocity k ní, které jsou také primárně závislé 

na důvěře.158 Co mi ale osobně přijde možná ještě zásadnější, je, že výše uvedené platí 

pouze s odchylkou několika setin i pro příslušníky menšin a vysoce rizikových skupin.159 

Respondenti byli dále tázáni na svá hodnocení procesní spravedlnosti dané 

autority, na hodnocení kvality spravedlivého procesu a chování vůči nim samým, ve 

vztahu k důvěře.160 Zjištění ukazují, že nejvyšší míra souvislosti existuje mezi důvěrou a 

procesní spravedlností (0,77). Mezi důvěrou a spravedlivostí výsledku pouze 0,07 a ve 

vztahu důvěry a příznivosti výsledku pak jen 0,06. Při zaostření termínu (rozložení 

termínu procesní spravedlnost na dva prvky) na spravedlivý proces a kvalitu zacházení 

se ukazuje, že nejvyšší míru souvislosti vykazuje vztah důvěry a kvality zacházení (0,55), 

následován kvalitou spravedlivého procesu (0,30), příznivostí výsledku (0,08) a 

 

154 TYLER, 2001, op. cit., s. 373. 

155 Tamtéž, s. 374. 

156 Pro vysvětlení: čísla zde uvedená vypovídají o hodnotě souvislosti mezi dvěma prvky. V zásadě je možné 
je číst jako procenta (po vynásobení stem).  

157 TYLER, 2001, op. cit., s. 375 – tabulka č. 1 – beta hodnota souvislosti mezi ochotou přijmout rozhodnutí 
a: důvěrou – 0,7; spravedlivostí – 0,11; příznivostí – 0,1. 

158  Tamtéž, s. 375 – beta hodnota souvislosti mezi spokojeností s právní autoritou a: důvěrou – 0,76; 
spravedlivostí – 0.09; příznivostí – 0,14. 

159  Tamtéž, s. 376 – tabulka č. 2. Vysoce rizikovou skupinou se zde myslí typicky mladí muži patřící 
k některé z etnických menšin.  

160 Tamtéž, s. 378. Pro vysvětlení – procesní spravedlností (fair procedures) zde rozumím širší pojem 
zahrnující jak spravedlivý proces (v běžném právně chápaném smyslu) a férové zacházení s daným 
člověkem. Dotaz v kalifornské studii se ptal nejprve na širší pojem procesní spravedlnosti a následně pro 
rozlišení tento termín opustil a ptal se na jednotlivé komponenty zvlášť.  
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spravedlivostí výsledku (0,05); a zároveň opět tyto výsledky platí i pro příslušníky 

menšin.161  

Osobní zkušenosti se postupem času zobecňují do vnímané legitimity práva a 

právních autorit, a odpovědi respondentů i zde potvrdily důležitost důvěry v motivy 

právních autorit. Souvislost mezi vnímanou legitimitou práva/právních autorit a důvěrou 

byla 0,5, zatímco ve vztahu ke spravedlivosti výsledku jen 0,15 a k příznivosti výsledku 

dokonce -0,07.162 Velmi zajímavé jsou zde i výsledky v užších skupinách: 

(hodnoty souvislosti jsou uvedeny v následujícím pořadí: souvislost mezi 

vnímanou legitimitou práva a 1. důvěrou, 2. spravedlivostí výsledku a 3. příznivostí 

výsledku)  

- u vysoce rizikových skupin 0,62, 0,14 a 0,8;  

- u nedobrovolných zkušeností s danou autoritou 0,73, 0,10 a -0,06;  

- mezi afro-americkými obyvateli 0,77, 0,00 a 0,11;  

- mezi hispánskými obyvateli 0,63, 0,21 a 0,08.163  

Tyto výsledky naznačují, že nedobrovolnost zkušenosti hraje velkou roli bez 

ohledu na etnickou příslušnost nebo rizikovost a v nedobrovolných setkáních je třeba cílit 

na co nejvyšší míru důvěry, aby vnímaná legitimita práva/právních autorit neutrpěla. 

Zároveň je patrné, že míra potřebné důvěry je sice mezi jednotlivými skupinami jen 

relativně mírně odlišná, nicméně je to u všech skupin rozhodující prvek s velkým 

náskokem před ostatními faktory.  

 

MILWAUKEE DOMESTIC VIOLENCE EXPERIMENT (reinterpretace) 

Během let 1987 až 1988 proběhl v americkém městě Milwaukee rozsáhlý 

experiment s 1 200 podezřelými, který měl za cíl zkoumat efektivnost zadržení coby 

 

161 TYLER, 2001, op. cit., s. 379 – tabulka č. 3. 

162 Tamtéž, s. 387 – tabulka č. 5.  

163 Tamtéž, s. 388-389 – tabulka č. 6. 
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nástroje společenské kontroly na případech domácího násilí.164 Americký experimentální 

kriminolog Lawrence W. Sherman a jeho tým porovnávali účinky krátkodobého zadržení 

(zhruba 2,8 hodiny), dlouhého zadržení (zhruba 11 hodin) a napomenutí, aby zjistili, po 

které z reakcí se objevuje nejnižší míra recidivy.165 Zjistili, že krátkodobé zadržení mělo 

největší počáteční efekt odstrašení oproti dalším dvěma prostředkům, zejména oproti 

varování, nicméně při dlouhodobém pozorování nevykazovala žádná ze skupin známky 

odstrašení. V horizontu jednoho roku vykazovalo krátkodobé zadržení dokonce 

podstatně vyšší míru recidivy než varování. Odstrašujícího efektu bylo při krátkodobém 

zadržení dosaženo zhruba na dobu jednoho měsíce, ale v horizontu jednoho roku se jeho 

efekt ukázal být ve srovnání s varováním vysoce kriminogenní.166  

O několik let později se Raymond Paternoster se svým týmem rozhodl použít data 

z tohoto experimentu a prověřit, zda by konkrétní způsob chování policisty, který situaci 

řeší na místě (tj. míra procesní spravedlnosti vnímaná podezřelým ze strany daného 

policisty), mohl mít vliv na budoucí násilné chování podezřelého. Premisou tohoto 

výzkumu je, že způsob uložení sankce nebo opatření může mít stejný nebo i větší význam 

pro riziko budoucí recidivy, jako uložení a výkon sankce samotné.167 Důvodem by mělo 

být, jak už bylo uvedeno výše, že způsob, jakým se aplikuje sankce v podstatě 

zprostředkovává podezřelému ze strany autority informaci o jeho členství ve společenské 

skupině a tato informace může vyznít jak pozitivně (podezřelý je brán jako hodnotná 

součást společnosti – jeho důstojnost je šetřena), tak negativně (podezřelý stojí na okraji 

nebo mimo společnost – je s ním zacházeno s pohrdáním, přezíravě apod.), a tato 

informace má sama o sobě potenciál upevnit (nebo oslabit) společenské vazby a 

 

164 Pro více informací o původním experimentu viz SHERMAN, Lawrence W., SCHMIDT, Janell D., ROGAN, 

Dennis P., a Patrick R. GARTIN. From Initial Deterrence to Long-Term Escalation: Short-Custody Arrest for 

Poverty Ghetto Domestic Violence. Criminology [online]. 1991, 29(4), 821-850 [cit. 2019-05-23]. ISSN 

17459125. Dostupné z: https://heinonline-org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/crim29&i=833. 

165  SHERMAN, Lawrence W., SCHMIDT, Janell D., ROGAN, Dennis P., a Patrick R. GARTIN. From Initial 

Deterrence to Long-Term Escalation: Short-Custody Arrest for Poverty Ghetto Domestic Violence. 

Criminology [online]. 1991, 29(4), 821-850 [cit. 2019-05-23]. ISSN 17459125. Dostupné z: 

https://heinonline-org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/crim29&i=833, str. 821. 

166 Tamtéž, s. 822. 

167 PATERNOSTER, Raymond, BRAME, Robert, BACHMAN, Ronet a Lawrence W. SHERMAN, 1997, op. cit., 
s. str. 165.  
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v důsledku i vztah k právu a právním autoritám. Jedná se v podstatě o jakousi 

metainformaci poskytovanou z úst daných autorit spolu s primární informací, kterou 

nese sankce (bylo spácháno něco špatného, nezákonného, co je třeba potrestat).  

Z dat sesbíraných pro Milwaukee Domestic Violence Experiment vytřídil 

Paternoster data od 825 podezřelých (mužů), z nichž 479 bylo zadrženo a 346 bylo na 

místě varováno. S podezřelými, kteří byli pouze varováni, již nebylo prováděno další 

dotazníkové šetření a rozhovor, protože varování bylo bráno jako nejpříznivější výsledek 

pro podezřelého, ve vztahu k němuž, se posuzují dvě další varianty (krátké a delší 

zadržení), pouze byla sledována míra jejich recidivy. Data týkající se vnímané procesní 

spravedlnosti proto zahrnovala jen 479 zadržených podezřelých.168  

Pro vyhodnocení úrovně vnímané procesní spravedlnosti následně podezřelí 

odpovídali na otázky: (i) Poslechl si policista vaši verzi? (reprezentace – zastoupení 

vlastního hlasu); (ii) Když dorazila policie, čekal jste, že bude zadržen? (konzistence 

rozhodovací praxe) a (iii) Vyslechl si policista vaší verzi incidentu i verzi napadené osoby? 

(nestrannost). Pro detailnější analýzu byly zvažovány ještě další dvě otázky: (iv) Byli jste 

při zadržení spoutáni nebo spoutáni před obětí? a (v) Byla proti vám při zadržení použita 

fyzická síla? (obojí zachování důstojnosti, postavení ve společnosti). 169  Zadržení byli 

následně rozděleni do dvou podskupin – zadržení, kteří nabyli dojmu procesní 

spravedlnosti a zadržení, kteří proces vnímali spíše nespravedlivě.170  

Při rozdělení do tří skupin (varovaní, zadržení s pociťovanou procesní 

spravedlností (PPS), zadržení bez PPS) a sledování recidivy v průběhu dalších dvanácti 

měsíců, se ukázalo, že pravděpodobnost recidivy v průběhu jednoho roku je velmi 

podobná mezi skupinou, která byla jen varována a skupinou s PPS, resp. podobně nízká 

 

168 PATERNOSTER, Raymond, BRAME, Robert, BACHMAN, Ronet a Lawrence W. SHERMAN, 1997, op. cit., 
s.  176. Mezi dalšími sbíranými daty byl: počet nahlášených případů domácího násilí každým podezřelým; 
věk při prvním zadržením; etnikum; míra předchozího reportovaného domácího násilného chování; osobní 
status; zaměstnání; počet měsíců, po které byl podezřelý sledován pro recidivu domácího násilí; členství 
v komunitní organizaci; členství v církvi; zlost ze zadržení; pocit, že bylo špatné partnerce ublížit; 
podezřelý/oběť pod vlivem drog nebo alkoholu a další.   

169 Tamtéž, s. 177-178. 

170 Tamtéž, s. 172. Nebo-li „arrested with perceived procedural justice (PPJ)“ a „arrested without PPJ“. 
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v porovnání s vyšší pravděpodobností u skupiny bez PPS.171 Což naznačuje, že procesní 

spravedlnost dokáže působit k potlačení budoucího násilného chování i v případě, kdy se 

podezřelému dostane „horšího výsledku“ (zadržení), oproti varování.172  

Nicméně i ve skupině s vyšší pociťovanou procesní spravedlností docházelo 

k potlačení tohoto efektu u osob, které byly zadrženy po delší dobu (zhruba 11 hodin). Tj. 

některé osoby, které byly zadrženy delší dobu, vykazovaly tendence pravděpodobnosti 

recidivy podobné, jako skupina bez PPS. Paternoster se domnívá, že toto omezení vlivu 

PPS může být vyvolané tím, že procesní spravedlnost pociťovaná v jedné chvíli procesu 

postupně slábne a musí být průběžně udržována i v dalších částech procesu. To se ale 

v případě delšího zadržení, kde není žádný nebo jen malý kontakt s vnějškem a kde 

prakticky neexistuje spravedlivý proces per se, nestalo. 173  Paternoster také uvádí, že 

pozitivní efekt PPS na snížení pravděpodobnosti recidivy není závislý na osobních 

charakteristikách podezřelého.174  

Nicméně vzhledem k tomu, že data byla sbírána od poměrně homogenní 

společenské skupiny (výzkum probíhal v chudších čtvrtích s převážně africko-

americkými obyvateli, navíc pouze na čistě mužské populaci), není podle mě možné činit 

závěry o zanedbatelnosti osobních charakteristik.  

