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I) ÚVODEM 

 

 1: VÝCHODISKA 

 

 

1. Na prvním semináři z teorie práva je zpravidla čerstvým posluchačům 

právnických fakult pokládána jedna z vůbec nejtěņńích otázek, se kterou 

se v průběhu svého celého dalńího studia setkají: co je to právo (ius)? Odpovědi 

studentů bývají různé, přičemņ pomyslné mantinely reakcí představuje stoické 

mlčení doprovázené upřeným a mnohdy nechápavým pohledem na straně jedné, 

a hrdá recitace krátké a propedeuticky zjednoduńující definice na straně druhé. 

Nelehká je následná úloha učitele, neboť musí studentům objasnit, ņe obě tyto 

reakce, včetně jejich různých variant, jsou zcela rovnocenné
1
. Nechápavý pohled 

studenta můņe pramenit z toho, ņe si není – a oprávněně – jistý, na co vlastně je 

tázán, neboť jak přesvědčivě dokládá Viktor Knapp, výńe poloņená otázka je 

nejenom sloņitá, ale ve své podstatě i matoucí, poněvadņ sama vyvolává dalńí 

dotazy.
2
 I kdybychom vńak předmětnou otázku zúņili do jednoho z moņných 

významů, odpovědi uváděné druhou skupinou studentů nikdy nebudou schopny 

postihnout vńechny aspekty a roviny práva (ius). Byť by studenti správně 

vykreslovali určitý rys (dimenzi) práva, vņdy budou jimi uváděné charakteristiky 

postiņeny určitou fragmentárnosti, tudíņ i nedostatečností, a to mj. jiņ z důvodu 

                                                             
1 Učitel by měl studentům vysvětlit, ņe se musí oprostit od tradičního poněkud zuņujícího 

evropského myńlení, vycházejícího ze schématu, ņe platí „buď A – anebo B“, neboť v daném 

případě se vedle sebe uplatňuje „A i B“. K naznačené charakteristice evropského myńlení 
srov. blíņe: Jung, C. G.: Komentarz psychologiczny do Tybetańskiej Księgi Umarłych. In: Kania, 

I.: Tybetańska Księga Umarłych. Kraków: Oficyna Literacka, 1991, s. 223 a násl. 

 
2 Knapp, V.: Teorie práva. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 41: Knapp rozlińuje dvě základní moņnosti 

výkladu této otázky, a to buď jako „vymezení ideje práva“, anebo jako hledání „vymezení práva 

jako specifického normativního systému“. K právu jakoņto specifickému normativnímu systému 

pak lze přistupovat jednak z pohledu právněfilozofického, kdy usilujeme o „vytvoření obecného 

pojmu práva“, jednak z pozitivistického, kdy právem je – řečeno tautologicky – ten normativní 

systém, „který je jako právo uznáván a dodrţován“. Samotný Knapp doporučuje, aby namísto 

hledání definice práva, bylo úsilí věnováno toliko „explikaci“ tohoto pojmu. 
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prvotního zúņení otázky. Naznačená nemoņnost vymezení práva vńak není dána 

povahou subjektu (v nańem případě tedy například nevyplývá z nezkuńenosti 

studentů), nýbrņ je objektivního rázu.
3
 Pokud bychom přijali metafyzickou 

domněnku Friedricha W. Nietzscheho, resp. jeho pronikavého epigona Giorgia 

Colliho,
4
 je to dáno tím, ņe právo je nositelem tzv. Appolonova prvku: Lidská 

slova a myńlenky jsou pouhým nejednoznačným a mnohdy i matoucím 

promítnutím nelítostných střel boha Appolona do nańí reality. Objasnění významu 

určitého slova čili stanovení jeho designátu (designatus; tj. v tomto případě pojmu 

„právo“), připomíná řeńení nemilosrdné hádanky
5
.  

                                                             
3 V recentní právněteoretické literatuře snad nejplastičtěji tuto tezi přiblíņil oxfordský profesor 

H. L. A. Hart v dodnes inspirativním díle The Concept of Law  z roku 1961. (V českém překladu 

srov. Hart, H. L. A.: Pojem práva. Praha: Prostor, 2004). Hart mj. upozorňuje na to, ņe „je jen 

málo podobných otázek, na něţ seriózní myslitelé odpovídají tak rozmanitě, podivně a dokonce 

paradoxně“ (Hart, H.  L.  A.: op. cit., s. 17), přičemņ hlavní příčinu tohoto stavu spatřuje v tom, ņe 

při vymezování pojmu právo nelze efektivně uplatnit obecnou formu definic (per genus 
et definitiam; srov. blíņe Hart, H. L. A.: op. cit, s. 29-31). Aleń Gerloch ve stejném kontextu hovoří 

o právu jakoņto o „multidimenzionálním fenoménu“ (srov. Gerloch, A.: Teorie práva. Dobrá voda: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleń Čeněk, 2000, s. 15), z čehoņ lze dovodit, ņe ad hoc nelze 

formulovat ani tzv. důvodovou definici, jelikoņ postulovaná mnohost významových rovin 

znemoņňuje skutečné rekonstruování obsahu zkoumaného pojmu, ani tzv. projekční definici, jeņ 

by přiblíņila toliko vybranou dimenzi práva, a to z důvodu nevyhnutelné arbitrárnosti subjektu při 

výběru dále vymezované roviny. (K oběma typům definic srov. in: Stelmach, J. Sarkowicz, R.: 

Filozofia prawa XIX i XX wieku. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999, 

s. 24). Dále můņeme poukázat i na stručný Knappův přehled autorů, kteří zastávali skeptický názor 

ohledně moņnosti vymezení pojmu právo (srov.: Knapp, V.: Teorie práva, op. cit., s. 42). 

V neposlední řadě za zmínku rovněņ stojí známá floskule vzneńeného římského senátora, konsula 

a vysokého císařského úředníka, jakoņ i významného juristy z konce 1. století n. l. Lucia Iavolena 
Prisca, ņe „omnis definitio periculosa est“ (neboli „kaņdá definice je zavádějící“; srov. Kincl, J., 

Urfus, V., Skřejpek, M.: Římské právo. Praha: C. H. Beck, 1995, s. 31).  

 
4 Srov. Colli, G.: Narodziny filozofii.  Warszawa – Kraków: Res Publica i Oficyna Literacka, 

1991, passim, jakoņ i: Nietzsche, F. W.: Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm. Kraków: 

Wydawnictwo Baran i Suszyński, 2001, passim. 

 
5 Z historické perspektivy je třeba podstatu hádanky spatřovat ve střetu (kolizi). Jádro hádanky 

vņdy tvoří určitý antagonistický prvek. Aņ do 4. století p. n. l. povaņovali starověcí Řekové jiņ 

samotné poloņení hádanky za znak nepřátelskosti (hostility). V době, kdy mezi ius a fas 

neexistovala přesná hranice (srov. dále – poznámka pod čárou č. 75), existence hádanek byla totiņ 
povaņována za bezprostřední projev krutosti bojovného Apollona, neboť případné nevyřeńení 

hádanky znamenalo pro neúspěńného řeńitele nevyhnutelně jeho tragický konec. (Toto 

přesvědčení se zrcadlí jiņ v nejstarńích dokladech o řecké mentalitě, a to konkrétně ve světě mýtů; 

srov. například známou thébskou legendu o Sfinze, která neúspěńné luńtitele bezcitně usmrcovala.) 

Názor o neodvratitelném tragickém osudu luńtitelů hádanek přetrvával u Řeků poměrně dlouho, 

a to aņ do období tzv. mudrců (předsokratiků). Například dle Herakleita z Efézu měl „bájný slepý 

pěvec“ Homér zemřít v důsledku útrap způsobených tím, ņe nebyl schopen vyluńtit hádanku 

rybářů z ostrova Ios (srov.: Herakleitos B 56, In: Diels, H., Kranz, W.: Die Fragmente 

der Vorsokratiker. Berlin: 1966). S postupem doby se vnímání hádanky proměnilo z původně 

nelítostného zápasu člověka o holý ņivot proti bohu v intelektuální utkání (střet) dvou filozofů.  

Srov. blíņe Colli, G.: op. cit., passim. 
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2. Enigmatický je vńak dle mého názoru nejenom samotný pojem práva 

(srov. dále), ale mnohdy i určení, jakou vlastně má právo v daném konkrétním 

případě podobu čili zodpovězení otázky „quid iuris?“ v určité právně relevantní 

situaci. Na rozdíl od výńe uvedeného případu, kdy se větńinou docela dobře 

můņeme spokojit s konstatováním, ņe pojem právo nelze jednoznačně vymezit,
6
 

přesné určení práva, které ad hoc reguluje určitý společenský vztah, je nezbytným 

předpokladem pro zjińtění společensky ņádoucího (aprobovaného), a tudíņ 

i právně nepostiņitelného chování. Ba co víc, je z povahy věci nezbytnou sloņkou 

při vńech úkonech směřujících k zachovávání pomyslné homeostázy (equilibrium) 

ve společnosti,
7
 přičemņ zejména orgány aplikující právo musí mít konkrétní 

                                                             
6 Absence definice vńak nijak nevylučuje a ani nezpochybňuje schopnost větńiny osob intuitivně 

cítit, co pojem právo (ius) znamená. Samotné poloņení otázky a následné hledání odpovědi 

povaņuji za důleņité a přínosné, a to z pohledu doktríny, studentů i praktikujících právníků, neboť 

mj. připomíná základní ideje práva, kterými jsou – slovy Gustava Radbrucha – spravedlnost, 

právní jistota a účelnost. (K jednotlivým ideám práva, jakoņ i k recentním změnám v jejich 

chápání srov. blíņe Zajadło, J.: Filozofia prawa międzynarodowego. Państwo i prawo č. 2/2007, 

str. 16 – 29; viz. téņ v díle samotného Radbrucha – Radbruch, G.: Die problematik der Rechtsidee. 
In: Gesamtausgabe Radbruch. Heidelberg: Hrsg. A. Kaufmann, 1990, sv. 2, s. 460–467.) 

Mimořádně významná je pak tato otázka pro právní teoretiky, neboť mnohdy představuje výchozí 

bod pro revizi stávajících teorií, resp. i formulaci zcela nových tezí, protoņe „není otázky, není 

thematu v oboru jurisprudence, jehoţ řešení by se nějak nedotýkalo definice práva“ (Zacharov, Ń.: 

Právo a moc. Praha: 1948, s. 19, citováno dle Marńálek, P.: Právo a společnost. Praha: Auditorium, 

2008, s. 18–19). Respektive – slovy Zygmunta Baumana – určitý jev zpravidla není vnímán, 

analyzován, a mnohdy dokonce ani není pojmenován až do okamžiku, kdy vznikne spor 

ohledně jeho správného uchopení, resp. „kdy začne dělat ´potíţe´, (neboť) vnímáme jevy pouze 

tehdy, kdy se pro nás stávají ´problémem´, kdy vyţadují koncentraci a naší vědomou pozornost 

a kdy víme anebo se domníváme, ţe od vyvinutého úsilí bude záviset, zda a jaké (tyto jevy) 

budou…“ (Bauman, Z.: Ponowoczesne wzory osobowe. Studia sociologiczne č. 2/1993, s. 7, 

překlad – K. K.). Určitý jev přitom můņe být dle Baumana otázkou buď teoreticko-
metodologickou (tj. je „problémem“ z pohledu vědců), anebo existencionální (z pohledu běņných 

individuí). Mám za to, ņe obdobně je tomu i v případě práva. Zvýńený zájem o ontologické právní 

otázky jsou dle mého názoru zpravidla předzvěstí pro příchod nových teorií revidujících 

či dokonce nahrazujících stávající přístupy k právu. Například v druhé polovině 20. století úvahy 

právních teoretiků o obsahu práva, mj. o významu a mezích Hartova pravidla uznání (rule 

of recognition), vyvolaly hluboký zájem o problematiku právních principů.  Přes českou právní 

vědu se tato vlna zájmu o právní principy převalila v 90. letech minulého století, přičemņ sborník 

Principy v právu osobně povaņuji za její svého druhu spouńtěcí mechanismus (srov.: Boguszak, J.: 

Právní principy. Pelhřimov: Vydavatelství 999, 1999). Monografii Zdeňka Kühna na téma 

Aplikace práva ve sloņitých případech /k úloze právních principů v judikatuře/ lze pak povaņovat, 

a to zejména vzhledem k četnosti odkazů na tuto práci v  recentních tuzemských 
právněteoretických pracích, za její doposud nejvýznamnějńí přínos (snad i srovnatelný s dílem 

Dworkina pro světovou právní vědu). Srov.: Kühn, Z.: Aplikace práva ve sloņitých případech 

/k úloze právních principů v judikatuře/. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. 