 

5.1.2. Spirála konfliktu a kooperace  

Přístup založený na důvěře a cílící primárně na kooperaci subjektů nepůsobí jen k 

dlouhodobým výsledkům v podobě vnímané legitimity práva, právních autorit, 

dobrovolnému dodržování zákonů apod. V kratších časových horizontech, např. ihned po 

intervenci policie nebo několik hodin až týdnů poté, působí kooperační jednání ze strany 

 

171 PATERNOSTER, Raymond, BRAME, Robert, BACHMAN, Ronet a Lawrence W. SHERMAN, 1997, op. cit., 
s. 185, tabulka č. 1. 

172 Tamtéž, s.  163. 

173 Tamtéž, s. 187. 

174 Tamtéž, s. 163.  
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autorit ke snižování rizika dalšího konfliktu nebo jeho eskalace a tím i vyšší 

pravděpodobnosti budoucího zákonného jednání.    

Právní autority, zejména policisté, ale i vězeňská stráž, personál soudů apod., se 

při řešení určité situace soustředí mimo jiné na zajištění vlastní bezpečnosti. K tomu cíli 

je možné zvolit v zásadě jednu ze dvou základních strategií – získání a udržení dominance 

(kontroly) nad potenciálním protivníkem (silová strategie)175 nebo kooperační strategie, 

která nezačíná hrozbou použití síly.176  

Jak ukazují výzkumy zabývající se použitím různých vyjednávacích přístupů, silové 

strategie vedou v situacích, ve kterých mezi stranami panuje nerovnoměrné rozložení sil 

k proti-výhružkám slabší strany, jejímu hněvu, iracionálním pocitům, vzdoru a snaze 

ublížit dominující straně.177 Konflikty nebo situace, ve kterých se strany snaží zvítězit 

jedna nad druhou, vedou k tomu, že ztratí ze zřetele racionální jádro problému. Místo jeho 

řešení pak plýtvají energií na emocionální jednání vedoucí k dalšímu konfliktnímu 

chování178 (spirála konfliktu). Ve výsledku pak i autorita, která je v postavení výrazně 

silnější strany, dosahuje horších výsledků, protože musí brát v potaz zvyšující se riziko 

zranění sebe, dalších účastníků i náhodných osob v okolí, snižující se ochotu 

donucovaných stran dělat pro danou autoritu cokoliv dobrovolně a jejich rostoucí odpor 

k též autoritě.179  

Lepších výsledků naopak dosahuje snaha získat v protistraně spolupracujícího 

partnera (kooperační přístup), která nezačíná hrozbou užití síly. 180  Pokud interakce 

začíná nekonfrontačně, většina lidí přirozeně odpoví kooperujícím jednáním a respektem. 

 

175 TYLER, 2001, op. cit., s. 369. 

176 Tamtéž, s. 370. 

177 LAWLER, Edward J., Rebecca S. FORD a Mary A. BLEGEN. Coercive Capability in Conflict: A Test of 

Bilateral Deterrence Versus Conflict Spiral Theory. Social Psychology Quarterly [online]. 1988, 51(2), 93-

107 [cit. 2019-05-16]. ISSN 01902725. Dostupné z: doi: 10.2307/2786833, jak citováno v: TYLER 2001 op. 

cit., s. 369. 

178 TYLER, 2001, op. cit., s. 370. 

179 Tamtéž, s. 369. 

180 Tamtéž, s. 370. 
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Pokud většina lidí má tuto pozitivní reakci, je pak možné soustředit „silový přístup“ na 

menšinu osob, která se rozhodla pro odpor. Diferencovaným postojem se tak škodlivé 

účinky silových strategií popsané výše omezí na podstatně méně případů, které jsou snáze 

zvladatelné a zvyšuje se i bezpečnost interagujících osob.181  

 

5.1.3. Kooperační check-list 

Výše uvedené je možné shrnout do několika základních tipů, které nám pomohou 

nasměrovat úsilí správným směrem: 

- Je třeba, aby se lidem dostalo informace (např. skrze slušnost, zdvořilost, 

zachování důstojnosti a respektu), že jejich status důstojných lidských bytostí 

s danými právy (a tím i jejich společenský status) je uznáván, a na kterou 

autoritu se mohou obrátit, pokud cítí, že s nimi není dobře zacházeno.182 

- Je třeba vysvětlovat procesy a odůvodňovat rozhodnutí. Poskytovat přesné, 

nezavádějící informace, ze kterých je jasné, co mají dělat a co se bude dít 

(porozumění a „neztracení se“ v procesu je velmi úzce spojeno s vnímáním 

procesní spravedlnosti); vyjádřit uznání a zvážení potřeb, námitek a jiných 

úhlů pohledu, i když jim nemůže být vyhověno.183 

- Dopřát hlasu oběma (všem) stranám – lidé mnohem snáze přijímají rozhodnutí 

třetí strany, pokud mají pocit, že měli příležitost říct svůj příběh a bylo jim 

nasloucháno.184 

- Rozhodnutí by vždy mělo být prezentováno jako rozhodnutí založené na 

faktech, v souladu se zákony a zákonnými principy, aby bylo zřejmé, že 

 

181 TYLER, 2001, op. cit., s. 371-372. 

182 TYLER, 2011, op. cit., s. 146. 

183 Tamtéž, s. 146. 

184 Tamtéž, s. 147. 
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nevychází z osobní libovůle a předsudků a bylo pochopitelné, z jakých principů 

vzešlo.185 

5.2. RESPEKT 

Ve své velmi obsáhlé a detailní práci Making laws for cyberspace186 Chris Reed, 

britský profesor práva elektronického obchodu, vysvětluje, že vymáhání zákonů není tím 

skutečným důvodem, proč lidé zákony dodržují. Internet a online svět nám poskytl 

jedinečnou možnost nahlédnout, že zákony jsou všeobecně dodržovány, ačkoliv nejsou 

vymáhané všude, v každém okamžiku a někde dokonce nejsou vymahatelné vůbec nebo 

jen s největšími obtížemi (jako v kyberprostoru). Za jeden z nejdůležitějších důvodů 

považuje respekt. 

Reed se sice zabývá tvorbou zákonů operujících online, ale domnívám se, že velká 

část jeho zjištění je úplně stejně použitelná i pro offline svět. Možná jsou tu dokonce ještě 

zásadnější, protože jsou to konec konců stále fyzicky existující lidé s určitými postoji a 

návyky, kdo pak jde na internet a tam se určitým způsobem chová, takže dává smysl 

implementovat tyto nástroje na úrovni, která je jim nejbližší. Rozhodla jsem se tu uvést i 

nástroje, které jsou online-specifické především proto, že oba světy se čím dál více 

propojují, a s postupující digitalizací ubývá aktivit, které by se prováděly čistě fyzicky.  

Aby zákony byly obecně dodržované i bez neustálé kontroly a hrozby sankcemi, je 

podle Reeda třeba, aby si právní systém získal respekt uživatelů, který má dvě složky – 

respekt k autoritě zákonodárce jako zdroji pravidel, která by se měla dodržovat, a respekt 

pro obsah zákona, který je jako takový hoden dodržování. 187  Jsou to kritéria velmi 

subjektivní, ale jak píše Reed, „protože je zapotřebí dosáhnout respektu zákona ze strany 

komunity, standardy pro vyhodnocení racionality cílů zákona a jeho šancí na úspěch musejí 

také vycházet ze strany komunity, ne zákonodárce“.188 Respekt pak v podstatě staví na 

jedné ze základních společenských norem, že zákony by se měly dodržovat, a posiluje ji. 

 

185 TYLER, 2011, op. cit., s. 147. 

186 REED, Chris. Making laws for cyberspace. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-

965760-5. 

187 REED, 2012, op. cit., s. 67. 

188 Tamtéž, s. 24. 
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5.2.1. Respekt k autoritě zákonodárce 

Hned ze začátku se dostáváme k problematice, která je specifická pro online 

prostředí. Pravděpodobně jen velmi málo lidí by sporovalo, že se na ně nevztahuje 

autorita státu, jehož jsou občany, na jehož území se fyzicky nacházejí a právně jednají. 

Uživatelé internetu se však běžně dostávají do situace, kdy sice neopustili pohodlí svého 

křesla, ale zároveň jsou činní v online jurisdikci jiného státu, jehož zákonodárce 

nepovažují za někoho, kdo by měl nárok regulovat jejich aktivity.189  V důsledku toho 

může docházet k extrateritoriálním sporům nebo nevhodné a nezáměrné aplikaci zákonů.  

Problém s extrateritoriálními spory je (velmi zjednodušeně řečeno) následující. 

Dejme tomu, že se americké vydavatelství dopustí v jednom ze svých online článků, které 

jsou dostupné i u nás, pomluvy české zpěvačky. Státní zástupce podá obžalobu u českých 

soudů, které jí dají zapravdu a vydají rozsudek, v němž uloží povinnost zaplatit peněžitý 

trest. Protože se ale jedná o americké vydavatelství, které má sídlo i veškerý majetek 

v New Yorku, rozhodnutí se bude muset vykonat tam, pokud nebude splněno dobrovolně. 

Rozsudky cizích států je obvykle možné vykonat na území státu výkonu pouze s jeho 

souhlasem. Tzn., že americký soud bude rozhodovat o přípustnosti výkonu českého 

rozhodnutí. A právě zde leží zakopaný pes. Americký soud může seznat, že podle 

amerického práva se vydavatelství žádné pomluvy nedopustilo a výkon českého rozsudku 

odepřít. Čímž dává jednoznačně najevo, že české zákony jsou vůči americkým podřadné.  

Nevhodnou aplikaci zákonů si můžeme přiblížit na příkladu, kdy bychom si 

z domova na počítači prohlíželi stránku s papoušky. Za měsíc by nám přišel příkaz 

k zaplacení pokuty z Mauritánie, protože prohlížení stránek s papoušky je v Mauritánii 

zakázané a naše aktivita na internetu, zachytitelná i v Mauritánii, porušila tamní zákony. 

Vzhledem k tomu, že Mauritánii nevnímáme jako „našeho“ legitimního zákonodárce a 

nemá žádnou možnost, jak nás k zaplacení pokuty přimět, příkaz k zaplacení pokuty 

nebude respektovaným soudním rozhodnutím, ale spíše předmětem vtipů. Naší ochotě 

 

189 REED, 2012, op. cit., s. 77. 
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vyhovět zákonům Mauritánie i v budoucnu to příliš nepomůže, spíše naopak, protože pro 

ně nemáme velký respekt.190 

První případ vysílá v okamžiku soudního řešení signál, že zákony jednoho státu 

jsou podřadné vůči normám vynucujícího státu (respekt klesá), v druhém případě dochází 

ke snížení respektu k zákonům daného státu v očích uživatelů nevhodnou aplikací.191  

 

a) Členství v komunitě 

Zásadní otázkou tedy je, za jakých okolností uživatel vnímá zákonodárcovu 

autoritu regulovat jeho chování jako legitimní? 192  Odpovědí je členství uživatele 

v komunitě, kterou daný zákonodárce již úspěšně reguluje.193 Z hlediska tvorby zákona je 

proto třeba v prvé řadě definovat rozlišující prvek, který určí, kteří uživatelé se přidali ke 

komunitě, kterou zákonodárce reguluje a v druhé řadě draftovat zákon s odkazem na 

zjevný úmysl nebo záměr uživatele, jak byl projeven jednáním.194 Typickým příkladem je 

norma, která stanoví, že se bude aplikovat pouze na aktivity, které mají fyzické spojení 

s územím daného státu a činnost je prováděna v úmyslu kontrahovat s obyvateli daného 

státu. Dále by se měl zákonodárce snažit vyhnout situaci, kdy zavede zákon, který na 

uživatele uvaluje povinnosti, které jsou v rozporu s povinnostmi uloženými jim jiným 

(právním, ne nutně státním) řádem (tzv. competing laws).195 

b) Competing laws 

Problém competing laws se zdaleka nevztahuje pouze na právní řády jiných států. 