 
7 Pouņívané pojmy – „společenská entropie“, „společenská homeostáza“ – jsou vypůjčeny 

od Knappa (srov. Viktor Knapp in: Knappová, M., Ńvestka, J. a kol.: Občanské právo hmotné 

1. Praha: Aspi, 2002, s. 28 a násl.), přičemņ Knapp je zmiňuje v souvislosti s vymezením základní 

funkce práva, spočívající v zachovávání společenské rovnováhy. Obdobně se vyjadřuje celá řada 

dalńích autorů. Například Rudolf von Jhering ve svém stěņejním díle Účel v právu (Zweck 

im Recht) uvádí, ņe „(s)tvořitelem celého práva je účel“, z čehoņ plyne, ņe „neexistuje právní věta, 

jeţ za svůj původ nevděčí nějakému účelu… (přičemņ) na nejobecnější úrovni je účelem práva 
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představu quid iuris, aby mohly podle ní zhodnotit právně relevantní chování 

určitého subjektu (fyzické či právnické osoby), jakoņ i rozhodnout o následcích 

takového jednání.
8
 

3. V tomto kontextu pak jistě nepřekvapí konstatování, ņe převaņující část 

náplně práce právníků, někdy idealisticky označovaných jako „stráţci práva“, 

„obránci spravedlnosti“, či dokonce „kněţí spravedlnosti“
9
 spočívá v hledání 

                                                                                                                                                                       
zajištění ţivotních podmínek společnosti“ (Jhering, R.: Zweck im Recht. Leipzig: 1904, sv. V, 

s. 345, citováno podle: Holländer, P.: Rudolf von Jhering – osobnost, jeņ změnila vnímání práva. 

In: Jhering, R.: Boj o právo. Právní věda vńedního dne. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleń 
Čeněk, s.r.o., 2009 /reprint z roku 1883/, s. 5). Je třeba vńak dodat, ņe dle Jheringa „v pojmu 

„práva“ shledají se pospolu opaky: boj a pokoj, – pokoj jakoţto cíl, boj jakoţto prostředek 

práva…“ (srov.: Jhering, R.: Boj o právo. Právní věda vńedního dne, op. cit., s. 13). Domnívám se, 

ņe Knappovo i Jheringovo vymezení základní funkce (účelu) práva jakoņto prostředku 

ke sniņování společenské entropie má svůj původ jiņ v antické filozofii. Konkrétně koresponduje 

s Aristotelovým pojetím opravné či vyrovnávací spravedlnosti (diorthotikon – iustitia 

correktiva/commutativa). Dojde-li k „nedobrovolné směně“, a to ve formě „násilného“ deliktu 

(vraņda, týrání) nebo skrytého či „tajného“ deliktu (krádeņ, nevěra), je dle Aristotela nezbytné, aby 

dońlo k odstranění způsobených nepravostí, přičemņ ke slovu se dostává opravná spravedlnost, 

neboť „menńí zlo“ způsobené ńkůdci se v poměru ke „zlu většímu“ (deliktu) stává dobrem. 

Srov. Aristoteles: Etika Níkomachova. Praha: Rezek, 1996, kniha V., 1131a, 1131b10-1132b20, 
s. 128 a násl. K přehledné systematice dalńích funkcí práva srov. například in: Marńálek, P.: Právo 

a společnost, op. cit., s. 78-81). 

 
8 V úvahu přicházejí dva základní způsoby rozhodnutí orgánu aplikujícího právo, a to 

konstatování, ņe posuzované chování je buď právně konformní (chování je secundum et intra 

legem, popř. i praeter legem a nenaruńuje pomyslnou společenskou homeostázu), anebo je právně 

nekonformní (protiprávní, contra legem), čímņ dochází k neņádoucí entropii (neuspořádanosti) 

společenských vztahů. (Stranou úvahy jsou případy, kdy orgán aplikující práva svým rozhodnutím 

konstituuje novou právní realitu.) Je-li zjińtěna protiprávnost, tj. subjekt se dle názoru orgánu 

aplikujícího právo dopustil protiprávního jednání, pak orgán aplikující právo měl by usilovat 

o obnovení homeostázy: Bude-li to fakticky moņné, měl by orgán aplikující právo uloņit ruńiteli 

povinnost obnovit původní stav (restitutio in integrum). Nebude-li restituce moņná, pak by měl 
uloņit ńkůdci povinnost zaplatit adekvátní peněņitý ekvivalent. Ruńiteli dále zpravidla vznikne 

i sekundární povinnost anebo tzv. jiný právní následek, plnící mj. funkci sankční a preventivní. 

Srov. blíņe: Boguszak, J., Čapek, J., Gerloch, A.: Teorie práva. 2. vydání. Praha: Aspi, 2004, 

kapitola XI, s. 189 a násl.    

 
9 Posledně uvedené označení přebírám od Jana Wintra, který jej zavádí při kritické analýze díla 

Helmuta Coinga, resp. jej pouņívá k tomu, aby upozornil na to, ņe právníci nejsou přednostně 

oprávněni či snad dokonce povinni ke kritice platného práva (srov. Wintr, J.: Říńe principů. 

Obecné a odvětvové principy současného českého práva, Praha: Nakladatelství Karolinum, 2006, 

s. 44). Domnívám se, ņe tato metaforická označení, potaņmo i výtka Jana Wintra, mohou vyvěrat 

z pojímání právníků jako pomyslných pomocníků bohyně Iustitie, resp. Diké. Řeckou 
personifikaci spravedlnosti v podobě bohyně Diké totiņ povaņuji za výstiņnějńí neņli její 

římskoprávní protějńek – bohyni Iustitii. Bohyně Diké, dcera Diova a jeho první manņelky titánky 

Themis, byla zhmotněním lidské spravedlnosti. Její matka, bohyně Themis, pak byla nositelkou 

vyńńí spravedlnosti, spravedlnosti boņí. (Sestrami Diké, dalńími dcerami Dia a Themis, pak byly 

Eunomie – Zákonnost a Eiréné – Mír.) Ve světě řecké mytologie „lidská“ spravedlnost byla tedy 

oddělena od „vyńńí“, „přirozené“ či téņ „boņské“ spravedlnosti. Právníci, pokud slouņí Diké, by 

proto sice měli mít v úctě její matku Thémis, avńak rozhodující vņdy pro ně bude vůle Diké. 

Iustitia spojuje v sobě Themis i Diké, vyńńí i lidskou spravedlnosti. Právník v jejích sluņbách můņe 

stát před dilematem, zda ad hoc upřednostnit „ideu“ či spíńe „hlínu“, resp. převedeno do 

terminologie dneńního diskurzu, zda zohlednit právní text anebo „teleos“. Vyuņívaje myńlenky 

Jheringa osobně mám za to, ņe bez ohledu na to, zda konkrétní právník bude slouņit Diké či 
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odpovědi na otázku quid iuris, tj. (i) jednak v přesném identifikování situace, 

která má být posuzována, (ii) jednak ve vyhodnocení takto zjińtěného stavu 

z pohledu práva čili v  nalezení a výkladu pravidla chování, které upravuje 

konkrétní společenský vztah. V průběhu doby se v kontinentální právní vědě pro 

oba uvedené komponenty odpovědi quid iuris ustálila specifická označení, a to 

otázky skutkové (questiones facti – ad i) a otázky právní (questiones iuris – ad 

ii).
10

 Oba typy otázek jsou navzájem velmi úzce provázané a měly by být 

zodpovídány současně; pochybení byť i v jedné z nich vede k nalezení nevhodné 

odpovědi quid iuris.
11

 Je proto poněkud udivující, ņe právníci zpravidla věnují 

nejvíce svého pracovního času,
12

 a to z hlediska kvantitativního i kvalitativního, 

                                                                                                                                                                       
Iustitii, měl by být vņdy vybaven uměním váņení spravedlnosti, ale i schopností sviņně zacházet 

s mečem spravedlnosti proti bezpráví, neboť „meč bez vah je holé násilí, váhy bez meče jest 

malomocné právo“. Jhering spatřoval ve váhách „logickou“ a „abstraktní stránku“ práva, v meči 

pak jeho „realistickou stránku“ s tím, ņe zazlíval právním teoretikům to, ņe mnohdy opomíjí, 

resp. se „velice málo srovnává(jí)… s (touto) drsnou skutečností práva“ (srov.: Jhering, R.: Boj 

o právo. Právní věda vńedního dne, op. cit., s. 15; blíņe k Diké, kterou by bylo moņné označit za 

„patronku“ zastánců tzv. ideologie vázané aplikace práva, a Thémis, včetně anglických překladů 

rozhodných řeckých literárních děl, lze dohledat v internetové encyklopedii řecké kultury 

přístupné na adrese: http://www.theoi.com). 
 
10 Otázky skutkové a otázky právní představují základní články procesu aplikace práva. Pro 

pedagogické účely se přitom dodnes pouņívá poněkud zjednoduńující model aplikace práva 

v podobě právního sylogismu (subsumpčního úsudku), jehoņ vytvoření je připisováno 

zastáncům tzv. „vázané“ aplikace práva. Připomeňme, ņe právnický sylogismus je tvořen dvěma 

premisami (první premisa obsahuje otázky skutkové, druhá otázky právní), které po podřazení 

(subsumpci) umoņňují vyslovit konkluzi – řeńení otázky quid iuris. Právní sylogismus je 

některými autory povaņován za projev snahy zastánců vázané aplikace práva po nalezení 

efektivního schématu pro řeńení vńech právních sporů. (K právnímu sylogismu a jeho kritice 

přísluńníky tzv. ideologie volné aplikace práva srov. blíņe například in: Sarkowicz, R., Stelmach, 

J.: Teoria prawa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998, s. 97 a násl.)  

 
11 Velmi výstiņně tuto tezi přibliņuje Michal Ńejvl: V průběhu soudního řízení jsou strany 

ponořeny, ne-li dokonce „utopeny“ v „bahně“ faktů, přes které díky „polopřekladu“ soudce 

prosakuje právo. „Polopřeklad“, resp. vybírání relevantního „bahna faktů“ do světa paragrafů, je 

vńak ovlivněn původní představou, resp. aktuální právní kvalifikací soudce. Jinak řečeno, 

„soudcova pojmová struktura tvoří mříţku, kterou neustále přikládá na svět faktů, kterou parceluje 

ono „bahno“ a kontroluje, zda onen svět můţe vtěsnat“ (Ńejvl, M.: Jak udělat spravedlnost slovy. 