Mnohem závažnější je mnohdy konkurence s řády vydanými internetovými hegemony 

 

190 REED, 2012, op. cit., s. 29. 
191 Tamtéž, s. 31. 

192 Tedy jiného zákonodárce než svého „domovského“. 

193 REED, 2012, op. cit., s. 96. Proto jde o problém poměrně specifický pro kyberprostor, protože základní 
fyzickou komunitou, kterou zákonodárce reguluje jsou občané daného zákonodárcova státu a členové této 
komunity jsou si své přináležitosti k ní obecně vědomi.  

194 Tamtéž, s. 96-97.  

195 Tamtéž, s. 100. 
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(Google, Facebook apod.), kteří mají v kyberprostoru postavení tzv. gatekeeperů,196 díky 

čemuž se na internetu mohou chovat jako vůbec nejúčinnější regulátoři (pokud chtějí). Ve 

vztahu konkurence se pak nacházejí zákony a např. všeobecné podmínky poskytování 

služeb. O autoritu zde soutěží gatekeeper, k jehož komunitě uživatel dobrovolně 

přistoupil a podřídil se jeho podmínkám, a zákonodárce, jehož autorita pro gatekeepera 

nemusí být rozhodující, a pokud není,197  jeho autoritu nebudou uznávat ani mnohem 

menší subjekty (obchodně i jinak) závisející na gatekeeperovi.198 

V případě, že taková situace konkurence existuje, je nezbytné, aby si zákonodárce 

vyhodnotil, jak si stojí z hlediska své „regulatory gravity“. Termín, se kterým přišel ve své 

práci poprvé Andrew Murray,199 profesor práva na London School of Economics, označuje 

situaci, kterou si můžeme jednoduše představit jako obrovskou matici vzájemně 

propojených bodů – jeden bod představuje zákonodárce, další bod gatekeepera, další bod 

providera, každý občan i právnická osoba má vlastní bod atd. (v podstatě každý subjekt, 

který může přispívat k regulatorní komunikaci má vlastní bod). Krása anglického spojení 

regulatory „gravity“ se objeví ve chvíli, kdy necháme tuto matici pracovat a zjistíme, že 

některé body jsou větší než jiné a stahují k sobě (za sebou) prostřednictvím spojů ostatní 

body, téměř jako skutečná fyzická tělesa působící na ostatní svou gravitací. Budu proto 

v dalším textu používat buď originální anglické spojení nebo svůj český překlad 

„regulační gravitace“. Přijde mi, že z nabízejících se možností nejlépe vykresluje podstatu 

konceptu.  

V případě, že se zákonodárce ocitne v matici, kde nemá právě on rozhodující 

regulační gravitaci pro subjekty, které se snaží ovlivnit, se zákonodárce buď může vzdát 

svých cílů regulovat, spolupracovat s gatekeeperem (nebo jiným subjektem, který má 

v daném uspořádání dominantní gravitaci) na změně jím vynucovaných pravidel a 

 

196 Kontrolují informační tok. 

197 Reed pro názornost rozvádí na příkladu, že britský e-shop, který bude chtít obchodovat prostřednictvím 
eBay.com, která respektuje americké zákony na ochranu spotřebitele se přizpůsobí pravidlům, které 
eBay.com nastaví, protože nemůže eBay.com donutit, aby respektoval autoritu britského zákonodárce a 
podřídil se jeho předpisům.  

198 REED, 2012, op. cit., s. 100-101.  

199 MURRAY, Andrew D. Nodes and Gravity in Virtual Space. Legisprudence [online]. 2011, 5(2), 195-222 

[cit. 2019-04-22]. ISSN 17521467. Dostupné z: https://heinonline-

org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/legisp5&i=195. 
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společenských norem, aby odpovídaly (nebo se alespoň přiblížily) cíli zákonodárce, nebo 

vytvořit funkční celek s ostatními členy nacházejícími se v daném uspořádání, který bude 

mít z nějakého důvodu ještě větší regulační gravitaci než gatekeeper či jiný konkurent. 

Typickém příkladem je Evropská unie, která jako celek těží ze svého postavení 

nejbohatšího trhu na světě s nezanedbatelným souhrnem uživatelů, bez kterého se ani 

velcí gatekeepeři neobejdou a musejí se (alespoň do určité míry) evropské legislativě 

podřídit, viz implementace Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů) (zkráceně GDPR). 

 

5.2.2. Respekt k obsahu zákona 

Samotné uznání autority zákonodárce však nestačí k tomu, aby vznikl respekt 

k zákonu. Stejně důležité je, aby byl jako hodný respektu uznán jeho obsah (Reed používá 

slovo „smysluplný“ z pohledu subjektu, přidržím se tohoto výrazu také, protože český 

překlad spojení „respect-worthy laws“ zní velmi archaicky). K nesmysluplnosti dochází 

obvykle v případech, kdy zákon vyžaduje nemožné, povinnosti jím uložené kolidují 

s povinnosti uloženými jiným předpisem, koliduje se zavedenými společenskými 

normami již upravujícími danou situaci, je nesrozumitelný, nebere v potaz reálné 

fungování dané oblasti (ve smyslu technického fungování) nebo uživatel nevidí, jak by 

vyžadovaným chováním mohlo být dosaženo cíle zákona .200 Za povšimnutí stojí, že se zde 

jedná o téměř stejné „minimální požadavky na právo“, jako má Lon Fuller, a které byly 

zmíněny výše. Reed z Fullerovy práce částečně čerpá.  

 

a) Využití normativního vlivu komunit201 

Jedna z prvních věcí, po které by měl zákonodárce pátrat ve chvíli, kdy se rozhodne, 

že určitou situaci nebo problém je třeba (legislativně) řešit (ať už novým zákonem nebo 

 

200 REED, 2012, op. cit., s. 105. 

201 Tamtéž, s. 121-128. 
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novelizací), jsou již existující, zavedené společenské normy, které operují v dané oblasti 

v různých komunitách.  

V případě, že neexistuje konkrétní společenská norma upravující daný problém, 

zbývá obecná společenská norma „zákony by se měly dodržovat“. Pak je třeba sledovat 

vzájemné komunity a jejich vazby – může nastat nejjednodušší situace, kdy máme jednu 

skupinu potenciálně regulovaných, která ve své většině uznává společenskou normu, že 

zákony tohoto zákonodárce by se měly dodržovat (jednotlivé případy, které tuto normu 

neuznávají, je možné řešit přesvědčováním, vzděláváním, případně sankcemi), protože 

tento zákonodárce má pro ně nejvyšší regulační gravitaci (bez ohledu na důvody a vnitřní 

motivy).  

Nicméně může také nastat situace, kdy se vícero skupin liší tím, že jako osobu 

s nejvyšší regulační gravitací uznávají někoho jiného a tento vztah je třeba objasnit a 

pracovat s ním. Je subjektem s vyšší regulační gravitací jiný stát? Možnosti, jak donutit 

jeho subjekty k dodržování našeho práva budou velmi omezené a budou záviset na 

poměření regulační gravitace jednotlivých zákonodárců mezi sebou a snaze jednoho či 

obou z nich o přibližování legislativy (lhostejno zda formou mezinárodních smluv nebo 

jednostranným přizpůsobením jednoho právního řádu). Je takovým subjektem soukromá 

společnost (typicky gatekeeper, v offline světě se může jednat o jakýkoliv subjekt, jehož 

působení je pro subjekty zásadní, např. církev)? Pokud nemá náš zákonodárce vyšší 

regulační gravitaci než takovýto protějšek, nezbývá mu nic jiného než prozkoumat 

uspořádání, které mezi gatekeeperem a subjekty již vzniklo, daný set vlastních pravidel a 

společenských norem, a snažit se s gatekeeperem pracovat na jejich přiblížení 

požadavkům zákonodárce.  

Změna společenských norem nenastává okamžitě, děje se postupně, graduálně, ale 

pro zákonodárce, jehož legislativní aktivita sama o sobě by v tomto uspořádání byla 

ignorována, je to jediný způsob, jak ovlivnit chování subjektů využitím již existujících 

normativních vlivů, protože vytvoření jeho vlastního přímého vlivu je takřka nemožné.202 

Pokud by se zákonodárce nepokusil o metodu „postupných krůčků“ a rozhodl se jít do 

 

202 REED, 2012, op. cit., s. 121-128. 
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přímého střetu se zavedenou společenskou normou, ze zkušenosti víme, že je velmi 

pravděpodobné, že zvítězí společenská norma. 203  Typický je zde příklad nelegálního 

stahování hudby online. Dříve než si rozhodné subjekty a orgány uvědomily, že toto 

jednání je i v online světě krádež, stihla se v online-komunitě prosadit a zakořenit velmi 

silná společenská norma říkající, že stahování a sdílení hudby zdarma pro osobní účely je 

v pořádku. V souboji mezi touto společenskou normou a zákonem dlouho s velkým 

náskokem vítězila společenská norma. V podstatě až do doby, kdy Steve Jobs přišel 

s konceptem jedné písně na iTunes za jeden dolar. Tím se podařilo sblížit společenskou 

normu (hudba byla najednou zdánlivě téměř zadarmo) a požadavek zákona nekrást 

duševní vlastnictví, protože za píseň bylo zaplaceno. 

 

b) Smysluplnost povinnosti a cíle 

Příklad s kopírováním autorských děl online bez placení využijeme ještě jednou 

zde. Jak už bylo řečeno, ačkoliv autorské právo existovalo dávno před vznikem internetu 

a dalo by se tak očekávat, že bude mnohem „zakořeněnější“ než nově vzniklá společenská 

norma „na kopírování a stahování není v zásadě nic špatného“, nebylo tomu tak, a dodnes 

spolu zákon a společenská norma bojují.   

Reed tvrdí, že to je proto, že se autorské právo nikdy nestalo společenskou 

normou.204 Abychom porozuměli tomuto tvrzení, je třeba jít hlouběji a podívat se, jak 

normy vznikají. Italská socioložka Rosaria Conte a psycholog Cristiano Castelfranchi205 

uvádějí sadu předpokladů, které musejí být splněny, aby preskripce byla brána jako 

norma. Příkaz musí být v první řadě vydán patřičným zdrojem (legitimním 

zákonodárcem) a patřičným způsobem (v souladu s pravidly pro vydávání zákonů); 

v druhé řadě musí subjekt nabýt přesvědčení, že se ho norma týká.206 To je ale samo o 

 

203 REED, 2012, op. cit., s. 128.  

204 Tamtéž, s. 125. 

205 CONTE, Rosaria a Cristiano CASTELFRANCHI. The Mental Path of Norms. Ratio Juris [online]. 2006, 

19(4): 501-517 [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: doi: 10.1111/j.1467-9337.2006.00342.x.  

206 Tamtéž, s. 504-505. 
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sobě málo a je nezbytné, aby zde existoval nějaký převod, na jehož základě se 

z přesvědčení subjektu stane chování se daným normovaným způsobem, který ale subjekt 

obvykle něco stojí.207  

Takovým převodem jsou podle nich cíle (goals). Internalizovaný cíl slouží jako 

spouštěč i směrovka jednání, protože představuje stav, kterého subjekt chce dosáhnout 

určitým způsobem a který nespouští ze zřetele v průběhu jednání.208 Aby tedy subjekt 

přijal normu a choval se podle ní, norma musí nejen vzbudit normativní přesvědčení (že 

se na subjekt vztahuje), ale musí dát vzniknout vnitřnímu normativnímu cíli daného 

subjektu. Vskutku je třeba aby se jednalo o vnitřní cíl – svobodně jednajícím a uvažujícím 

subjektům totiž nestačí vnější imperativ jako důvod k jednání, protože jejich jednání je 

úmyslné, má své motivy a následuje vlastní rozhodnutí.209 Člověk přijme cíl normy za 

vlastní a rozhodne se jí řídit v několika případech: (i) na základě instrumentálního 

uvažování (zvažování sankcí a odměn), (ii) kooperace (subjekt sdílí přesvědčení o účelu 

normy a je ochoten spolupracovat na jejím fungování) a (iii) subjekt se řídí ultimátní 

normou, že zákony by se měly dodržovat.210  

Když se vrátíme zpět k autorskému právu a jeho porušování a zvážíme, jestli 

nastala některá z těchto situací, zjistíme, že vlastně ne. S přihlédnutím k předchozí 

kapitole a uvážením toho, že v kyberprostoru hraje vynucování práva ještě menší roli než 

v offline světě, by bylo nereálné očekávat, že k převzetí cíle dojde na základě strachu ze 

sankce. Nezafungoval zde ani druhý bod – subjekty nejsou přesvědčené o účelu 

(smysluplnosti) normy a nehodlají s ní spolupracovat k jejímu účelu. Jak píše Tyler, lidé 

by museli být přesvědčeni o tom, že daný zákon slouží rozumnému společenskému cíli,211 

aby jej přijali za vlastní, což se v daném případě nestalo především z několika důvodů – 

nedostatku veřejného přesvědčení, že porušování autorského práva je něco špatného, 

 

207 CONTE, Rosaria a Cristiano CASTELFRANCHI, 2006, op. cit., s. 505. 

208 Tamtéž, str. 505. 

209 Tamtéž, str. 508. 

210 Tamtéž, str. 509. 

211 TYLER, Tom R. Compliance with Intellectual Property Laws: A Psychological Perspective. (1997) 29 NYU 
J Int´l I & Pol 219, 226. cit. dle: REED 2012 op. cit., s. 125. 
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nesouladu s veřejným vnímáním férovosti (za kupovanou věc by se mělo platit jen 

jednou) a pocitu, že tento zákon cílí pouze na to, aby vytvářel zisky zájmovým 

skupinám.212 

Zákonodárce by proto měl věnovat pozornost tomu, jak daný zákon nebo 

ustanovení vnímá veřejnost, zda je psaný a komunikovaný takovým způsobem, aby bylo 

pravděpodobné, že jeho cíle vezmou subjekty za vlastní, což zvýší šanci, že bude 

respektován a dodržován. 

 

c) Vyvarování se přílišné složitosti a přesnosti213 

Aby si zákon získal nebo udržel potřebný respekt, je třeba, aby mu rozuměl subjekt, 

kterému je adresován a mohl se tak chovat způsobem směřujícím k naplnění cíle zákona. 

Porozumění daným subjektem vyžaduje, aby zákonodárce vzal v úvahu povahu subjektů, 

na něž míří a nevytvořil zákon natolik složitý,214 že mu daný subjekt nebude rozumět a 

bude si muset vzít na pomoc odborníka. Pokud k tomu dojde, zákon není adresovaný 

původnímu subjektu, ale odborníku. Dodržování zákona se tak ze spolupráce k naplnění 

jeho cíle stává pouhým odškrtáváním jednotlivých povinností.215  Jistě můžeme tvrdit, že 

to v podstatě stačí a svědčí to o efektivitě zákona, ale jaksi cítíme, že prvně zmíněný případ 

(spolupráce) obsahuje vyšší kvalitu efektivity. Zvláště ve vysoce regulovaných odvětvích 

se komplexnosti nelze vyhnout, nicméně alespoň základní obecné cíle zákona by měly být 

napsané co nejčitelněji,216 ať už regulujeme farmaceutický průmysl nebo e-shopy. 

Reed tvrdí, že detailní normotvorba má své opodstatněné místo pouze tam, kde 

existuje sektorový regulátor a jeho interpretační komunita – v takovém uspořádání 

 

212 REED, 2012, op. cit., s. 125. 

213 Tamtéž, s. 130-135. 

214 Obdobně (s v podstatě stejnými následky) se může proti zákonodárci obrátit i snaha psát zákon co 
nejpřesněji, neboť přesnost je často v počátku velmi složitých, komplexních zákonů viz REED 2012 op. cit., 
s. 134. 

215 REED, 2012, op. cit., s. 130-132. 

216 Tamtéž, s. 132. 
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dochází k neustálým regulačním konverzacím, které mohou zahrnovat použití nových 

technologií a bussiness modelů a praxe dodržování a vynucování se tak neustále vyvíjí 

spolu se situací k co nejlepšímu dosažení záměrů zákona.217 Pokud technicistní zákon 

nemá k dispozici takové prostředí, jeho dodržování se soustředí pouze na plnění 

jednotlivých povinností nebo hůř – může poměrně jednoduše docházet k obcházení jeho 

účelu tzv. kreativním dodržováním (creative compliance).218  

 

d) Ekvivalence 

Princip ekvivalence můžeme jednoduše vysvětlit tak, že v offline i online světě by 

měly platit jedny a ty samé zákony a principy.219 Je pak totiž možné využít normativní sílu 

zákonů, které jsou již zaběhnuté a vžité ve fyzickém světě i pro regulaci online aktivit220 a 

uživatelé nejsou mateni „novým“ právem, které stojí na nezvyklých principech. Dalo by se 

říci, že takový zákon má při působení v online světě náskok, protože se podpírá o již 

zavedené a respektované normy a nemusí svou smysluplnost v myslích uživatelů budovat 

od nuly. Také je možné tím zvýšit šanci, že uživatelé nebudou kyberprostor vnímat jako 

místo, kde jsou na chování kladeny nižší standardy (zcela běžný problém sociálních sítí, 

diskusí pod články apod.).221 

Existuje několik možností, jak ekvivalence dosáhnout, jednou z možností je 

ekvivalence formy – to samé zákonné pravidlo se aplikuje offline i online, což ale může 

vést k tomu, že na jednu z forem aktivit (obvykle na tu online) bude povinnost dopadat 

tíživěji, protože dodržení zákona bude nákladnější (ať už na čas nebo typicky např. na 

drahý software).222 Další možnost představuje ekvivalence aplikace – zákon je psán tak, 

 

217 REED, 2012, op. cit., s. 141-142. 

218 Tamtéž, s. 148. 

219 Tamtéž, s. 106. Někteří autoři hovoří o tzv. „rovnocennosti zacházení“ s danými aktivitami, ať už se 
odehrávají na síti nebo ve fyzickém světě.  

220 Tamtéž, s. 106. 

221 Tamtéž, s. 108. 

222 Tamtéž, s. 107. 

 



68 
 

že aktivity online i offline jsou zatíženy (zhruba) stejnou měrou povinnosti k jeho 

splnění.223  

Z hlediska přizpůsobení zákonů je obecně nejjednodušší dosáhnout ekvivalence u 

zákonů či skutkových podstat, které jsou zarámovány skrz úmysl pachatele, naopak téměř 

nemožné může být přizpůsobení tam, kde je rozhodující vnitřní psychický stav oběti nebo 

poškozeného (při jednání online, mnohdy ani offline, žádná taková osoba vůbec nemusí 

existovat).224 Velmi problematická také bývají ustanovení, která se soustředí na konkrétní 

způsob chování nebo způsob jakým se daná aktivita provádí (např. vlastnosručně) – daná 

činnost se na internetu většinou provádí jiným způsobem a ten se navíc ještě poměrně 

rychle mění spolu s technologickým pokrokem.225 

Zákonodárce obvykle jako nejčistší metodu volí přijetí nového zákona, který 

vychází ze stejných principů jako zákon působící offline, ale přizpůsobí ho specifikům 

internetu.226 Jak uvádí Reed na příkladu elektronických podpisů – legislativa sice dosáhla 

rovnosti výsledku (zaručený elektronický podpis je uznávaný stejně jako vlastnoruční), 

nicméně nelze říci, že by se podařilo dosáhnout rovnosti aplikace, protože mít a moci 

používat e-podpis vyžaduje mnohem více úsilí, než vžít do ruky tužku a podepsat se.227 

 

5.3. Možnost ověření 

Systému, který nedodržování zákonů nebere jako vadu zákona, ale spíše jako 

komunikaci ze strany subjektů, která může vyústit i ve změny zákonů, se přímo nabízí 

využít možností empirického sledování lidského chování (možnost navrhovaná 

k ověřování efektivity již profesorem Knappem, viz druhá kapitola). Aernout Schmidt, 

emeritní profesor práva a počítačové vědy na Leidenské univerzitě, ve své práci Radbruch 

 

223 REED, 2012, op. cit., s. 108. 

224 Tamtéž, s. 109. 

225 Tamtéž, s. 109-110. 

226 Tamtéž, s. 119. 

227 Tamtéž, s. 120-121. 
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in cyberspace 228  přichází s metodikou, která je založená na vyhodnocení míry participace 

účastníků v daném systému. Subjekty, které se již nacházejí uvnitř systému, mají možnost 

jej (i) používat, (ii) dodržovat, (iii) vyhýbat se mu, (iv) pokusit se systém opustit a (v) 

vzepřít se proti němu. Naproti tomu subjekty nacházející se vně systému se mohou (vi) 

připojit, (vii) začít spolupracovat nebo (viii) s ním bojovat.229  Za předpokladu dalšího 

rozpracování z hlediska podrobnější typologie parametrů jednotlivých skupin chování, by 

v zásadě mělo být možné zaměřit se na získání konkrétnějších statistických dat, která by 

bylo možné dále zkoumat. 

Ze samotných názvů možností chování je poměrně evidentních alespoň několik 

základních indikátorů – systém, ke kterému se více účastníků přidává, než jej opouští, 

bude mít vyšší kvalitu, tj. i vyšší efektivitu, než systém, který více účastníků opouští; 

narůstající počty účastníků, kteří systém opouští, vzpírají se mu nebo proti němu dokonce 

bojují značí snižující se kvalitu systému, 230  jinými slovy nižší schopnost systému 

přesvědčit účastníky o své smysluplnosti a důvěryhodnosti.  

 
Résumé 

Ráda bych nyní opět alespoň stručně shrnula výše řečené. Důvěra občanů ve stát, 

jeho instituce a právo, se zdá být zcela zásadní při formování jejich kladného, aktivního, 

spolupracujícího postoje k nim; zprostředkovává přijetí jejich rozhodnutí i 

v dlouhodobém horizontu, včetně situací, kdy jde rozhodnutí autorit proti přáním těch, 

jimž je určeno (viz reinterpretace Milwaukee Domestic Violence Experiment). K jejímu 

získání se jako nezbytná jeví vysoká úroveň subjekty vnímané procesní spravedlnosti ze 

strany právních autorit. Ta má v zásadě dva nejdůležitější prvky – spravedlivý proces (v 

běžně právně chápaném smyslu) a tzv. „kvalitní zacházení“, které je možné 

charakterizovat jako férové jednání, dbaní na důstojnost a hodnotu subjektů, slušné 

zacházení obecně. Řečeno slovy předchozí kapitoly, takové jednání posiluje sociální 

identitu člověka v dané skupině, čímž posiluje jeho vazbu ke společenskému pořádku a 

 

228 SCHMIDT, Aernout. Radbruch in Cyberspace: About Law-System Quality and ICT Innovation, Masaryk 

University Journal of Law and Technology [online]. vol. 3, no. 2 (Fall 2009): 195-218. Dostupné z: 

https://heinonline-org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/mujlt3&i=199. 

229 Tamtéž, s. 208. 

230 Tamtéž, s. 212. 

https://heinonline-org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/mujlt3&i=199
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dodržování zákonů. Měly by tak být ideálně eliminovány možnosti vzniku 

stigmatizujících, marginalizujících a agresi vzbuzujících případů jednání s právními 

autoritami, čímž se předchází roztočení spirály agrese (která jednak vede k další 

protiprávní činnosti a jednak je vysloveně nebezpečná všem zúčastněným). Důvěra 

v tomto směru funguje opačně než odstrašení. Člověku není „vyhrožováno“ pomocí jeho 

sociálních vazeb, naopak jsou systematicky posilovány. Člověk je ujištěn, že ačkoliv 

spáchal, co neměl, a je nezbytné, aby nesl následky takového jednání, je stále hodnotnou 

součástí společnosti, což vede k posílení vztahů ke společnosti do budoucna (nebo 

alespoň jejich neoslabení) a snížení pravděpodobnosti recidivy.  V případech, kde nejde o 

protiprávní jednání, se vyplatí důvěru budovat především proto, že zvyšuje legitimitu 

právní autority a tím ochotu s ní spolupracovat, tj. dodržovat zákony.  