In: Gerloch, A., Marńálek, P. (eds.): Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii 

a praxi. Praha: EurolexBohemia, 2003, s. 190). Ńejvl upozorňuje na to, ņe je nezbytné, aby soudce 

byl schopen korigovat svoji představu, tj. „musí (byt sto) začít znovu, odjinud, snaţit se o nové 

překlady“ (Ibidem, s. 191). Hermeneuticky orientovaní autoři hovoří v tomto kontextu 
o tzv. hermeneutickém kruhu, kdy – slovy K. F. Röhla – „právní normu poznáváme zpravidla 

s ohledem na aplikační případ, konkrétní kausu, čili co všechno patří k případu, se dozvídáme 

teprve z normy“ (Röhl, K. F.: Allgemeine Rechtslehre. 2. Aufl., Köln: 2001, s. 96, citováno podle 

Holländer, P.: Přirozené zásady právní a role předporozumění při interpretaci občanského 

zákoníku. In: Ńvestka, J., Dvořák, J., Tichý, L. (eds.): Sborník statí z diskuzních fór o rekodifikaci 

občanského práva. Praha: Aspi, 2007, s. 140.) 

 
12 V této souvislosti kolektiv autorů olomoucké učebnice teorie práva odhaduje, ņe „aţ devadesát 

procent náplně práce soudců je právě interpretace právních textů“ (Kubů, L., Hungr, P., Osina, P.: 

Teorie práva. Praha: Linde Praha a.s., 2007, s. 113). Americkému právnímu filozofovi Ronaldu 

http://www.theoi.com/
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spíńe druhému z uvedených komponentů, tj. otázkám právním, a v rámci nich 

zejména pak intelektuální činnosti označované jako právní interpretace neboli 

výklad práva.
13

 Dále je rovněņ patrná tendence obě fáze od sebe oddělovat.  

(Například v tuzemském soudním řízení, a to v civilní i v trestní větvi, opakovaně 

byly v minulých letech přijímány změny přísluńných procesních norem, jeņ 

postupně stále více zuņovaly moņnost soudů přezkoumávat v pokročilejńích fázích 

řízení správnost a úplnost skutkových zjińtění.)
14

 Naznačené trendy vedou k tomu, 

ņe na jednou zjińtěný kmen faktů jsou roubována různá křehká právní 

hodnocení,
15

 aniņ by se průběņně vņdy velmi pečlivě zkoumalo, zda pro ně byl 

                                                                                                                                                                       
Dworkinovi se dokonce samotné právo, resp. výkon právnických povolání, jeví jako interpretační 

proces, neboť „legal practice is an exercise in interpretation not just when lawyers interpret 

documents or status but also generally“ (Dworkin, R.: Law as Interpretation. Texas Law Review 

60, roč. 1982, s. 529; „právní praxe je vykonáváním interpretace nejenom v případech, kdy 

právníci vykládají dokumenty a zákony, ale i obecně“ – překlad K. K.). Dworkinovo vymezení 

pojmu právní interpretace je vńak předmětem časté kritiky, a to pro jeho bezbřehost (přílińnou ńíři; 

srov. k tomu níņe – poznámka pod čárou č. 13). 

 
13 Vymezení pojmu „právní interpretace“ (či téņ „právního výkladu“) se u jednotlivých autorů 

lińí. Jak správně podotýká významný izraelský právní teoretik Aharon Barak „samotné slovo 
´interpretace´ musí být interpretováno“ (srov. Barak, A.: Purposive Interpretation in Law. 

Princeton: Princeton University Press, 2005, s. 3; překlad K. K.). Samotný Barak za právní 

interpretaci povaņuje „racionální činnost, dávající význam právnímu textu“, přičemņ právní text 

můņe být obecný (např. zákon, case law) nebo individuální (jako třeba smlouva či závěť), a dále 

psaný anebo ústní. „Obsah normy je (přitom) ´uvězněn´ (trapped, doslova tedy: „lapen do pasti“) 

uvnitř textu“ (srov. Barak, A.: op. cit., s. 5, překlad K. K.). Barak svoji definici pouņívá jako 

měřítko pro dalńí definice, které dělí buď na restriktivní (uņńí, constrictive definition), nebo na ńirńí 

(expanzivní, expansive definition). Jako příklad restriktivní definice uvádí vymezení Jerzyho 

Wróblewského, které tvrdí, ņe s interpretací máme co dočinění toliko v případech, kdy 

vyvstaly pochybnosti o významu textu v jeho doslovném znění; příkladem expanzivní definice je 

pak pro Baraka pojetí Ronalda Dworkina (srov. předchozí poznámka pod čarou). Přestoņe 

s pojetím právní interpretace u Aharona Baraka ne zcela souhlasím, neboť mám za to, ņe vyvození 
právních důsledku z postavení právního předpisu v rámci systému právních pravidel spadá do 

právní interpretace (tj. na rozdíl od Baraka povaņuji systematickou metodu výkladu za součást 

právní interpretace), za stěņejní povaņuji Barakovu myńlenku, ņe pojetí interpretace je 

u jednotlivých autorů ovlivněno normativním přístupem, jehož jsou zastánci (srov. dále). 

Dále je třeba upozornit, ņe Barakem uvedený příklad Wróblewského pojetí právní interpretace je 

neúplné v tom směru, ņe Wróblewski rozlińoval trojí moņný přístup k pojmu interpretace, přičemņ 

Barakovo vymezení by odpovídalo Wróblewského interpretaci v nejuņńím smyslu (srov. Kühn, Z.: 

Aplikace práva ve sloņitých případech, op. cit., s. 24). Na okraj můņeme doplnit, ņe někdy se 

pouņívá jako synonym právní interpretace i spojení „interpretace práva.“ Toto označení je vńak 

jazykově nepřesné a v zásadě i matoucí. Vykládáno není „právo“ jakoņto soubor právních norem, 

nýbrņ právní věty, ze kterých aņ v důsledku interpretace jsou rekonstruovány jednotlivé právní 
normy (srov.: Melzer, F.: Metodologie nalézání práva. Brno, Sluņba Knihovnička, 2008, s. 29-30; 

Melzer dokonce označuje toto spojení slovem „nonsens“). V této práci proto bude upřednostňován 

první termín – právní interpretace. 

 
14

 Mám tím na mysli zejména zavádění do platného tuzemského práva koncentrace řízení ve stále 

ńirńím rozsahu. 

 
15 Dle mého názoru sebevíc propracovaná právní interpretace a argumentace není nic platná, je-li 

roubována na nevhodný „případ.“  Mnohdy je vńak pro advokáta, resp. i soudce, velmi těņké 

odhalit, o jaký případ se skutkově vlastně jedná, neboť klienti, resp. účastníci řízení, některé 
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skutečně nalezen správný, ņivotaschopný peň. Puncti, resp. status controversiae, 

jsou tedy od určitého momentu jiņ zpravidla toliko otázky právní. 

4. Samotné motivy řeńení otázky quid iuris se mohou u jednotlivých osob 

lińit, přičemņ primárně se budou odvíjet od postavení interpreta: Například exeget 

– soudce bude (měl by) předevńím usilovat o to, aby občanům byla poskytnuta 

ochrana jejich subjektivním právům, čímņ bude mj. přispívat ke zvýńení 

a upevnění legitimity a autority práva, jakoņ i soudní, resp.  veřejné, moci jako 

takové.
16

 Interpret – advokát pak třeba bude usilovat o to, aby jím sepisovaná 

smlouva obstála při případném soudním přezkumu, neboť následné shledání její 

neplatnosti by pro něj mohlo znamenat, ņe bude nucen nést odpovědnost 

za vzniklou ńkodu či dokonce bude čelit kárnému postihu ze strany přísluńného 

stavovského orgánu. Dále například interpret – laik můņe být veden snahou 

o minimalizaci potenciálních negativních důsledků zásady (principu) ignorantia 

iuris nocet non excusat,
17

 či třeba naopak dostatečná znalost právní úpravy můņe 

                                                                                                                                                                       
otázky nepovaņují za relevantní, popř. je vědomě nechtějí prezentovat vůbec či pouze zkresleně, 

coņ ve svém důsledku můņe znamenat vadné vyřeńení otázky quid iuris. Například ve své praxi 

jsem se setkala s případem, kdy klientka, zkuńená auditorka podnikající řadu let na ņivnostenský 

list, přinesla do kanceláře jednak dohodu o nájmu vozidla, jednak faktury za nájem vozidla, 

přičemņ poņadovala podání ņaloby na zaplacení faktur. Teprve v průběhu soudního jednání vyńlo 

najevo, ņe klientka smlouvu uzavřela se svým tehdejńím zaměstnavatelem, a to v době účinnosti 

dřívějńího zákoníku práce (zákon č. 65/1965 Sb.), tj. sjednaná smlouva obcházela zákon, a byla 

tudíņ shledána neplatnou. V důsledku toho bylo třeba provést poměrně komplikovanou změnu 

právní kvalifikace, neboť změna ņaloby jiņ nebyla moņná (nárok by byl promlčen), byť na začátku 

se prima facie jednalo o nejjednoduńńí případ ņaloby na plnění ve smyslu § 80 písm. b) zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění. 

 
16 Mám za to, ņe důvěra společnosti v činnost soudů, resp. v činnost vńech orgánů aplikujících 

právo, je nezbytnou podmínkou pro to, aby se lidé neuchylovali k svépomoci, popř. aby a priori 

úplně nerezignovali na ochranu svých práv (např. z toho důvodu, ņe předmětem sporu je věc 

nepatrné hodnoty, anebo ņe se určitá osoba, a to vzhledem ke svým dřívějńím zkuńenostem – 

vlastním či zprostředkovaným, domnívá, ņe k vyřeńení jeho věci pravděpodobně dojde aņ po 

nepřiměřeně dlouhé době). Rezignaci na soudní či jinou ochranu můņeme přitom povaņovat za 

specifický projev ztráty (oslabení) legitimity soudní moci, resp. veřejné moci. Vyřčenou tezi lze 

dovodit i z účelu, za jakým historicky vznikaly první soudy (soudní orgány): Konkrétně Frantińek 

Zoulík vysvětluje, ņe soudní orgány byly vytvářeny s cílem plnit funkci státu spočívající 
v autoritativním řeńení právních konfliktů. Soudnictví má „ nezastupitelné místo mezi institucemi, 

jejichţ prostřednictvím stát překonává stav, v němţ rozhodovalo pouţití moci a násilí. Díky 

existenci soudnictví můţe být podstatně omezena svépomoc jako prostředek k ochraně práv…“ 

(Zoulík, F. in: Winterová, A. a kol.: Civilní právo procesní. 3. vydání. Praha: Linde Praha, a. s., 

2004, s. 32). V daném kontextu si vńak nelze nepoloņit otázku, kterou jiņ dříve formuloval Jhering, 

zda omezení (či dokonce zamezení) pouņití svépomoci je skutečně vņdy jen ku prospěchu práva 

a spravedlnosti. (Viz: Jhering, R.: Boj o právo. Právní věda vńedního dne, op. cit., s. 70-74). 

 
17 Znalost práva vńak nepředstavuje automatickou záruku toho, ņe určitá osoba se bude chovat po 

právu (právně konformně). Mezi oblíbenou četbu řady vězňů, zejména pak recidivistů, patří 

trestněprávní normy. Vězni, resp. obecně delikventi, mívají téņ poměrně sluńné povědomí 
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být prostředkem k zajińtění maximálního osobního prospěchu v podobě vyuņití 

vńech dostupných sociálních dávek apod. 