Konkrétní doporučení pro zákonodárce obsahuje především Kooperační check-

list, uvedený v kapitole 5.1.3. Nad jeho rámec bych ráda uvedla, že ačkoliv jsem nenašla 

výzkum, který by se přesně tomuto věnoval, není asi bez relevance předpokládat, že se 

stejné či podobné faktory uplatní i při získávání důvěry obyvatel v zákony, resp. 

v zákonodárný proces. Tam by se „kvalitní zacházení“ mohlo projevit např. kvalitně, 

otevřeně, user-friendly zpracovanými webovými stránkami, na kterých každý najde na 

pár kliknutí přesně to, co ho v dané chvíli ohledně připravované i již platné a účinné 

legislativy zajímá.  

Respekt pak dodává tolik potřebnou vnitřní motivaci k dodržování zákonů. Proto 

se také jedná o motivaci trvalou (resp. trvající s trvající smysluplností zákonů), která 

nezmizí s vytracením se kontroly a odstrašení. V tomto směru se dost možná jedná o 

nejméně nákladný nástroj zajišťující dlouhodobou efektivitu práva. Respekt je třeba 

kultivovat na dvou úrovních – respektu pro zákonodárce a respektu k jeho zákonům. 

Respekt k zákonodárci má svá specifická úskalí v online světě (viz problematika 

extrateritoriality a nevhodné aplikace zákonů), která je nezbytné vyvažovat zapojením 

analýzy členství ve skupině a tomu přizpůsobeným slovům zákona (zde se obzvláště 

doporučuje draftování skrze úmysl uživatele a fyzické projevy jednání na území státu); a 

dále uvažováním o problému možné soutěže zákonů (competing laws) ještě předtím, než 

nový zákon vznikne.  

Respekt pro zákony je pak skutečným oříškem v online i offline světě. Výše byly 

nastíněny čtyři možnosti, které zákonodárce má k tomu, aby jeho zákony dosáhly co 



71 
 

největšího respektu mezi adresáty. Může využít již existující normativní vliv komunit, 

v online světě může pomocí ekvivalence využít již v offline světě zakořeněné společenské 

normy dodržovat konkrétní zákon; především by se ale měl vyvarovat přílišné složitosti 

a přesnosti, a cílit na smysluplnost povinností a cílů v očích adresátů. Jen tak může adresát 

přijmout normu za vlastní, zvnitřnit ji, a využít přirozené schopnosti lidského mozku dělat 

to, co mu přijde smysluplné, i když se mu to třeba právě nevyplatí.231 Pokud si adresát 

musí vzít na pomoc k „přeložení“ zákona advokáta, v jeho vnímání se pak norma vztahuje 

spíš na advokáta a nemůže tedy dojít ke zvnitřnění, jen k „odškrtávání“ požadavků zákona. 

Přesné normy samozřejmě mají své místo, ale ideálně pouze tam, kde existují pravidelné 

regulační rozhovory mezi adresáty a regulátorem. Na zákonodárce jsou, řečeno s Lonem 

Fullerem, uvaleny o požadavky,232 zde zejména, aby zajistil smysluplnost normy v očích 

adresátů a ta se mohla označovat za „právo“. Jak bylo uvedeno výše, tento přístup 

umožňuje zajištění dobrovolné spolupráce velké části subjektů, prostředky donucení je 

pak možné využít efektivně a diferencovaně na nespolupracující subjekty.  

Vzhledem k tom, co bylo uvedeno výše, lze za účelem zvýšení smysluplnosti 

doporučit zejména intenzivní a kvalitní veřejnou komunikaci smyslu a cílů zákona. 

Zákonodárce nepřijímá zákony, které by žádný objektivní smysl neměly (snad). Problém 

je, že ač je sám o jejich smysluplnosti přesvědčen, již ho dál nekomunikuje dostatečným 

způsobem dál k jeho adresátům. Tak i objektivně velmi smysluplná norma může být 

veřejností přijímána jen s velkým odporem a pod hrozbou obřích sankcí, pokud se 

komunikace jejího smyslu a aplikace zanedbá.  

 

 

 

 

 

 

231 A naopak, pokud mozek nevyhodnotí aktivitu jako smysluplnou, přestane se jí zabývat, pokud k ní není 
jinak nucen. Viz KOPŘIVA, Pavel, Jana NOVÁČKOVÁ, Dobromila NEVOLOVÁ a Tatjana KOPŘIVOVÁ 2008 op. 
cit., s. 28. 

232 FULLER, 1998, op. cit., s. 37 ad. 



72 
 

6. Ne-právo? Auroville – antropologický optimismus a jeho 

vliv na (ne)existenci právního systému 

V jihoindickém státě Tamil Nadu, zhruba 10 km severně od města Pondicherry, 

byla v roce 1968 zahájena výstavba experimentálního města Auroville, pod patronátem 

UNESCO a indické vlády. Záměrem Auroville je „rozvíjet lidskou jednotu v rozdílnosti. Jedná 

se o první a jediný probíhající experiment zabývající se lidskou jednotou, transformací 

vědomí a prakticky zkoumající aspekty udržitelného života a budoucí kulturní, 

enviromentální, společenské a duchovní potřeby lidstva“.233 Zakladatelkou Auroville byla 

zhruba ve 30. letech minulého století Mirra Alfassa, v Auroville a Indii lépe známá jako 

Matka („the Mother“). Auroville bylo oficiálně založeno 28. února 1968 při shromáždění 

zhruba pěti tisíc lidí ze 124 národů v centru budoucího města (pod banyánem vysazeným 

u budoucího Matrimandiru), na kterém Matka dala Auroville jeho 4 bodovou Ústavu.234  

Aurovilleská Ústava je dost možná nejkratším dokumentem svého druhu na světě. 

Čtyři body vyjadřují čtyři nejzásadnější ideje, na kterých je Auroville budována. Jedná se 

o jediný psaný zákon této komunity, který uplatňuje ve svém každodenním životě, ve 

svém strategickém i ideovém rozvoji, ve věcech malých i velkých.235 Čtyřmi základními 

pilíři jsou: 1) Auroville není nikým vlastněna. Auroville náleží lidstvu jako celku. K životu 

v Auroville je zapotřebí být služebníkem dokonalého vědomí. 2) Auroville je místem 

nekončícího vzdělávání, pokroku a mládí, které nikdy nezestárne. 3) Auroville má být 

mostem mezi minulostí a budoucností. Bude těžit ze všech objevů vlastních i vnějších a 

odvážně směřovat k dalšímu poznání. 4) Auroville bude místem hmotného i duchovního 

výzkumu k vytvoření živoucího příkladu skutečné lidské jednoty.236 

 

233  Auroville in brief [online]. 20.11.2017 [cit. 2019-07-08]. Dostupné z: 
https://www.auroville.org/contents/95. 

234  The Auroville Charter [online]. 21.11.2018 [cit. 2019-07-08]. Dostupné z: 
www.auroville.org/contents/1.  

235 Tamtéž. 

236 Jedná se pouze o můj vlastní překlad, podařilo se mi dohledat 16 oficiálních jazykových mutací, mezi 
nimiž čeština bohužel není.  

 



73 
 

Jak jsem zjistila z osobních rozhovorů s obyvateli Auroville, skutečně se jedná o 

jediná psaná pravidla, podle kterých komunita žije. To ovšem neznamená, že zde nemají 

žádné ustálené postupy a způsoby fungování v běžném životě. Vypadají ale naprosto 

odlišně než to, na co jsme zvyklí u nás. Uvedu několik příkladů. Když si obyvatel Auroville 

potřebuje nakoupit potraviny apod., nejprve si na začátku měsíce vloží určitou sumu 

peněz na svůj místní účet, ze kterého zde pak platí pouze bezhotovostně.237 Poté zajde do 

místního obchodu, kde u žádné položky v sortimentu nenalezne cenovku. Projde přes 

pokladnu, kde je mu nákup namarkován, ale nedostává žádnou účtenku, ani se cenu 

nedoví, pokud se na ni vysloveně neptá, a cena je mu stržena z prostředků vložených na 

konto. V průběhu měsíce se průběžně aktualizuje tabulka vyvěšená u dveří obchodu, ze 

které každý může zjistit, kolik peněz mu na účtu zbývá (každý člověk je tam uveden pod 

svým osobním číslem, takže ostatní neví, kolik jiným lidem zbývá na účtu, pokud neznají 

jejich konkrétní číslo). Nejzajímavější část ale přichází jako obvykle, když dojde na „lámání 

chleba“. V případě, že Aurovillan své konto přečerpá, není to problém, svůj nákup dostane. 

Pokud své konto nevyčerpá, do dalšího měsíce se mu zbytek nepřevede. Podle našeho 

zdejšího průvodce se naprosto nestává, že by někdo tento systém zneužíval, ale pokud by 

se přece jen někdo takový našel, nebyl by hned hnán k odpovědnosti za krádež, podvod 

apod. Skupina osob, která má na zdejší radnici na starosti spory, by si s takovým člověkem 

sedla a nejprve se ho zeptala, zda ví, jak systém funguje, jestli má finanční potíže a snažila 

se s ním problém řešit věcně, bez předpokladu zlého úmyslu. Teprve až kdyby takový 

přístup nefungoval a daný člověk se nepoučil, bylo by mu naznačeno, že pro někoho, kdo 

nesdílí stejné hodnoty jako ostatní členové komunity zde není místo. Nicméně je z tohoto 

přístupu patrné, že myšlenka „ber si to, co opravdu potřebuješ, neplýtvej, buď solidární, 

odpovědnost je pouze na tobě“ má skutečně v základu obrovskou víru v lidské dobro.  

Pravidla vnitřního fungování Auroville (včetně způsobu nakupování) jsou kdykoliv 

otevřená všeobecné diskusi a změně, a stejně fluidně a ad hoc se zde vytváří pravidla 

všedního života – místní jsou už od dětství vedeni k tomu, aby se v každé situaci 

s protistranou dohodli na právě takovém postupu v nastalé situaci, který budou ochotní 

 

237 Auroville se celkově snaží být ekonomicky soběstačná a úplně eliminovat oběh fyzické měny. To se zatím 
stále úplně nedaří a turisté zde běžně platí indickými rupiemi (kromě míst, které jsou určené pouze pro 
místní, jako např. právě tato samoobsluha).  
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dodržet, nebo společně přizpůsobit. Případné spory mezi stranami jsou poměrně vzácné, 

ale pokud se objeví, jsou řešeny výhradně mediací, kterou zajišťuje zdejší radnice.  

Na první pohled je zřejmé, že tento model není jednoduše transferovatelný 

kamkoliv nebo použitelný v celostátním měřítku. Obyvatelé Auroville jsou z velké části 

lidé původem z Evropy, USA a Austrálie, kteří sem přišli zcela dobrovolně a jsou ochotni 

na sobě pracovat, zejména co se týče svého osobnostního a duchovního rozvoje a 

spolupráce s ostatními. Jedná se proto o naprosto nereprezentativní vzorek obyvatel, 

kteří mají velkou výhodu, že si život zde dobrovolně vybrali, v důsledku čehož je u nich 

přirozeně vyšší míra dobrovolné spolupráce se systémem a jeho zlepšování.238  

6.1. Komparace s izraelskými osadami 

Protože se ale jedná o poměrně mladý koncept, a ještě neexistují žádné analytické 

studie zabývající se jeho funkčností, organizací a institucemi, resp. žádné se mi nepodařilo 

nalézt, provedu nyní srovnání se dvěma nejbližšími příbuznými Auroville – dvěma 

odlišnými typy izraelských osad kvutza (termín užívaný v hebrejštině i prof. Schwartzem, 

dále jej budu označovat soudobým českým výrazem „kibuc“) a moshav (dále jen česky 

„mošav“), 239  s nimiž Auroville sdílí zásadní prvky svého uspořádání. Při srovnání 

vycházím ze zjištění o těchto osadách, která učinil americký právník a profesor Richard D. 

Schwartz, ve svém terénním výzkumu mezi lety 1949-1950. 

Kibuc i mošav zkoumané profesorem Schwartzem byly založeny kolem roku 1921 

mladými osadníky z východní Evropy, kteří si tu chtěli vybudovat nový domov doslova od 

základního kamene. Obě osady se v průběhu času rozrostly na zhruba stejný počet 

obyvatel (v době Schwartzova výzkumu), mají prakticky stejné geografické a klimatické 

podmínky, stejně jako rozlohu polí, které jejich obyvatelé obdělávají. Politicky obě osady 

inklinují spíše k sociální-demokracii a obě osady odmítly mnoho z tradičních 

 

238 Ne všichni, někteří obyvatelé Auroville se tu již narodili.  

239  Jedná se o obecná typová označení osad, nikoli o jejich názvy (ty Schwartz v zájmu ochrany jejich 
obyvatel změnil). 
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východoevropských židovských náboženských tradic a zvyků. Obě osady uznávají 

jurisdikci státu Izrael.240 

a) Ekonomické uspořádání: 

Kibuc byl založen jako kolektivistická osada se základní myšlenkou „Každý pole 

svých schopností, každému podle jeho potřeb.“ Prakticky zde neexistuje soukromé 

vlastnictví. Veškeré vybavení, domy, nástroje, produkce atd., i oblečení jednotlivých členů 

jsou majetkem kibucu a jednotlivým členům je pouze propůjčována jakási licence k jejich 

užívání. V důsledku toho zde existuje maximální míra přerozdělování – ubytování je 

přidělováno, strava je společná ve společné jídelně, práce je přidělována, každý člen 

dostává oblečení na příděl (všichni takřka totéž).241 

Mošav vznikl spíše jako společenství, kooperativní komunita, ve které je základní 

ekonomickou a společenskou jednotkou rodina. Skládá se z jednotlivých farem, které 

obhospodařuje a vlastní určitá rodina. Každá farma produkuje a vyrábí primárně pro sebe 

a svůj zisk. Vzhledem k existenci soukromého vlastnictví není žádné přerozdělování 

nutné.242 

Auroville se v tomto směru podobá kooperativnímu mošavu – skládá se především 

z mnoha různých malých farem hospodařících nejrůznějšími způsoby, ale najdeme tu i 

dílny, výrobny slaných oříšků (loupaných ručně), IT firmy, poradenskou společnost a 

mnoho dalších, které jsou vlastněny členy komunity. Jednotliví členové se podílejí 

(dobrovolně) na obhospodařování společných záležitostí, tzn. typicky se podílejí na chodu 

a údržbě Auroville samotné (prací na radnici, v nemocnici či škole) nebo Matrimandiru243 

nebo návštěvnického centra, za což dostávají plat, který jim umožňuje život v Auroville, i 

pokud jejich podnikání např. právě nevzkvétá.   

b) Společenské uspořádání:  

 

240 SCHWARTZ, Richard D. Social Factors in the Development of Legal Control: A Case Study of Two Israeli 

Settlements. Yale Law Journal [online]. 1954 63(4): 471-492. [cit. 2019-08-08]. Dostupné z: 

https://heinonline-org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/ylr63&i=497, s. 473-474. 

241 Tamtéž, s. 474. 
242 Tamtéž, s. 474. 
243 Duchovní centrum komunity.  
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Vzhledem ke kolektivistickému uspořádání kibucu žijí jeho obyvatelé v nepřetržité 

vzájemné interakci a pod dohledem jeden druhého. Většina obyvatel pracuje 8 až 10 hodin 

denně, 6 dní v týdnu po boku dalších členů kibucu, a jejich pracovní úsilí je tak dobře 

známo jejich kolegům i nadřízeným. Jídlo je zajištěno ve společné jídelně, ve které se 

obvykle také nachází ostatní strávníci. Všichni členové bez ohledu na pohlaví sdílí 

společné prací a hygienická zařízení, která jsou obvykle používána většinou členů ve 

stejný k tomu určený čas. Bydlení je organizováno systémem delších domů postavených 

v jedné části kibucu do řad, kdy každý dům má šest místností (v místnosti bydlí manželé 

nebo spolubydlící). Vzhledem ke vzájemné blízkosti je pro obyvatele velmi snadné 

registrovat chování sousedů. Děti jsou vychovávány také kolektivně za pomoci 

speciálních zdravotních sester a učitelů a rodiče s nimi tráví nerušeně zhruba dvě hodiny 

denně, přičemž tento čas je tráven také před zrakem všech ostatních. Sami členové kibucu 

tuto formu komunity označují jako blízké rodinné společenství.244  

Naproti tomu v mošavu jsou příležitosti pro vhled ostatních do soukromého života 

jednotlivých členů podstatně omezenější. Jednotliví farmáři většinou pracují sami nebo 

s pomocí své rodiny či přátel, rodina jí pospolu ve svém domě většinou potraviny z vlastní 

produkce, není zde žádná obdoba každodenního společenského shromáždění jako 

společné sprchování v kibucu. Z hlediska bydlení se jedná o malé roztroušené samostatné 

farmy, které nepřiléhají těsně k dalším obydlím, obvykle je odděluje pole, takže rodinný 

život tu není vystaven třetím očím. Obyvatelé se běžně potkávají na společných místech 

jako ve zdejším kooperativní obchodě, skladech, na shromáždění nebo v kině. Pokud 

farmář plní své povinnosti, zejména platí daně (mošavu), je pouze na něm, jak si své 

záležitosti uspořádá bez ingerence a dohledu ostatních, samozřejmě s ohledem na zdejší 

legislativu.245 

Auroville je v tomto ohledu vystavěná v podstatě stejně jako mošav, navíc zde 

existují komunitní vzdělávací instituce – školka, základní a střední škola, takže výchova a 

vzdělávání neleží pouze na bedrech rodičů.  

 

 

244 SCHWARTZ, 1954, op. cit., s. 477. 

245 Tamtéž, s. 478. 
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c) Orgány: 

Nejvyšším orgánem kibucu je Všeobecné shromáždění, které se svolává pravidelně 

alespoň jednou za týden, každý člen komunity má při rozhodování jeden stejný hlas, a řeší 

prakticky jakékoliv otázky, které ve společenství vyvstanou. Některé aktivity jsou 

delegovány na Komise, které jsou voleny Všeobecným shromážděním a které jsou zde 

aktivnější než v mošavu (zřejmě kvůli potřebě přerozdělování). Najdeme zde stálou 

komisi pro ekonomickou koordinaci, přidělování práce, vzdělávání, sociální záležitosti, 

ceremonie, bydlení, komunitní plánování a zdraví.246 

Nejvyšším orgánem mošavu je také Všeobecné shromáždění, v němž má každý člen 

jeden stejný hlas, ale které se schází méně často (alespoň ob-týden) a obecně má trochu 

menší účast než shromáždění kibucu. Také zde jsou voleny Komise, ale je jich méně a 

převážně se zabývají různými zemědělskými záležitostmi.247  

Nejvyšším orgánem Auroville je také shromáždění všech členů, ovšem poněkud 

modernějšího ražení – rozhodování běžně probíhá pomocí online hlasování a jednotliví 

členové se zapojují do různých focus groups podle svého vzdělání, talentu a nadšení. 

Z toho, co se nám podařilo zjistit, zde není žádný ekvivalent k ustanovovaným komisím 

s danými pravomocemi, organizačně-administrativním centrem osady je radnice. O jejím 

bližším fungování se však nepodařilo sehnat více informací.  

d) Postoj k formální normotvorbě: 

Jak píše Allan E. Schapiro z univerzity v Haifě, postoje zakladatelů kibuců ve 20. 

letech minulého století byly, co se práva (formální normotvorby) týče, rozporuplné. 

V roce 1925 anonymní skupina představitelů několika kibuců představila návrh Ústavy 

pro kibuc a běžely živé diskuse o případné podobě práva v kibucech. Jako nejsilnější se 

nakonec ukázal být proud zastávající názor zbytnosti právních norem. Tento názor hezky 

ilustrují zápisky ze shromáždění z kibucu Degania Aleph, citované Schapirem: „The matter 

 

246 SCHWARTZ, 1954, op. cit., s. 474. 

247 Tamtéž, s. 474. 

 



78 
 

of the Constitution is opposed to our entire outlook with regard to the kvutza.“248 Nebo o 

kousek dál ve vztahu k právu: „We have a certain natural opposition to law. Our taste is to 

be beyond the framework of laws, and it is pleasant to us; for strong in us is the impression 

of law in capitalistic society, law that exists in absolute contradiction to the feeling of justice 

we have inside us.“249  Schapiro dodává, že proti-kapitalistické zaměření kibucu je jen 

jedním z důvodů tohoto postoje, dalším je odmítnutí náboženské tradice, kdy odmítnutím 

zákonů bylo odmítnut i Zákon.250 Výsledný počáteční vztah k ideji práva byl tedy spíše 

negativní, právo bylo vnímáno jako cizí prvek, který by narušoval rodinnou pospolitost 

kibucu, a proto by se nedorozumění a spory měly řešit výhradně otevřenou a přátelskou 

diskusí. Základní společenskou normou byl respekt, skrze nějž nastávala identifikace se 

skupinou. Kibuc tedy odmítl tvořit formální vnitřní normy, problémy, které vyvstávají má 

řešit Všeobecné shromáždění ad hoc, ale zároveň v něm vznikají různá organizační 

pravidla společného života a práce.251  

Mošav se rozhodl vydat pro-právní cestou, neboť nesdílel proti-kapitalistické 

naladění a již v roce 1926 byly přijaty první procesní normy řešení konfliktů, které 

upravovaly rozhodování na lokální úrovni v dané komunitě a odvolání k Justičnímu sboru 

Hnutí mošavu. Jednotlivým Justičním komisím byla také svěřena pravomoc vnitřní 

normotvorby.   

Auroville se v této oblasti vydává cestou kibuců s několika modifikacemi. Jak už 

bylo zmíněno výše, Auroville má vlastní Ústavu se základními normami komunity. Další 

formální vnitřní normotvorba se nepředpokládá a neprovádí. Organizační pravidla 

společného života a fungování ale komunita vytváří, přičemž tato pravidla jsou poměrně 

jednoduchá. Členové jsou už od dětského věku vedeni k tomu, aby si v každé situaci 

dokázali společně s ostatními nastavit taková pravidla, která budou pro účastníky nejlepší 

a budou je schopni a ochotni dodržovat. Což je v zásadě variace na zlatou civilněprávní 

 

248 SHAPIRO, Allan E. Law in the Kibbutz: A Reappraisal. [online]. Law & Society Review. 1976, 10(3), 415-

438 [cit. 2019-08-15]. ISSN 00239216. Dostupné z: doi: 10.2307/3053141, s. 420. 

249 SHAPIRO, 1976, op. cit., s. 420. 

250 Tamtéž, s. 427. 

251 Tamtéž, s. 421-428. 
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zásadu pacta sund servanda. Vzájemné vazby zde tedy jsou regulovány zvnějšku, 

externími normami pouze v administrativně-organizačních záležitostech. Panuje zde 

přesvědčení, že obyvatelé jsou kompetentní si své záležitosti regulovat sami a společně 

díky spolupráci, vzájemnému respektu a osobní odpovědnosti (schopnosti, které všechny 

předpokládají práci s vlastním egem a uvědoměním). Právo zde z velké části není 

pociťováno jako něco „vnějšího, nezávislého a donucujícího“.252 Spíše jako něco vlastního, 

pro co jsme se rozhodli, protože to tak dává smysl. Na organizačních pravidlech 

každodenního života, společných záležitostí a kooperace se členové domlouvají podobně 

jako v kibucu, snad jen s rozdílem internetem asistované debaty.   

e) Řešení sporů: 

V kibucu neexistuje žádný specializovaný orgán řešení sporů mezi jednotlivými 

členy. Tato pravomoc spolu se sankční pravomocí zůstává Všeobecnému shromáždění, 

který má k dispozici dvě sankce – veřejné mínění členů kibucu a vyobcování. Jednodušší 

případy, např. když se dva lidé na určitém pracovišti pravidelně hádají, řeší příslušná 

komise, např. komise pro přidělování práce, která ale neřeší samotný spor mezi těmito 

osobami, ale rozhodne, že v zájmu kvalitní produkce bude jeden z nich přesunut na jiné 

pracoviště a tím bude spor eliminován. Takové rozhodnutí nemá sankční, ale organizační 

povahu.253 

Na rozdíl od kibucu existuje v mošavu tzv. Justiční komise (případně Exekutivní 

komise) – panel sedmi osob každoročně zvolených Všeobecným shromážděním, který 

řeší vnitřní spory. Ty se před ni dostanou buď z iniciativy jednotlivých členů nebo jsou 

k ní delegovány Všeobecným shromážděním. Soudní komise jednak pořádá slyšení stran 

a svědků, ale i sama vyšetřuje okolnosti případu a následně rozhoduje, jakým způsobem 

bude odpovědná osoba nést odpovědnost, příp. jak bude potrestána. Soudní komise 

ukládá zpravidla povinnost k náhradě škody a/nebo pokutu. Pokud není uložená 

povinnost nebo sankce splněna dobrovolně, je vykonatelná tajemníkem mošavu.254 

 

252 REDFIELD, Robert. Primitive law. University of Cincinnati Law Review [online]. 1964, 33(1-1) [cit. 2019-

08-15]. ISSN 00096881. Dostupné z: https://heinonline-

org.ezproxy.is.cuni.cz/HOL/P?h=hein.journals/ucinlr33&i=15, s. 3.  