5. V neposlední řadě zodpovězení otázky quid iuris, a to předevńím její 

druhé sloņce – nalézání a výkladu právních pravidel – je věnována mimořádná 

pozornost i ze strany akademické právní obce.
18

 Představitelé pozitivních 

(platných) oborů práva obvykle usilují o systematickou explikaci normativních 

vět regulujících určitou vybranou oblast, a to zejména v podobě vytváření různých 

komentářů a kompendií k vybraným pramenům práva.
19

 Reprezentanti právní 

teorie pak plní nenahraditelnou úlohu v tom směru, ņe nabízejí vńem dalńím 

interpretům – teoretikům i praktikům – instrumentarium, které můņe poslouņit 

k nalezení adekvátního významu práva (resp. právního pravidla) v určitém 

případě. Ba dokonce navrhují, popř. se pokouńí vypracovat, ucelené postupy, jak 

má interpret při výkladu práva postupovat, aby nalezl vhodné řeńení.
20

 Paralelně je 

                                                                                                                                                                       
o trestním „law in action“ (Roscoe Pound), tj. například jsem se setkala s tím, ņe si vězni předávají 
informace, kde a jak lze nejsnadněji dosáhnout podmíněného propuńtění z výkonu trestu. 

 
18 Předpokladem existence práva je lidská společnost, které právo slouņí jako nástroj (prostředek) 

pro zachování společenské rovnováhy. Tato praktická povaha práva se zrcadlí i v charakteru 

právní vědy. Povaha právní vědy je ovlivněna podstatou jevu, který zkoumá a funkcemi, které 

tento jev plní. Jinak řečeno, „právní věda není vědou exaktní, ale argumentativní, stejně jako 

právo není objektivně existujícím neměnným jevem, ale naopak proměnlivou ţivoucí skutečností 

závislou na společnosti, ve které existuje. Vzhledem k těmto okolnostem trvající teoretický zájem 

o právní argumentaci jistě nepřekvapí“ (Tryzna, J.: Zamyńlení nad podstatou právní argumentace 

v současném právu, zejména s ohledem na jeho aplikaci. In: Klíma, K., Jirásek, J. (eds.): Pocta 

Jánu Grónskému. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleń Čeněk, s.r.o., 2008, s. 221; 

srov. rovněņ poznámka pod čárou č. 22). Právní vědy je tedy úzce spjatá s právní praxí. Filip 
Melzer v této souvislosti dokonce provokativně tvrdí, ņe „teorie práva…, která nemá ţádný, byť 

jakkoli vzdálený význam pro právní praxi (ať aplikační či legislativní), představuje jen vzdušný 

zámek v hlavách scholastiků. Taková teorie je zbytečná a jí potříštěný papír představuje pouhé 

mrhání surovinami…“ (Melzer, F.: op. cit., s. 15). Umírněněji tutéņ myńlenku vyjádřil jiņ dříve 

Pavel Holländer, a to slovy, ņe kaņdá vědecká teorie jednak musí být „konzistentní a disponovat 

explikační a predikční potenci“, jednak „musí něco vyzařovat do okolí, jinak ztrácí smysl“ 

(Holländer, P.: Ústavněprávní argumentace - ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha, 

C. H. Beck, 2003, s. 96).  

 
19 Komentáře lze jistě právem povaņovat za páteř doktrinálního výkladu. V českém právním 

prostředí v současné době patří mezi nejoblíbenějńí a nejčastěji citované komentáře tzv. „šedé“ 
a nově i „velké“ komentáře nakladatelství C. H. Beck. Vedle komentářů akademici publikují 

i méně rozsáhlá díla, zejména různé odborné články, soustředící se spíńe na vybraný 

fragment právního odvětví, např. určitý institut. Tyto články, různé monografie, ale třeba 

i učebnice se nabalují na pomyslnou páteř komentářů  a společně vytvářejí tělo doktrinálního 

výkladu. Při řeńení konkrétní právní otázky pak exeget zpravidla nejprve hledá odpověď 

v přísluńné pasáņi komentáře a k ní připojené judikatuře, a teprve následně – přetrvávají-li 

nejasnosti – konzultuje i dalńí zdroje. Ne nadarmo se proto v právní praxi někdy říká, ņe 

interpretační problém nastává tam, kde končí komentář. 

 
20 Příkladem takového komplexního „návodu“ v českém právním prostřední můņe být příručka Ivo 

Telce – srov. Telec, I.: Metodika výkladu právních předpisů (Právně hermeneutická technika). 
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úsilí akademické právní obce velkou měrou soustředěno i na institucionální 

optimalizaci činnosti a řízení orgánů, které se podílejí na autoritativním 

rozhodování o tom, co je quid iuris
21

, neboť kvalita práva (resp. i spravedlnosti), 

a odtud i míra důvěry v právo, stupeň naplnění účelu práva, a dokonce samotná 

legitimita stanoveného práva jako takového se odvíjí nejenom od úrovně právní 

interpretace, potaņmo i její prezentace ve formě právní argumentace
22

, ale 

i způsobu činnosti orgánů aplikujících právo. Předmětem zvýńeného zájmu je 

konečně i samotná tvorba právních pravidel (srov. k tomu zejména část IV. této 

práce).  

6. Domnívám se, ņe byť jednotlivé „návody“
23

, jak by měla právní 

interpretace probíhat, jsou pro řeńitele otázky quid iuris velmi přínosné, 

                                                                                                                                                                       
Brno: Karbo, s.r.o., 2001. Z příručky je přitom patrné, ņe autor je zastáncem Dworkinovy teorie 

„jediné správné odpovědi“ (one true answer thesis), neboť má za to, ņe „není moţné – jsou-li… 

interpretační metody právní vědy… správně aplikovány, aby dva právníci dospěli k odlišnému 

výkladovému závěru“ (ibidem, s. 5). Uvedené vńak vyņaduje doplnění v tom směru, ņe Telec 

připouńtí, aby ve výjimečných případech vedle sebe obstály dva výklady. Tento stav ale povaņuje 
za neņádoucí, spatřuje v něm vadu právního předpisu. Blíņe k teorii jediné správné odpovědi 

srov. téņ Dworkin, R.: Kdyņ se práva berou váņně. Praha: Oikoymenh, 2001, s. 344 a násl.; 

popř. i poznámka pod čárou č. 38. 

 
21 Srov. například sborník Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku 

ze stejnojmenné konference, která se konala v Senátu Parlamentu České republiky v prosinci 

2007. (Viz: Kysela, J. (ed.): Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku. 

Praha: Kancelář Senátu, 2008).   

 
22 Slovní spojení „právní argumentace“ představuje vedle pojmu práva a právní interpretace 

jeden z významných pojmů této práce, přičemņ bude poņíváno pro označení „racionálního 

postupu, kterým určujeme a odůvodňujeme své přesvědčení, nebo kterým přesvědčujeme své 
posluchače“ (Weinberger, O.: Základy právní logiky, Brno: Masarykova univerzita, Acta 

Universtitatis Brunensis No 125, 1993, s. 214).  Weinberger dále argumentaci dělí na racionální 

a přesvědčovací. Racionální argumentace můņe vystupovat ve dvou podobách – logické 

a rétorické, přesvědčovací argumentaci se pak vnitřně ńtěpí na eristickou a přemlouvací. Právní 

interpretaci a právní argumentaci osobně vnímán jako určité propojené nádoby: musím nejdříve 

něco poznat, abych mohl následně právně argumentovat. Tato teze platí i naopak: argumentuji, 

abych mohl odhalit skutečný význam předmětu poznání. 

 
23 V současné době lze se setkat se dvěma základními podobami těchto „návodů“: První skupinu 

tvoří díla autorů, které buď systematicky přibliņují jednotlivé metody právní interpretace, přičemņ 

se pokouńejí objektivně představit vńechny akceptovatelné druhy interpretačních metod 
a argumentů, anebo nabízejí ucelený postup (určitý „manuál“), jak by měl exeget postupovat při 

interpretační činnost (srov. poznámka pod čárou č. 20). Je třeba vńak poznamenat, ņe v české 

právní vědě doposud chybí reprezentativní monografie, která by vyčerpávajícím způsobem 

kriticky představila různé metodologické přístupy k právu a právní interpretaci, a to mj. i ve 

srovnávací perspektivě. Druhá skupina je pak tvořena příručkami, které se zaměřují toliko na 

průvodní a „nadstavbové“ jevy právní interpretace a právní argumentace, a to například na 

vystupování v soudní síni, slovní a písemný projev právníků apod. (viz: Urbanová, M., Večeřa, 

M., Hungr, P.: Základy rétoriky pro právníky. Brno: Masarykova univerzita, 2001; srov. dále téņ 

příručku bývalé ministryně spravedlnosti Daniely Kovářové: Kovářová, D., Ńpačková, A.: 

Rétorika aneb Jak dobře mluvit, jednat a komunikovat. Praha: Raabe, 2008). V daném kontextu 

mám přitom na mysli návody spadající do výńe popsané první skupiny.  
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ba nenahraditelné, tak nenabízí (a ani z povahy věci nemohou nabídnout) 

univerzální a jediný moņný postup, jak by měl subjekt – interpret postupovat při 

hledání této odpovědi.  Každá tzv. normativní teorie právní interpretace 

a argumentace
24

 je totiž dle mého názoru vždy ipso facto ovlivněna určitými, 

mnohdy neuvědomělými, subjektivními faktory, hodnotami a preferencemi 

jejich tvůrců či zastánců, které jednak znemožňují, aby bylo vytvořeno 

jednotné schéma či dokonce jednotný návod, jak by měl subjekt postupovat 

při právní interpretaci, resp. řešení otázky quid iuris, a dále brání tomu, aby 

bylo možné určité schéma (teorii) označit za principiálně správnější. 

Domnívám se vńak, ņe aby určitá teorie obstála jako rovnocenný ekvivalent jiných 

přístupů, tak musí být schopna adekvátně reagovat na oprávněnou kritiku, a to 

např. v podobě modifikace některých závěrů. Tuto tezi povaņuji za stěņejní pro 

svoji práci.  

7. Přestoņe tedy mám za to, ņe nikdy nebude existovat dokonalá teorie 

právní interpretace, potaņmo i jednotná metoda či metodologie, jak zodpovídat 

otázku quid iuris,
25

 autoři-normativisté plní významnou roli v tom směru, ņe 

                                                             
24 Po vzoru Zygmunta Tabora ve své práci rozlińuji dva základní druhy teorií právní interpretace 

a argumentace, a to konkrétně tzv. popisné teorie a výńe zmíněné tzv. normativní teorie. 

Normativní teorie jsou běņně označovány téņ jako „ideologie,“ byť někteří autoři upozorňují na 

nepřiléhavost tohoto označení, a to vzhledem k jeho „nevhodnému vypůjčení ze sféry politické 

vědy“ (Marńálek, P.: Právo a společnost, op. cit., s. 172). Přístup jednotlivých autorů i exegetů 

k právní interpretaci a argumentaci lze pak podřadit pod jednu z těchto kategorií. (Mohou se vńak 

objevit i práce, ve kterých lze najít prvky obou přístupů.) Jak naznačuje samotný název, popisné 
teorie se snaņí zejména „popsat“ či identifikovat faktory ovlivňující proces právní interpretace 

a argumentace, dále téņ zkoumají způsoby, jak exegeti nalézají řeńení určitého právního problému. 

Naopak předmětem zájmů představitelů tzv. normativních teorií primárně není deskripce, nýbrņ 

usilují o kritické zhodnocení činnosti interpretátorů, resp. se snaņí vypracovat modely, jak by 

interpretační činnost měla probíhat. Srov. k tomu blíņe: Nowacki, J., Tabor, Z.: Wstęp do 

prawoznawstwa. Wydanie IV. Katowice: Naukowa Oficyna Wydawnicza, 1999, s. 209 – 212. 