253 SCHWARTZ, 1954, op. cit., s. 475. 

254 Tamtéž, s. 474-475. 
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Auroville se vydalo pomyslnou třetí cestou. Nepotřebují orgán, který bude řešit cizí 

spory, ať už obecný nebo specializovaný, protože věří ve schopnost každého člena řešit si 

své spory. Zároveň ale tato schopnost může být omezena různými komunikačními 

překážkami. Spory, které si nedokáží strany urovnat bez pomoci, jsou proto řešeny před 

místním mediátorem/mediátorkou, kteří neřeší spor mezi stranami místo nich, ale kteří 

jim pomáhají odblokovat komunikaci, aby jej byli schopní sami vyřešit. Spory mezi 

komunitou a členem se řeší stejně.  

f) Sankce: 

V kibucu najdeme pouze dva druhy sankcí coby reakci na protispolečenské chování 

– veřejné mínění (public opinion) a vyloučení. Díky velmi těsnému společenskému 

uspořádání, ve kterém jsou členové kibucu prakticky neustále na očích ostatním členům, 

se tu velmi rychle a přesně může rozšířit informace o jakémkoli protispolečenském 

jednání prakticky do celé komunity. Nejrychlejším kanálem jsou přirozeně neformální 

společné aktivity jako sprchování nebo obědy.255 Veřejný nesouhlas s daným jednáním je 

následně dán jeho původci najevo prakticky stejnou cestou pouze v opačném směru, jako 

se informace rozšířila – velmi intenzivní každodenní spoluprací (pohledem, předáním 

instrukcí, podáním talíře s jídlem apod.). Tak může být veřejné mínění komunikováno 

často, rychle, decentně a zároveň s variabilní intenzitou. Zkušený člen podle těchto i 

malých náznaků pozná počínající veřejný souhlas nebo nesouhlas a může se podle něj 

zařídit, ještě předtím, než se na jedné nebo druhé straně objeví nějaký extrém (ať už 

v jednání nebo reakci).256 Co ale veřejnému mínění propůjčuje skutečnou efektivitu je 

vnímaná závažnost sankce, která je u veřejného mínění vyšší, čím je daný člověk více 

orientovaný na skupinu.257 Komunita si proto záměrně vybírá své členy tak, aby přijímala 

 

255 Schwartz píše, že i zde samozřejmě platí, že cokoliv bylo vyřčeno s dovětkem „Slyšel jsem to ve sprše,“ 
musí být bráno s rezervou, nicméně se tu prý objevuje až překvapivě mnoho přesných informací. Zatímco 
v kibucu se zpráva o účelu jeho pobytu těmito kanály rozšířila během jednoho týdne a s velkou přesností, 
v mošavu naproti tomu trvalo rozšíření informace dva měsíce a ještě byla rozšířena poměrně nepřesně. Viz 
SCHWARTZ 1954 op. cit., s. 478. 

256 SCHWARTZ, 1954, op. cit., s. 479. 

257 Pro individualistu, který nezávisí na skupině ani obživou, ani společenským kontaktem, ale v kibucu 
pouze přespává, by veřejné mínění nemělo zdaleka takový význam a hodnotu, a proto by se jím příliš 
ovlivnit nenechal. 
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ty, kteří jsou k veřejnému mínění citliví a reagují na něj. Předtím, než komunita přijme 

nového člena, určitou dobu s ní žije a nápodobou se učí, jak v ní fungovat. Starší členové 

si jeho reakcí všímají a pokud se nepřizpůsobí ani za delší dobu, je mu prostřednictvím 

veřejného mínění naznačeno, že do komunity nepatří. Tato nepříjemná zkušenost vede 

kandidáty k tomu, že raději sami odejdou. Děti jsou k témuž vychovávány ve školce již od 

útlého věku. 258  Vzájemná blízkost členů skupiny, jejich identifikace s ní a vnímaná 

podobnost jednotlivých členů také umožňuje zprostředkované učení z příkladů 

ostatních.259 Vyloučení je jako sankce uplatňováno v jednotkách případů. Mnohem častěji 

dochází k vyloučení z komunity neformálním způsobem, kdy je Všeobecným 

shromážděním např. zamítnuta žádost jít studovat na vysokou školu a mladý člověk, který 

po vzdělání touží a odejde za ním, je pak vyloučen z komunity prakticky vyloučen, ačkoli 

o jeho vyloučení se nerozhodovalo.260 

V mošavu není možné používat veřejné mínění jako prostředek společenské 

kontroly a sankci tak efektivně jako v kibucu z jednoho prostého důvodu – mezi obyvateli 

mošavu není ani zdaleka tak intenzivní komunikace a spolupráce, která by to 

umožňovala.261 Značná soběstačnost jednotlivých členů neumožňuje použití veřejného 

mínění natolik efektivně, aby zde nemusely existovat ještě jiné sankce – typicky pokuty 

ukládané Soudní komisí, zcela výjimečně vyloučení z komunity pro bankrot.262 

Jedinou obranou k proti-společenskému chování, kterou mají k dispozici obyvatelé 

Auroville, je také veřejné mínění. Existuje zde možnost formálního vyloučení, kdy by 

určitý člen byl např. „odstřižen“ od vnitřního bankovního systému, bez kterého si nebude 

moci v rámci komunity nic koupit, ale nebyl by vyloučen fyzicky. Vzhledem k tomu, co 

bylo výše zmíněno o kibucu a mošavu, je toto nastavení poměrně překvapivé, protože zde 

také není vysoká míra každodenního kontaktu a spolupráce jako v kibucu, v podstatě zde 

 

258  I mezi zakládajícími členy kibuců převažovali lidé, kteří tíhli ke společenské solidaritě, spravedlivé 
společnosti, tedy lidé primárně nastavení směrem k ostatním lidem. U mošavu takoví lidé tvořili zhruba jen 
třetinu zakladatelů. Viz SCHWARTZ, 1954, op. cit., s. 480-481. 

259 SCHWARTZ, 1954, op. cit., s. 483. 

260 SHAPIRO, 1976, op. cit., s. 427. 

261 SCHWARTZ, 1954, op. cit., s. 478-479. 

262 Tamtéž, s. 482. 
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vidíme stejné uspořádání jako v mošavu. Ten ale má Soudní komisi, která může ukládat 

pokuty, rozhodovat o náhradách škody apod. Žádný takový orgán však v Auroville 

nenajdeme a síla veřejného mínění je jediným nástrojem, který členové komunity mají 

k dispozici. Používají ho ale k vlastní ochraně, nikoliv k trestání. Zbytek komunity zde není 

od toho, aby vynášel nad jednotlivcem soudy a trestal jej, ale aby mu pomohl situaci/spor 

vyřešit. Měla-li by snad být komunita zneužívána, má k dispozici možnosti, jak se bránit a 

zneužívající osoby se zbavit.  

Skočíme-li zhruba o 25 let dál do doby, ve které psal svůj článek Allan E. Schapiro, 

zjistíme, že kibucy se v 70. letech minulého století značně rozrostly, s čímž i je postihla 

zvyšující se míra společenské diferenciace a privatizace. Dříve spolehlivá místa předávání 

informací byla buď eliminována nebo omezena – společné sprchy byly zrušeny, velká 

společná jídelna ustoupila menším kuchyním v každém domě – a vyšší množství členů 

spolu s mechanizací práce ztěžuje diseminaci informací a předávání feedbacku v podobě 

veřejného mínění.  I přes tyto změněné podmínky se zde neobjevil žádný nový orgán 

soudního typu a společenské poměry jsou tu dnes rozvolněnější.263 Od raných dob kibuců 

(20. léta minulého století) se ale s jejich rostoucí členskou základnou objevují vždy jednou 

za čas názory, že kibuc už není tím rodinným společenstvím, kterým býval, což působí 

členům rozrušení a k zajištění poklidného soužití by měly být přijaty určité formální 

normy.264 Je zde tedy zřetelná tendence snižování společenské kontroly skrze veřejné 

mínění s rostoucím množstvím členů a blahobytu kibucu, s občasnými záchvěvy touhy po 

formální normotvorbě.  

Ve velké většině mošavů postupně zanikla samostatná Soudní komise (ze zhruba 

400 mošavů existovala v 70. letech pouze ve čtyřech) a byla nahrazena speciální komisí 

zabývající se spory mezi členy. Aktivita rozdílných komisí celkově přešla spíše na 

Exekutivní komisi, která přebrala v mnoha případech i řešení sporů a udílení sankcí, 

avšak její služby nejsou příliš využívány. Úpadek komisí je připisován klesající 

pospolitosti mezi členy. I ve vnitřních sporech (kromě těch, které se vztahují přímo 

k organizaci mošavu) je zcela běžně k řešení volána policie nebo jiný orgán státu Izrael 

podle situace. Oproti situaci v 50. letech popsané Schwartzem, tak Schapiro 

 

263 SHAPIRO, 1976, op. cit., s. s. 417. 
264 Tamtéž, s. 421. 
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zdokumentoval, jak se členové čím dál více spoléhají na stát Izrael co se týče legislativy a 

jejího vymáhání, tj. rostoucí začlenění do justičně-legislativních státních struktur na úkor 

vlastních institucí.  

 

6.2. Právně-evoluční okénko 

Předchozí odstavce se věnují společnostem uspořádaným natolik odlišně od té 

naší, že přinášejí na mysl myšlenku dávných společností nebo primitivních kmenů. Ráda 

bych se tedy na malou chvilku zastavila u (právní) evoluce. Nikoliv však z hlediska vývoje 

právních institutů v čase, od primitivních společností až ke komplexním právním 

systémům, protože ani jedna z osad není primitivní společností. Naopak se jedná o velmi 

vyspělé společnosti, které si cílevědomě zvolily některé instituty odmítnout, a tedy by 

nám pohled do minulosti příliš nepomohl.  

Tradiční darwinistické evoluční schéma běžně přijímané v právu a ekonomii praví, 

že co přežije, bylo efektivní – úspěšné zákony a systémy prosperují, zatímco ty méně 

úspěšné upadnou v zapomnění.265 Harvardský profesor Mark J. Roe, toto schéma doplňuje 

o základy teorie chaosu, moderní evoluční teorie a konceptu „path dependency“ (tento 

koncept zde rozvádět nebudu, neboť se podlé mého tak úzce prolíná s evoluční teorií, že 

zde není potřeba je rozlišovat).266  

Roe píše, že pokud chceme zkoumat vývoj jakéhokoli komplexního systému, 

kterým společnost, lidská interakce, ekonomie i právo bezesporu jsou, je dobré hned 

zpočátku přijmout jeden ze základních postulátů teorie chaosu, a to, že komplexní 

systémy jsou vysoce citlivé na počáteční podmínky a jejich průběžné změny. I malá změna 

v nich povede k zásadně odlišným výsledkům, než by se očekávalo.267 Jak píše Roe, slovo 

chaos zde neznamená, že tu vládne nepořádek, ale že přesné předpovědi toho, kam takový 

systém míří, jsou velmi obtížné.268 Z tohoto úhlu pohledu je patrné, že není možné činit 

 

265 ROE, Mark J. Chaos and Evolution in Law and Economics. Harvard Law Review [online]. 1996, 109(3), 

641-668 [cit. 2019-08-21]. ISSN 0017811X. Dostupné z: doi: 10.2307/1342067, s. 641. 