 
25 Poměrně často v právních textech frekventované sousloví právní metoda či právní 

metodologie vyvolává, a to obdobně jako tomu je v případě jiných pro tuto práci klíčových pojmů, 

problémy týkající se konkrétního vymezení tohoto slovního spojení, byť i v tomto případě nečiní 

zpravidla právní komunitě problémy intuitivní pochopení významu. Polńtí autoři, Jerzy Stelmach 
a Bartosz Brożek, ačkoliv v obecné rovině upozorňují na nemoņnost formulování jediné 

akceptovatelné definice předmětného pojmu, navrhují v duchu filozofie tzv. běņného či obecného 

jazyka, aby v návaznosti na tři základní oblasti, ve kterých dochází k vyuņití i právních metod, byl 

rozvíjen trojí moņný přístup k explikaci tohoto pojmu, a to jmenovitě: praktický, dogmatický 

a teoretický (srov. blíņe: Stelmach, J., Brożek, B.: Metody prawnicze. Kraków: Zakamycze, 2004, 

s. 34 a násl.; autoři uvedené monografie dále mj. velmi poutavě přibliņují diskusi, jeņ je 

od 19. století vedena v právní vědě ohledně toho, zda právní věda má vlastní metodu, a pokud ano, 

zda se jedná o metodu heteronomní, tj. ovlivněnou metodami uplatňovanými v jiných humanitních 

vědách, anebo jde o zcela autonomní metodu). Pouņitá právní metoda se přitom z logiky věci 

promítá i do podoby právní aplikace, resp. i právní interpretace a argumentace. 
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svými teoriemi aktivně působí na předmět svého výzkumu, tj. podílejí se na 

„proměně fyzického světa“ (Karl Raimund Popper), resp. té jeho části, jeņ se týká 

jimi normovaných sociálních skutečností (v nańem případě tedy hledání odpovědi 

na otázku quid iuris), čímņ dochází k postupné evoluci normovaného jevu.
26

 

Tento vztah vńak platí i vice versa: „fyzický svět“ nutně determinuje autora, 

a proto určitou teorii lze nejlépe (anebo snad pouze?) pochopit a vyloņit, pokud ji 

nejprve zasadíme do přísluńného dobového a společenského kontextu. Vedle toho, 

jak jiņ bylo naznačeno výńe, normativisté mohou upozorňovat na nedostatky 

v koncepcích jiných autorů a stimulovat takto modifikaci dílčích závěrů či 

dokonce iniciovat evoluci celé teorie. 

8. Logickým konsekventem vyslovené premisy o nemoņnosti vytvoření 

jediné moņné teorie zodpovídání otázky quid iuris je pak závěr, ņe neexistuje a ani 

z povahy věci nemůņe existovat jediné „správné“ (right) řeńení této otázky, nýbrņ 

vņdy lze hovořit pouze o „vhodném“ (proper), popř. „vhodnějńím“ (more proper) 

řeńení.
27

 Neznamená to vńak, ņe v demokratickém právním státě, má-li být stát 

skutečně hoden těchto přívlastků, lze akceptovat jakýkoliv postup při hledání 

odpovědi na otázku quid iuris. V prvé řadě je třeba odmítnout jakoukoliv 

                                                             
26 Jinak řečeno, kaņdé vědění způsobuje určitou reakci, odezvu ve vnějńím světě. Sir Karl Raimund 

Popper k   tomu výstiņně dodává, ņe „tato pravidla, tyto teorie, tato očekávání, a především tyto 

hodnoty, které jsou tam vybudovány, mají svoji skutečnost, kterou vidíme na tom, ţe působí na 

fyzický svět“ (srov.: Popper, K. R.: Interview I.: In: Reflexe č. 7-8/ 1992, s. 16; srov. téņ: Cabada, 

L., Kubát, M. a kol.: Úvod do studia politické vědy. Praha: EurolexBohemia, 2002, s. 324–326). 
Anthony Giddens pro označení popsaného fenoménu zavádí termín „reflexivita moderní doby.“ 

Můņeme dodat, ņe normativisté si ne vņdy uvědomují tuto vnitřní dynamiku, resp. to, ņe kaņdý jev 

se postupně vyvíjí, a proto se lze někdy setkat s tím, ņe se ostře vymezují proti „realitě“, která 

vlastně jiņ neexistuje. Odlińným jevem je pak v některých pracích se vyskytující argument 

tzv. slaměného muže („straw man argument“), kdy určitá osoba nejdříve reinterpretuje 

(či dokonce dezinterpretuje) dílo/teze jiného autora a následně staví svoji koncepci v kontrapozici 

vůči nikoliv původnímu dílu, ale výsledku své předchozí zjednoduńující a mnohdy i zkreslující 

reinterpretace. Méně sofistikovanou variantou tohoto přístupu je tzv. labeling, kdy autor 

se nejprve snaņí teorii či vizi jiného subjektu vtěsnat pod určitou nálepku, jeņ mnohdy nemusí mít 

jednoznačný obsah, aby se poté strefoval jiņ toliko do nálepky a nikoliv přímo do teorie. 

(K „labelingu“ jakoņto jedné z nejúčinnějńích metod, jak lze vyhrát ve sporu, srov. níņe – Apendix 

č. 2.) 

 
27 Obdobný závěr formuluje i Aharon Barak: „A text has no ´true´ meaning… The most to which 

we can aspire is the ´proper´meaning – not the true meaning“ (srov. Barak, A.: op. cit., s. 9; „Text 

nemá ´správný´ význam. Maximálně můţeme dosáhnout určení ´vhodného´významu – nikoli 

´správného´významu – překlad: K. K.). Barak je vńak přesvědčen, ņe „mezi jednotlivými systémy 

interpretace, je účelová interpretace nejlepší“ (Barak, A.: op. cit., s. 9; překlad: K. K.), přičemņ 

ve svém díle dále věnuje pozornost předevńím této metodě právní interpretace. Pojem „systém 

interpretace“ je Aharonem Barakem pouņíván ve stejném významu jako v této práci je pouņíváno 

spojení normativní teorie (viz poznámka pod čárou č. 24).  
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arbitrárnost, tj. rozhodování ad libitum.  Za nevhodné je dále třeba povaņovat i ty 

přístupy a řeńení, které jsou jiņ v dané společnosti historicky překonány 

(Například za zcela nepřípustné by jistě bylo třeba v nańí současné společnosti 

povaņovat návrat k ordálovému řízení,
28

 které v českých zemích převládalo aņ do 

14. století – srov. níņe). Nemoņnost nalezení jediného správného řeńení konečně 

neznamená, ņe interpreti mají rezignovat na úsilí o nalezení ad hoc 

nejvhodnějńího (nejoptimálnějńího) řeńení.
29

  

 

2: CÍLE  

 

1. Vzhledem k výńe postulované nemoņnosti nalezení jediné správné 

odpovědi, potaņmo tedy i normativní teorie právní interpretace a argumentace, 

není cílem této práce plédovat pro určitou „ideologii“. Mým záměrem rovněņ není 

snaha načrtnout vlastní normativní teorii. Pokusy o hledání nejlepńí normativní 

teorie jsou sice přínosné, avńak mj. jejich ab initio vlastní, neodstranitelná 

subjektivní povaha jim znemoņňuje zcela objektivní percepci normovaného jevu, 

                                                             
28 Blíņe k ordálovému řízení (boņím soudům; iudicia Dei) srov. například in: Malý, K.: Dějiny 

českého a česko-slovenského práva do roku 1945. 3. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2005, 

s. 116–118. Za pozornost stojí, ņe autoři uvedené monografie vysvětlují bohaté uplatňování ordálů 
jakoņto plně hodnověrných a přesvědčivých důkazních prostředků v tehdejńím procesu 

za důsledek „nízk(é) autori(ty) ústřední státní moci, která mohla jen zcela nedostatečně poskytnout 

záštitu místním soudům a napomáhat výkonu jejich rozhodnutí… a tak se autorita soudců zaštítila 

autoritou boţí…“ (srov. Malý, K.: op. cit., s. 116).  Tato explikace uchylování se – z dneńního úhlu 

pohledu – ke zcela iracionálním důkazům potvrzuje níņe rozvíjenou tezi, ņe teprve hlubńí míra 

stratifikace společnosti umoņňuje vznik adekvátní moci, jeņ bude sto otevřeně „stanovit právo“, 

nikoliv ho jen uznávat, popř. vydávat vlastní právo za projev vůle vyńńího subjektu 

(srov. poznámka pod čárou č. 155). 

 
29 Tyto poņadavky se primárně vztahují na orgány aplikující právo, resp. na vńechny subjekty, 

které usilují o skutečně korektní právní interpretaci a argumentaci. Lze si totiņ představit situaci, 
kdy exeget – laik bude postupovat zcela libovolně, v čemņ mu nelze nijak bránit, avńak vystavuje 

se tímto riziku mocenské korekce své „interpretace“. Například v své právní praxi jsem se setkala 

s případem, kdy si klient vyloņil přísluńná ustanovení správního řádu (zákon č.  500/2004 Sb., 

v platném znění) tak, ņe uplyne-li lhůta pro rozhodnutí správního orgánu, správní řízení 

automaticky bez dalńího končí. Dotčená osoba jiņ proto nemusí nijak reagovat na úkony správního 

orgánu. V dané věci správní orgán po určité době začal klienta jakoņto dotčenou osobu 

předvolávat k účasti na jednání, avńak klient se opakovaně nedostavil, neboť měl za to, ņe řízení 

nemůņe pokračovat, za coņ mu byla uloņena pořádková pokuta. (Lze doplnit, ņe na danou věc 

aplikovaný správní předpis nepočítal s tzv. fikcí pozitivního rozhodnutí pro případ nečinnosti, 

a tudíņ postup správního orgánu byl v souladu se zákonem.) 
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ale i případnou obecnou aplikaci vypracované teorie na konkrétní případy, jak 

bude dále rozvedeno.  

2. V této práci zvolený přístup je zcela opačný, a to konkrétně popisný 

(deskriptivní): Výchozí otázka tedy nebude znít, jak by měl subjekt postupovat 

při právní interpretaci, nýbrņ budeme se ptát, co vńechno je potenciálně způsobilé 

ad hoc ovlivnit interpretační závěr. Jinak řečeno, jaké vńechny faktory se mohou 

zrcadlit v rozhodnutí o tom, co je po právu v daném místě a čase. Jelikoņ samotné 

„nalezení všech faktů ještě není vědou, (neboť) teprve práce s fakty představuje 

vědu,“
30

 tak i v této práci se nebudeme omezovat na pouhý popis jednotlivých 

relevantních činitelů, nýbrņ se pokusím určit, jak konkrétně tyto faktory mohou 

ovlivnit interpretační závěr, a zda (popř. i jak) je moņné eliminovat případné 

negativní dopady působení těchto činitelů na nalezení vhodného řeńení.  

3. Pozornost bude věnována faktorům právním, ale i mimoprávním, a to 

zejména vybraným aspektům psychologickým,
31

 sociologickým (předevńím 

systémovým otázkám), politologických a antropologickým. Jsem si vědoma toho, 

ņe vykročením mimo ryze právní oblast se vystavuji riziku vědecké 

nekompetentnosti a přílińného redukcionismu a ņe se současně zvyńuje 

pravděpodobnost ztroskotání při snahách o integraci jednotlivých úhlu pohledu. 

Vědomí důleņitosti a nenahraditelnosti zohlednění mimoprávních činitelů vńak 

částečně vyvaņuje moje obavy a vede mne  k podstoupení riskantní 

maximalistické cesty. Mám totiņ za to, ņe pouze víceoborový přístup umoņňuje 

plastičtěji přiblíņit mnohovrstevnatou podstatu zkoumaného jevu. Nadto po vzoru 

Thomase Samuela Kuhna věřím, ņe zohledněním jiných neņ ryze právních faktorů 

se zvyńuje pravděpodobnost, ņe se alespoň částečně oprostím od ustálených 

paradigmat, de facto tedy i od dalńího rutinního pohledu na věc.
32

 

                                                             
30 Autorem této maximy je vynikající autor psychologické prózy Fiodor Dostojevskij. 

Srov.: Malej, I.: Kocham życie dla samego życia. (Wybór z Listów i Dzienników Fiodora 

Dostojewskiego). Wrocław: Studio x, 1998, s. 44 (překlad: K. K.). 

31 Co se týče psychologických disciplín, pozornost bude věnována předevńím poznatkům z oblasti 

psychologie osobnosti, přičemņ z existujících přibliņně 200 koncepcí a teorií osobnosti budu 

pouņívat hlavně tzv. Big Five metodiku (tj. chápání osobnosti jako systému prvků nebo jako 

abstrakci příčin a podmínek lidského proņívání a jednání). Dále budu vycházet z vybraných závěrů 

forenzní psychologie. 

 
32 Americký filozof a teoretik vědy Thomas Samuel Kuhn ve svém dnes jiņ klasickém díle 

Struktura vědeckých revolucí upozornil, ņe vědecká komunita je často spoutána rigidními 
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4. Existují vńak jeńtě dalńí činitele, jeņ mohly významně ovlivnit níņe 

prezentované závěry a kterých by si měl být laskavý čtenář po celou dobu vědom: 

V humanitních oborech, resp. v neempirických a v neexaktních vědách,
33

 autora 

významně ovlivňuje podoba sociální reality –  Foucaultovské „mříņky“ (grille), jeņ 

autora obklopuje, ale i uvězňuje, a jeņ směruje jeho úvahy.
34

 Kromě toho je 

uvaņování kaņdé bytosti z povahy věci zkresleno určitými zvnitřnělými 

subjektivními faktory, které se nevědomky promítají do výsledných závěrů, a to 

i přesto, ņe se autor pokouńí o maximálně moņnou míru objektivity
35

. Mám tím na 

                                                                                                                                                                       
„paradigmaty“, tj. určitým ustáleným pohledem na danou věc (Weltanschauung), který je typický 

pro celou komunitu. Překlenout toto omezující nahlíņení na zvolenou problematiku je vńak moņné 

(a ņádoucí), mj. pokud se osoba pokusí ke zkoumanému jevu přistoupit z pohledu jiných vědních 

disciplín. Kuhn, T. S.: Struktura vědeckých revolucí. Praha: Oikoymenh, 1997, passim.  Kuhnova 

myńlenka není nijak novátorská, pokud si uvědomíme, ņe jiņ jeden z duchovních vůdců 

osvícenství, René Descartes, vyzýval, aby „kaţdá zkoumaná věc byla rozdělena na tolik částí, 

kolik jen půjde, jestli to vyţaduje lepší řešení“ (Kartezjusz: Rozprawa o metodzie. Warszawa: 

Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980, s. 44, překlad – K. K.; po detailní analýze, která by měla 

probíhat od nejjednoduńńích k nejsloņitějńím otázkám, by vńak autor měl vņdy přistoupit 

k závěrečné syntéze a vyslovit co nejobecnějńí závěr, jak ukládá čtvrté pravidlo Descartovy 

metodologie). 

 
33 Prezentovaným závěrům nepředchází opakované provádění experimentů, ani ověřování 

správnosti vzorce skrze matematickou indukci, jak tomu bývá zvykem v přírodních vědách. Vedle 

sebe tedy mohou koexistovat velmi odlińné přístupy k témuņ problému či jevu. Pro právníka můņe 

tento rys práva mnohdy představovat zdroj frustrací, neboť je po něm vyņadována racionalita 

přírodních věd, avńak právo se z povahy věci vņdy zakládá částečně i na víře. (Parafrázují zde 

přirovnání Zdeňka Kühna pouņité dne 20. března 2009 na přednáńce konané na Právnické fakultě 

UK v Praze a věnované soudobým právněfilozofickým směrům; vtipně tuto povahu práva vystihl 

i Karel Čermák, kdyņ říká, ņe „není pochyb o tom, ţe právo bez víry lze praktikovat právě tak málo 

jak náboţenství. Víry právníků jsou však různé… například i právní ateismus…“ – Čermák, 

K.: Advokacie & úvahy související. Praha: Linde Praha, a. s., 2000, s. 81.)  

 
34 Autorovi ņijícímu v rámci určité „mříņky“ (z franc. grille) je dána „hra s vlastními pravidly, 

moţnostmi, omezeními, s vlastní vnitřní logikou, parametry a slepými uličkami“ (Foucault, M. in: 

Chomsky, N., Foucault, M., Elders, F.: Člověk, moc a spravedlnost. Praha: Intu, 2005, s. 23). 

Foucault má tedy za to, ņe vņdy existuje určitý hlubinný epistemologický podklad, ono „grille“, 

který determinuje moņný pohled na svět jednotlivců.  Michel Foucault neváhá dokonce tvrdit, ņe 

kritéria toho, co je rozumné a pravdivé, jsou vņdy produktem historických epoch; jednotlivec je 

vņdy plodem dané společnosti. Jednotlivé mříņky se postupem doby mění. Foucaultovu myńlenku 

bych rozvinula v tom směru, ņe autor zpravidla pojmy, jevy vykládá dle toho, s čím je 

bezprostředně konfrontován. Jeho dílo je reakcí na bezprostředně ho obklopující realitu. (Lze ale 

dodat, ņe řada filozofů vychází ze zcela opačné představy, tj. věří v univerzální vrozené vlohy 

jednotlivců, které se toliko dále rozvíjejí v partikulárních kulturách.) 

 
35 Jeden z nejvýznamnějńích amerických geologů a zoologů 20. století Stephen Jay Gould v eseji 

nazvaném Subjektivita názorů, rozńířil tuto tezi dokonce i na přírodní vědy, coņ přesvědčivě 

ilustruje na vybraných příkladech. Konkrétně Gould dovodil, ņe „způsob poznávání světa je silně 

ovlivňován sociálními předsudky a nejrůznějšími způsoby myšlení, které vědci uplatňují při řešení 

jakéhokoliv problému. Stereotyp plně racionální a objektivní „vědecké metody“, kterou vědec 

uplatňuje jako logický a stereotypně uvaţující robot, je samoúčelný mýtus“ (Gould, S. J.: 

Subjektivita názorů. In: Týņ: Dinosauři v kupce sena. Praha: Academia, 2005, s. 143). Gould proto 

povaņuje za důleņité vņdy rozlińovat mezi „logikou vědeckých závěrů“ a jejich „psychologickým 

pozadím“. Srov. k tomu téņ blíņe část V. 2. této práce, jakoņ i poznámka pod čárou č. 316 

věnována otázce předporozumění.  
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mysli – slovy vynikajícího francouzského sociálního antropologa Clauda Lévi-

Strausse, – ņe autor „se nemůţe vymanit ze sebe sam(a), a ţe je(ho) hodnocení 

zůstane nevyhnutelně v zajetí relativismu.“
36

 Na druhou stranu právě subjektivita 

přístupů k určité otázce a z toho logicky vyplývající divergence názorů na zvolené 

téma můņe být v některých případech velmi přínosná, neboť „jakmile uvnitř 

nějaké skupiny nebo i redakce neexistuje konflikt názorů, nezbývá nic neţ omílání 

předem daných tezí“ (Ivan Medek).
37

 Snad tedy i tato práce se stane skromným 

podnětem – byť nedokonalým – pro dalńí zkoumání toho, co vlastně je quid iuris, 

resp. od čeho se výsledná odpověď na tuto otázku odvíjí. 

 

3: POUŽITÁ METODA 

 

1. Myńlenka napsat tuto práci se zrodila jako bezprostřední reakce na první 

střet mne jakoņto čerstvého absolventa právnické fakulty s právní praxí. Nová 

perspektiva, nutno dodat – advokátní, diametrálně změnila můj dosavadní pohled 

na právo
38

, ale i na to, co je quid iuris v konkrétních případech. Mrtvá hmota 

práva totiņ najednou přede mnou doslova oņila v spletitých osudech lidí a míst, 

                                                             
36 Lévi-Strauss, C.: Rasa a dějiny. Praha: Atlantis, 1999, s. 39. Plně se tady uplatňuje známá 

římská floskule „quot capita, tot sensus“ (kolik hlav, tolik názorů) – srov. Horatius: Satiry: 2, 1, 

27. 
 

37 Medek, I.: Děkuji, mám se výborně. Praha: Torst, 2005, s. 60. Tutéņ myńlenku lze vyjádřit 

i metaforickými slovy Clauda Lévi-Strausee, ņe „hra u deseti stolů poskytuje více šancí k tomu, 

aby třiadvacítka vyšla, neţli u stolu jediného“ (srov. Lévi-Strauss, C.: op. cit., s. 51), tj. čím více 

bude existovat alternativních podnětů, tím větńí bude ńance nalezení kvalitnějńího řeńení. 

 
38 Nemoņnost vymezení pojmu práva můņe být tedy dána i tím, ņe se jinak právo jeví advokátovi, 

jinak soudci či třeba studentovi právnické fakulty. Specifický úhel pohledu na právo se pak 

promítá i do rozdílných přístupů k právu, právním profesím. Například advokátní pohled na právo, 

ale i spravedlnost typicky prezentuje americký právní realismus. Dworkinova „one true answer 

thesis“ dává smysl toliko z pohledu soudce, jenņ řeńí konkrétní případ. Pro zajímavost lze 
poukázat i – z perspektivy právníků – na „provokativní“ stať Freda Rodella Woe Onto You, 

Lawyers, ve které laikům „odhaluje skutečnou tvář právníků a práva“. Právník je Rodellem 

přirovnáván k modernímu ńamanovi (medicine-man), jenņ pouņívá svůj ņargon jako moderní 

zaklínadla. Aplikace práva je přirovnáváno k bridņi či řeńení ńifer s tím rozdílem, ņe hráči této hry 

(právníci) trvají na tom, ņe jejich zdůvodňování má přímý vztah k řeńení konkrétních problémů. 

Stať Rodella je dostupná na http://www.constitution.org/lrev/rodell/woe_unto_you_lawyers.htm. 

Srov. téņ: Kühn, Z.: Rozhoduje o výsledku interpretace práva to, jak se soudce vyspal, nebo ten 

výsledek kontroluje právní metodologie? In: Komárek, J., Bobek, M.: Jiné právo offline, co 

v učebnici práva nenajdete. Praha, Auditorium, 2008, s. 187. Obdobně jako Rodell je k právníkům 

nesmlouvavý i Mark Hume McCormack – viz: McCormack, M. H.: Strańná pravda o právnících. 

Jak právníci opravdu pracují a jak se jimi zabývat úspěńně. Praha: Talpress, 1997. 

http://www.constitution.org/lrev/rodell/woe_unto_you_lawyers.htm
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a doposud černobílé a nijak nesporné paragrafy začaly získávat různé odstíny 

a barvy, kterým jiņ nebylo snadné rozumět.  