266 Tamtéž, s. 641. 

267 Tamtéž, s. 642. 

268 Tamtéž, s. 642. 
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ukvapené závěry o tom, kam který systém spěje, resp. není možné jednoduše říci 

například, že kibuc následuje mošav a formální normotvorba se v něm časem jistě objeví, 

nebo že Auroville je zhruba o 50 let mladší než izraelské osady, takže je zhruba o takový 

počet let oproti nim pozadu. Všechny tři osady vycházejí z odlišných počátečních 

podmínek, přitahují odlišné typy obyvatelstva a mají od počátku různé „mindsety“. 

Společně jsou však všechny tři ovlivňovány prostředím, ve kterém se nachází, tj. státy 

s vyspělou právní kulturou, kterou samy částečně využívají a jsou jí ovlivňovány.  

Moderní teorie evoluce pak přichází s myšlenkou, že výsledek evoluce sice často 

může být nejefektivnější dostupná varianta, ale to ještě neznamená, že evoluce je cesta 

přímo a vzhůru – systém přežil, protože byl nejlépe uzpůsoben včerejším podmínkám, ale 

jeho nepřeživší konkurence mohla být nejlépe uzpůsobena podmínkám dneška.269 Roe 

používá krásnou metaforu evoluční biologie, podle které nás přírodní výběr vede vzhůru 

na místní kopec. Abychom ale vystoupali na mnohem větší kopec dál od nás, museli 

bychom nejprve z toho menšího kopce slézt dolů, což nám ale metoda přírodního výběru 

neumožňuje. Drží nás v lokálním ekvilibriu na vrcholu našeho kopce, aniž by nám ukázala 

mnohem vyšší kopec hned za humny. Z této metafory je dobré si odnést poučení, že 

„přežití neimplikuje nadřazenost vůči nevyzkoušeným alternativám“.270 Pro náš diskurz je 

podstatné odnést si právě to. Zatímco náš právní systém a společnost jdou systémově 

cestou přirozeného výběru (ať už drobnými krůčky změn nebo drastickými skoky velkých 

krizí), tři osady zmíněné výše se vydaly z kopce dolů a mají před sebou jiné, možná i vyšší 

kopce s hezčím výhledem. Nebo také ne. Až časem se ukáže, jestli vyšplhají do nových 

výšin efektivního ekvilibria, nebo se raději vrátí na „náš kopec“. 

 

Résumé  

Na předchozích stranách jsme měli možnost seznámit se s kibucem, coby komunitu 

lidí, kterým zvolený kolektivistický ekonomický model a nízká diferenciace práce 

umožnili používat nejefektivnější možnou formu společenské kontroly (viz čtvrtá 

kapitola) – neustálý vzájemný dohled, spolu s veřejným míněním jako velmi efektivním 

způsobem odstrašení (členové komunity jsou k veřejnému mínění velmi citliví díky 

 

269 ROE, 1996, op. cit., s. 643. 

270 Tamtéž, s. 643. 
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vysoké míře identifikace se skupinou a značné materiální závislosti na ní). Tyto podmínky 

se ale časem začaly rozvolňovat, některé kibucy se začaly i privatizovat. Otázkou tedy je, 

kdy nastane chvíle, kdy už budou poměry rozvolněné na tolik, že původně efektivní 

nástroje vynucující dodržování práva přestanou být dostačující, a jakou další cestou se 

obyvatelé kibuců rozhodnou vydat, aby bylo ustanoveno nové efektivní ekvilibrium.   

V mošavu jsme viděli v podstatě kapitalistické společenství, ve kterém se efektivní 

dohled mohl uplatnit pouze v rodinách, které od počátku spoléhalo na vlastní legislativu 

a tradiční sankční nástroje, jaké jsou vlastní i nám, právě proto, že neměl k dispozici stejné 

nástroje jako kibuc. Sloveso „neměl“ je ale lehce nepřesné, mošav se tyto nástroje rozhodl 

nemít záměrně a dal přednost výše zmíněným. S příchodem a posílením nově vzniklého 

státu Izrael se postupně vlastní legislativa stávala zbytečnou a uplatňování vlastních 

sankcí svými orgány také, k čemuž přispěla také klesající pospolitost členů. Zde by se 

možná s trochou nadsázky dalo tvrdit, že mošav již začal šplhat zpátky na náš kopec.  

Auroville se od počátku vydala cestou vnitřní motivace svých členů. Kontrola tu 

existuje pouze ve velmi omezeném rozsahu k zajištění dodržování několika málo pravidel 

tak, aby komunita nebyla chráněna, resp. nebyla zneužívána. Panuje zde tedy vysoká míra 

důvěry oběma směry (od členů ke komunitě, i od komunity ke členům). Při porušení 

pravidel se nejprve zjišťuje důvod porušení, který se komunita pokusí pomoci vyřešit. 

Protože je tu maximální míra zapojení do tvorby pravidel, těší se tu pravidla velkému 

respektu. Vysoká míra pozitivní identifikace se skupinou (občas některými lidmi mimo 

Auroville zmiňovaná až jako druh snobství) zvyšuje míru spolupráce jednotlivých členů. 

Otázka je, zda se toto nastavení podaří udržet i do budoucna, pokud bude komunita dále 

růst, zejména populačně.  

V této kapitole je také patrný jeden z velmi podstatných závěrů o efektivitě práva 

– efektivita práva se ve společnosti ustanovuje zas a znova, neustále, dynamicky reaguje 

na vnější podmínky tak, aby se s každou změnou opět dostala do co nejefektivnějšího 

stavu, který je ale spíše než pevným bodem jen iluzorní čárou horizontu. Není nakonec 

podstatné, aby se jeden z předpokladů o lidské povaze ukázal jako pravdivý nebo 

nepravdivý. Tyto a podobné představy jsou užitečné pouze jako myšlenkové nástroje a 

jako kopce v krajině, z nichž se některý může ukázat být evolučně zajímavější než ty 

ostatní. 
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7. Závěr 

Protože už všechny tři hlavní kapitoly dostaly svá shrnutí, dovolím si závěr napsat 

otevřeněji. Čtenář by si z této práce měl odnést především vědomí toho, že každý máme 

nějaké, více či méně vědomé představy o světě a lidech kolem nás. To je naprosto 

v pořádku. Ale tyto představy, pokud nejsou reflektované, nás uzavírají v jednom typu 

myšlení, ze kterého je velmi těžké vykročit. Troufám si tvrdit, že takto právo velmi dlouho 

stálo na myšlence antropologického pesimismu. Je mu i dnes tak vlastní, že už to ani 

nevnímáme. Tato představa je tak zažitá, že je pro nás jen extrémně těžké představit si 

fungující, efektivní systém práva, který nestojí primárně na sankcích. Některým to 

dokonce může znít jako naprostý nonsens. Ale to, že si něco nedokážeme představit, 

neznamená, že je to nesmysl. Přetrvávající model není automaticky lepší než 

nevyzkoušené varianty, vzpomínáte? Žádná z představ o lidské povaze sice není zcela 

správná, ale jejich hodnota tkví právě v tom, že díky nim můžeme prokouknout slepá 

místa svých představ. Znovu zpochybňovat i věci a koncepty, které se nám zdají nad 

Slunce jasnější a zcela samozřejmé. Domnívám se, že aby bylo naše právo schopné 

přizpůsobovat se novým výzvám, je zcela nezbytné otřásat našimi základními 

představami o něm. Co je pevné, odolá. Co je přežité, bude nahrazeno novým.  

Domnívám se, že zákonodárce nemůže jednoduše zvolit jeden model a toho se 

držet. Ideálně zvolený model není jeden. Ideální model se přizpůsobuje měnícím se 

podmínkám a stavu společnosti, na kterou má působit, nikdy nerezignuje na svou funkci 

společnost chránit a roste spolu s ní. Jeho ideální kvalita tkví právě v tom, že se vyvíjí a 

tím zůstává efektivní.   

Domnívám se, že ať chceme nebo ne, pomalu ale jistě spějeme k bodu, ve kterém 

je evoluční vývoj směrem k novému efektivnímu ekvilibriu již nevyhnutelný. Příznaky 

takového zvratu jsou např. přebujelá legislativa, ze které jsou i právníci občas nešťastní, 

nedůvěra občanů v právo a státní instituce, efektivita práva všeobecně vnímaná spíše jako 

nízká atd. To všechno nám dává poměrně jasný signál, že je na čase začít uvažovat jinak a 

osvojit si i jiné techniky, než se kterými jsme si jakž takž vystačili dosud. Rizika neadaptace 

jsou příliš velká, než abychom je mohli ignorovat. Abych parafrázovala Lona Fullera, až 

bude řízení státu předáno do rukou odborníkům pro styk s veřejností, tak už bude pozdě.  
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Abstrakt 

Práce se věnuje zkoumání efektivního působení práva ve společnosti. Nejprve ve 

druhé kapitole stručně shrnuje základní koncepty efektivity práva v teorii práva, 

sociologii práva a právní filosofii a v krátkosti představuje současnou situaci 

vyhodnocování efektivity zákonů v české legislativním procesu. Dále vybízí k vyzkoušení 

psychoterapeutického rozhovoru Benjamina Sellse s Právem k prozkoumání vlastních 

představ o právu a společnosti. Následně jsou postupně ve třech kapitolách představeny 

tři základní představy (koncepty) o lidské přirozenosti (antropologický pesimismus, 

realismus a optimismus). Tyto představy ovlivňují naši vědomou nebo nevědomou volbu 

nástrojů, které používáme k zajištění efektivity práva. Antropologický pesimismus si 

typicky volí kontrolu a odstrašení. Antropologický realismus využívá kontrolu a 

odstrašení cíleně na subjekty, na které nestačí nesilové nástroje – důvěra a respekt. Tyto 

nástroje – odstrašení, kontrola, důvěra a respekt – jsou následně rozebrány. Předmětem 

zkoumání jsou především mechanismy působení těchto nástrojů z hlediska reálného 

lidského chování a reakcí, pomocí výzkumů a experimentů převážně z oblasti sociální 

psychologie provedených zejména v USA v posledním zhruba půl století. Uvažována jsou 

také rizika a nepříznivé vedlejší efekty odstrašení a kontroly. Na závěr je v šesté kapitole 

představen koncept antropologického optimismu pomocí popisu experimentální 

vesničky v jižní Indii. Její fungování je blíže popsáno pomocí kontrastu s podobnými 

osadami, izraelským kibucem a mošavem, a kapitola je zakončena krátkým evolučním 

okénkem. Práce dochází k závěru, že jeden skutečně efektivní model neexistuje, neboť 

společnost se neustále vyvíjí a aby právo působilo efektivně, musí se i zvolený model 

ovlivňování právní efektivity neustále vyvíjet.  
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Effectiveness of law in behavioral perspective 

Abstract 

The thesis is considering effective influence of law in society. Firstly, the basic 

concepts on effectiveness of law in fields of theory of law, sociology of law and legal 

philosophy are briefly introduced along with current system of assessing effectiveness of 

regulation in Czech legislative process in second chapter. Next it encourages to try on 

oneself the psychotherapeutical interview with the Law of Benjamin Sells, to find out 

about one´s own potentially hidden ideas and prejudices about law and society. Finally in 

three consecutive chapters are introduced three basic concepts of human nature 

(anthropological pessimism, realism and optimism) that are informing our often 

unconscious choice of instruments used to enhance the effectiveness of law. 

Anthropological pessimism typically chooses control and deterrence. Anthropological 

realism uses control and deterrence for those, who are not influenced by softer measures, 

which it deliberately cultivates – trust and respect. These instruments are than examined 

from the perspective of their real effects on human behavior by means of research, studies 

and experiments mostly from the field of social-psychology. Finally, the sixth chapter 

concerns itself with anthropological optimism, which is introduced on example of an 

experimental village in south India. Its functioning is contrasted to two Israeli settlements 

(kibbutz and moshav). The thesis concludes that there isn´t one specific best, most 

effective model to choose, because the society is ever evolving and for the law to remain 

effective, the chosen model supporting its effectiveness must evolve too.  
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