2. Tato práce vńak nepředstavuje črty „poutníka“, které vznikají za 

pochodu, tváří v tvář pomyslnému zemětřesení světa paragrafů, ale spíńe je 

plodem stylu „Kanta,“
39

 kdy se jednotlivé teze vynořují aņ v průběhu tvůrčího 

psaní doprovázeného studiem dalńí a dalńí literatury. Literatura věnovaná právní 

interpretaci a argumentaci je totiņ téměř bezbřehá, přičemņ neustále jsou 

vydávána nová a zpravidla i velmi kvalitní díla.  Například jen ve Spojených 

státech amerických v minulé dekádě (90. letech 20. století) bylo vydáno 132 

článků věnovaných výlučně právní interpretaci.
40

 Kromě toho problematice 

aplikace a interpretace práva je věnována i celá řada článků z pera autorů – 

neprávníků, a to zejména sociologů
41

 či psychologů. Z uvedených důvodů autor, 

který se chce zabývat touto problematikou, nečelí problému nedostatku pramenů, 

ba naopak. K psaní práce musí mnohdy přistoupit s vědomím, ņe s řadou 

relevantní literatury není bezprostředně obeznámen, resp., ņe dokonce o ní vůbec 

neví. Mnohost pramenů dále komplikuje i samotný proces psaní. Autor mnohdy 

pracně rozvíjí určitou hypotézu, aby po seznámení s dalńími podklady zjistil, 

ņe jiņ byla dříve (nezávisle) řeńena. Existuje sice způsob psaní, jak se lze vyhnout 

nadbytku literatury, a to dle zvoleného klíče přiblíņit zhutněný obsah vybraných 

děl, avńak mám pocit, ņe taková práce částečně rezignuje na vlastní bádání. 

Osobně jsem vńak v této práci zvolila riskantnějńí cestu: ve snaze porozumět 

poloņené otázce jsem se pokusila zaznamenat pouť svého vlastního uvaņování, 

                                                             
39 Pouņité rozlińování stylů psaní je připisováno Friedrichu Nietzchemu: Připomeňme, ņe 

„poutníkem“ je autor, jehoņ dílo – osnova, zápletka i rozuzlení – vzniká na procházce. Proces psaní 

se omezuje jiņ na pouhé barvité zachycení dříve zrozených myńlenek. Styl Kanta je 

komplikovanějńí: kostra díla pracně vzniká aņ v průběhu psaní, stejně tak i nabalující se svalovina 

argumentů a soustava stěņejních tezí. (K tomu blíņe srov.: Kasprzysiak, S.: Będziesz poznawał. 

In: Colli, G.: op. cit., s. 20; k plastické charakteristice stylu psaní samotného Immanuela Kanta pak 
srov. například: Ingarden R.: Od tłumacza. In: Kant, I.:  Krytyka czystego rozumu. Tom 

I. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957, s. XII a násl.)  

 
40 Údaj dle Crespi, G. S.: The Influence of a Decade of Statutory Interpretation Scholarship on 

Iudicial Reasoning: An Empirical Analysis. Southern Metodist University Law Review. Winter 

2000, s. 11.   

 
41 Kupříkladu v jednom z nejpopulárnějńích polských sociologických časopisů Studia 

sociologiczne je přibliņně kaņdý 10 článek věnován právu, resp. jeho aplikaci. Dokonce bylo 

vydáno i speciální číslo věnované výlučně této problematice. 
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a pokud přejímám z díla jiných autorů, tak – slovy Reného Descarta – jen proto, 

ņe mě můj rozum, o tom sám přesvědčil.
42

 

3. V této práci prezentovaná typologie nejvýznamnějńích faktorů 

ovlivňujících odpověď na otázku quid iuris proto nepředstavuje pouhý popis 

jednotlivých fragmentů zkoumaného jevu, ale zrcadlí i výkladový rámec, jenņ byl 

mnou jakoņto interpretem zvolen. Vytvořená typologie je tedy výsledkem 

nejenom deskripcí a jejich následných komparací, ale její nedílnou součástí je 

i hermeneutická snaha o porozumění – prima facie zastřené – podstaty 

popisovaného jevu.  

4. Z hlediska metodologického lze tuto práci řadit k syntetickým a dílem 

i k analytickým přístupům. Výsostné postavení přitom mají tzv. logické metody – 

abstrakce, indukce, dedukce, ale místy i krajně nelogická „abdukce“ 

(C. S. Peirce).
43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
42

 Srov.: Kartezjusz: Rozprawa o metodzie, op. cit.,  s. 89. 
 
43 Termín abdukce (z lat. ducere – vést) zavedl jeden z nejvýznamnějńích amerických filozofů 

přírodních věd Charles Sanders Peirce pro označení schopnosti imaginativního způsobu 

vyvozování, jakoņto určitého protipólu „klasických“ logických přístupů – dedukce a indukce. 
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II) KE GENEZI OTÁZKY QUID IURIS 

 

 

1. Ņijeme v době – slovy Oda Marqarda – tzv. tribunalizace moderních 

ņivotních skutečností, kdy s určitou mírou nadsázky „kdokoliv a cokoliv podléhá 

tribunálu, před kterým se musí ospravedlnit ze svého konání.“
44

 Logickým 

důsledkem tohoto jevu je pak to, ņe otázka quid iuris nabývá v soudobé 

společnosti na mimořádném významu, a to zejména z pohledu právních praktiků 

i teoretiků. Bylo by vńak nesprávné tuto otázku spojovat pouze s moderní 

společností, neboť je stejně stará jako právo (ius), resp. jako společnost (societas), 

ve které právo působí.
45

  

2. Lidské bytosti (Homo sapiens sapiens),
46

 aby mohly přeņít, ale i plně 

rozvinout své lidství, tj. překročit toliko svoji čistě biologickou podstatu, potřebují 

                                                             
44 Marquard, O.: Entlastungen. In: Marquard, O.: Zukunft braucht Herkunft. Recklam, Sttutgart: 

2003, s. 123 – 125, citováno podle: Váně, J.: Proměny spravedlnosti. Pokus o typologii. 

Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleń Čeněk, s.r.o., 2007, s. 8. Kořeny tribunalizace spatřuje 

současný německý filozof Odo Marquard ve Velké francouzské revoluci, přičemņ dále upozorňuje 

na to, ņe poņadavek tribunalizace se v průběhu doby posunul i do kognitivní roviny, a to zejména 

pod vlivem transcendentální filozofie Immanuela Kanta, neboť jeho „kritika čistého rozumu je 
verdiktem tribunálu, podle kterého musí být kaţdá myšlenka ospravedlněna“ (Váně, J.: op. cit., 

s. 8). Jan Váně v této souvislosti formuluje zajímavý postřeh, ņe dnes ņijeme v době 

„konjunktu(ry)  poţadavku legitimity lidského jednání“ (srov. Váně, J.: op. cit., s. 8).  

 
45 Právo je nerozlučně spojeno se společností, ve které působí, coņ platí i naopak. Jinak řečeno, 

v kaņdé lidské společnosti působí právo (ubi societas, ibi ius), ledaņe bychom měli co dočinění – 

slovy Huga Grotia – se společností zločinců. (Připomeňme, ņe tato myńlenka, kterou lze shrnout 

v podobě známé latinské parémie: Nullam civitatem aut societatem ac ne latronuum sine iure 

substitere posse, se stala H. Grotiovi východiskem pro jeho úvahy o mezinárodním právu 

veřejném; k tomu srov. blíņe například in: Čermák, K.: Stát nám umírá. In: Čermák, K.: op. cit., 

s. 116). Nabízí se vńak otázka, zda v tomto kontextu ius nelze chápat toliko jako soubor pravidel 
chování jakéhokoliv normativního systému, tj. nikoliv nutně práva v moderním pojetí (k tomu 

srov. dále).  

 
46 Myńleno jako člověk rozumný, člověk moudrý, tj. jako druh člověka začleňovaného 

k ņivočińnému druhu savců, v zoologickém systému řazeného do rodu Homo, čeledi Hominidae, 

řádu Primates, na který vývojově navazuje. (Definice podle: Vńeobecná encyklopedie Diderot 

v osmi svazcích. Praha: Diderot, 1999, sv. 2 c/f. s. 161, heslo „člověk“, a sv. 3 g/j, s. 208, heslo 

„homo sapiens“; za povńimnutí přitom stojí, ņe charakteristickým znakem ņivočińného druhu 

člověk je dle autorů zmíněné encyklopedie mj. to, ņe „ţije ve společnostech“). Namísto uvedené 

čistě biologicky orientované definice se nyní stále častěji v humanitních vědách uplatňuje 

tzv. trinitární vymezení člověka, tj. pojetí lidského individua jako „bio-psycho-sociální bytosti“, 
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ke své existenci, a to alespoň v určitých fázích svého ņivota, přítomnost dalńích 

osob. Jinak řečeno, koexistence, byť i časově značně omezená, více přísluńníků 

téhoņ ņivočińného druhu je nezbytná z ryze biologického hlediska, a to jako 

nezastupitelný předpoklad reprodukce, resp. jako vůbec nejzákladnějńí podmínka 

přeņití určitého biologického druhu.
47

 Oproti jiným ņivočichům jsou pak lidské 

bytosti jedinečné tím, ņe k rozvinutí specificky lidských vlastností, 

resp. k probuzení člověčenství, můņe dojít pouze v interakci s jinými jednotlivci, 

a proto můņeme o člověku jako bytosti říct, ņe jiņ z povahy věci je homo socius 

neboli společenským tvorem.
48

 K zaņehnutí „lidství“ v člověku 

(tj. k tzv. antropogenezi) dońlo v dávné minulosti a dnes jiņ tento samovolně přes 

průběņnou generační obměnu udrņovaný proces, nemůņeme pozorovat, byť jsou 

dokumentovány zcela ojedinělé případy vývoje osob bez lidské přítomnosti.
49

 

Zůstává vńak i nadále vědecky neobjasněné, zda sklon k antropogenezi je součásti 

lidské přirozenosti, anebo zda je dán přírodními principy, které současná věda 

jeńtě není schopna rozluńtit.  

3. Souņití více lidských bytostí je pak moņné jenom díky existenci 

a dodrņování určitých pravidel chování, která jsou zčásti výtvorem lidských 

instinktů a zčásti lidské kultury. Četné práce etnologů totiņ dokládají, ņe vńechny 

                                                                                                                                                                       
k čemuņ někteří autoři připojují i dalńí předpony jako „kulturní“ či „spirituální“ (srov. Kováč, D.: 

O systémových regulátoroch ĺudského konania: výzva. In: Macek, P., Dalajka, J.: Vývoj a utváření 

osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 11 a násl.) 

 
47 Stranou úvahy ponechávám v přírodě se spíńe ojediněle vyskytující případy partenogeneze, 
kterou z pohledu dlouhodobé perspektivy lze povaņovat za riskantnějńí formu reprodukce, neboť 

pojmově eliminuje genetickou variabilitu, a potaņmo tedy i postupnou adaptaci biologického 

druhu na měnící se prostředí. Na druhou stranu za určitých okolností, tj. například kdyņ se 

v populaci nevyskytuje dostatek adekvátních partnerů určitého pohlaví, skýtá právě tato forma 

reprodukce záruku přeņití.   

 
48 Sousloví, ņe člověk je homo socius, lze vedle výńe uvedené explikace vyloņit i tak, ņe (ii) určitý 

jednotlivec (individuum) je takový, jaká je společnost, která ho vychovala; (iii), ņe člověk má 

společenský pud, a konečně (iv), ņe člověk má postupovat v souladu se společenskými zájmy. 

Blíņe k těmto dalńím moņným významům spojení homo socius srov. například in: Wiatr, J.: 

Społeczeństwo. Wstęp do sociologii systematycznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, 1978, s. 16-20. 
 
49  Mezi nejznámějńí vědecky dokumentované případy vývoje osob vyrůstajících v izolaci od 

lidské společnosti patří tzv. vlčí děti – Kamala a Amala, v Americe popsaný případ děvčátka Anny 

a chlapce Kańpara Hausera. Blíņe k jednotlivým příkladům srov. například in: Wiatr, J.: op. cit., 

s. 16 a násl., jakoņ i Čírtková, L.: Forenzní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleń 

Čeněk, s.r.o., 2004, s. 29-30, a to zejména k posledně uvedenému příkladu – Kańparu Hauserovi, 

v moderní evropské vědě vůbec prvnímu dokumentovanému případu vývoje individua mimo 

lidskou společnost. (Příběh Kańpara Hausera byl poprvé zaznamenán P. A. J. von Feurbachem jiņ 

v roce 1829.)  
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v současné době ņijící biologické druhy vyńńího řádu mají instinktivně 

(pravděpodobně geneticky) vńtípená určitá pravidla, která kontrolují (regulují) 

jejich bazální chování. Tato pravidla, která ritualizují chování přísluńníků určitého 

ņivočińného druhu, tj. svazují emoce prostřednictvím stanovení modů 

akceptovatelného chování v konkrétní situaci, popř. na určitý stimul,
50

 jsou 

nenahraditelnou podmínkou přeņití ņivočińného druhu jako takového.
51

 Etologové 

v daném kontextu hovoří o tzv. instinktivní ritualizaci chování. Lidé (Homo 

sapiens sapiens) se vńak od zbylých ņivých bytostí odlińují tím, ņe kromě 

instinktivní, vrozené ritualizace chování se v průběhu ņivota nejen učí, ale také se 

jako jednotlivci anebo členové určité society i aktivně podílejí 

na vytváření pravidel tzv. kulturní (vědecké) ritualizace, která dále spoutávají 

jejich chování.
52

 Zastavme se krátce u obou typů těchto pravidel, jeņ determinují 

lidské chování. 

                                                             
50 Například pravidla souboje o potenciálního partnera. 
 
51 S ohledem na prezentované výsledky bádání etologie proto dle mého názoru nelze bez dalńího 

souhlasit sice na první pohled s velmi působivými názory Thomase Hobbese, ņe v ideálním stavu 

byl člověk (jako jednotlivec) člověku vlkem (homo homini lupus), neboť se lidé nechávali plně 

ovládnout „třemi hlavními příčinami sporu“, a to soutěņením, nedůvěrou a touhou po slávě, coņ 

vedlo k válce vńech proti vńem (bellum omnium contra omnes; blíņe k tomuto popisu lidské 

přirozenosti srov. in: Hobbes, T.: Leviathan. Praha: Melantrich, 1941, s. 162  a násl.). Na druhou 

stranu postřeh Hobbesův můņeme díky bádáním etologie v ohraničeném rozsahu vztáhnout na 

vzájemnou relaci mezi různými pokrevně nesvázanými societami: Někteří etnologové, resp. dříve 

i cestovatelé, totiņ ve svých pracích/denících popsali případy, kdy přísluńníci tzv. domorodých 

kmenů odmítali přiznat člověčenství lidským bytostem nalézajícím se vně jejich společenství. 
 
52  K tomu srov. blíņe práce populární současné profesorky etologie Varńavské univerzity Anny 

Zdrożyńské, a to například knihu: Zdrożyńska, A.: Damy i galanci. Po co nam konwenans. 

Warszawa: Wydawnictwo Książkowe – Twój Styl, 2004, s. 8 a násl. Oba v textu pouņívané 

pojmy, tj. kulturní a instinktivní ritualizace, byly zapůjčeny ze zmíněné knihy Anny Zdrożyńské. 

Konrad Lorenz hovoří v téņe souvislosti rovněņ o „pravidlech souţití“ či třeba o „přeřízeném 

pohybu“ – viz: Lorenz, K.: Tak zwane zło. Warszawa: 1963, passim. Mám za to, ņe tyto poznatky 

etologie mj. vrhají zcela nové světlo na stanovisko vynikajícího římského právníka klasického 

období Domitia Ulpiána, které je doposud doktrínou povaņováno za „osobité“ či dokonce 

„svérazné“ (srov. Kincl, J., Urfus, V., Skřejpek, M.: op. cit., s. 21), a to ņe přirozené právo (ius 

nataurale) je společné „nejen všem lidem, ale i všem ostatním ţivočichům, je to právo, které 
příroda vnukla všem ţivočichům, jako např. svazky tvorů různého pohlaví, plození potomků…“ 

(ibidem). Domnívám se, ņe Ulpiánovo pojetí ius naturale jako práva, „quod natura omnia 

animalia docuit“ koresponduje cum grano salis s etologickým pojetím instinktivní ritualizace. 

Nad rámec uvedeného lze doplnit, ņe sociologové pouņívají někdy pojem kulturní universálie pro 

označení „společn(ých) znak(ů) chování, (které) nacházíme ve všech společnostech“ (srov. Mucha, 

I.: Texty ze sociologie. Pelhřimov: Vydavatelství a nakladatelství 999, 2001, s. 62), přičemņ jako 

příklad uvádí zákaz incestu v určité podobě, darování darů, jazyk, nějakou formu rodiny či 

„manņelství“, výchovu dětí. Osobně tento termín nepovaņuji za nejńťastnějńí, ba vnitřně rozporný 

(contradicto in adiecto): „Universálie“ v tomto kontextu jsou spojovány s adjektivem „kulturní“ 

implikujícím určitou lokálnost, fragmentárnost. Ve srovnání se závěry etologie chybí uvedenému 

pojmu téņ určitá sofistikovanost, vņdyť toliko říká, ņe ve vńech lidských societách osoby vytvářejí 
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1: INSTINKTIVNÍ A KULTURNÍ PRAVIDLA  

 

 

1. Co se týče prvně zmíněných pravidel – instinktivních (vrozených), lze 

dovodit, ņe jsou společná pro vńechny přísluńníky lidského druhu. Vycházíme-li 

z vědecky prokázané tzv. monogenetické teorie původu člověka, podle které je 

genetická podstata vńech lidských bytostí totoņná,
53

 můņeme dle mého názoru 

vyslovit domněnku, ņe i bazální pravidla souņití primární society, tj. společenství, 

jehoņ přísluńníkem se určitá osoba stává narozením,
54

 budou téměř identická ve 

vńech lidských společenstvích. Připuńtění existence těchto pravidel vńak vyvolává 

významné a zároveň velmi sloņité otázky, přičemņ z pohledu této práce povaņuji 

                                                                                                                                                                       
určitá specifická pravidla vztahující se k objektům, resp. různým výsečím reality, které se 
z povahy věci nalézají ve vńech societách (např. dítě vņdy má nějaké rodiče). 

 
53 Například recentní výzkum Wallyho Gilberta a Roberta Doritena 37 muņů představujících 

extrémy lidské rasové diverzity nezjistil mezi zkoumanými téměř ņádnou genetickou variabilitu, 

coņ bylo zejména antropologickými kruhy interpretováno jako dalńí důkaz o existenci nedávného 

společného předka vńech lidí. Společný předek, resp. malá populace prvních Homo sapiens 

sapiens, se dle doposud zjińtěných indicií odńtěpil od původní větńí mateřské skupiny přibliņně 

před 270 000 lety. Předpokládá se rovněņ, ņe jen malá část výchozí populace společných předků 

zanechala dalńí reprodukce schopné potomstvo. Srov. k tomu blíņe například in: Gould, S. J.: 

op. cit., s. 155-165. 

 
54 Primární (prvotní) societou rozumím nikoliv celé společenství určitého státu či větńího 

územního celku, nýbrņ poměrně úzkou skupinu osob, se kterými jednotlivec přichází do styku, a to 

zejména v prvních letech svého ņivota, a která se z tohoto důvodu převáņně podílí na utváření jeho 

člověčenství v procesu socializace (srov. k tomu blíņe například in: Baumann, Z.: Sociologie. 

Praha: 1966, s. 176–179 a 200–205, jakoņ i níņe – IV.3.3 a násl.). Počet členů tvořících určitou 

primární societu sestává v naprosté větńině případů z maximálně  30 – 40 osob, přičemņ toto číslo 

koresponduje s mnoņstvím osob, které tvořily jednotlivá archaická společenství lovců a sběračů. 

V sociologicky orientovaných pracích se ve stejném významu zpravidla poņívá označení primární 

či prvotní skupina, jejichņ autorem je americký sociolog Charles Horton Cooley.  

Terminologickou poznámku lze uzavřít poukazem na pojmosloví zavedené významným 

německým sociologem a filozofem, dlouhodobým spolupracovníkem Maxe Webera, Ferdinandem 
Tönniesem. Tönnies navrhl rozlińování mezi společenstvím či téņ pospolitostí (Gemeinschaft) 

a společností (Gesellschaft). Společenstvím rozumí poměrně malou skupinou osob, kterou spojuje 

pocit vzájemnosti, jenņ můņe být dán pokrevními svazky či třeba vírou. Pojmem společnost je pak 

nazýván umělý hierarchizovaný výtvor (srov.: Drechsler, H., Hillingen, W., Neumann, F.: 

Gesellschaft und Staat. Lexikon der Politik. München: Verlag Franz Vahlen, 1995, s. 331). 

Společenství můņeme jistě spojovat s primární skupinou, tj. kaņdá primární skupina je 

i společenstvím, coņ vńak neplatí vņdy naopak (např. náboņenské společenství nemusí být nutně 

i primární skupinou). Vymezení Tönniese lze dle mého názoru vytknout, ņe je poněkud zuņující 

v tom směru, ņe vychází z představy jiņ rozvinuté společnosti, byť jistě v historii existovala 

období, kdy společenství (pospolitost) bylo současně i společností (srov. vńak rovněņ dále). 
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za důleņité výslovně zmínit alespoň tří z nich s tím, ņe se současně pokusím krátce 

předestřít i moņné odpovědi na ně.  

2. Zaprvé, se můņeme ptát, jaký je konkrétní obsah instinktivních pravidel. 

Etnologové i antropologové se ve svých pracích zpravidla vyhýbají přímé 

odpovědi na tuto otázku, resp.  pouze uvádějí nečetné příklady těchto norem. 

(Například vedle jiņ výńe uvedeného příkladu – srov. poznámky č. 50, existuje 

mezi nimi víceméně vńeobecný konsensus, ņe mezi tato pravidla patří pud 

sebezáchovy jak určité bytosti, tak i primární skupiny, které je určité individuum 

přísluńníkem).
55

 Příčinu tohoto jiņ na první pohled velmi opatrného přístupu 

vědců k pokusům o vytvoření katalogu můņeme přitom částečně spatřovat v tom, 

ņe sestavení detailního výčtu instinktivních pravidel by vyņadovalo rozsáhlé, 

v praxi velmi obtíņně proveditelné, či dokonce dnes jiņ vůbec nerealizovatelné,
56

 

antropologické a etnologické výzkumy. Navíc případné zkoumání by jiņ 

od samého začátku bylo značně komplikováno tím, ņe řada kulturních, 

tj. i právních, norem je natolik zvnitřněná (internalizována) členy society, ņe jsou 

                                                             
55 Četné etologické výzkumy prokázaly, ņe vńichni ņivočichové, kteří vykazují agresivní chování 

a mezi které lze bez pochyby zařadit i homo sapiens sapiens, jsou vybaveni instinktivními 

mechanismy kalkulace rizika, jeņ mohou ad hoc odvrátit agresivní chování, resp. regulovat míru 

projevované agrese, a to na základě známého vzorce rozhodování „bojovat/utéct.“ Za centrum 

agrese je t. č. vědci povaņován limbický systém, kde se rodí agresivní reakce na strach, averzi 

a hrozbu. Limbickým systémem generovaná agrese je v naprosté větńině případů následně 

korigována „vyńńím mozkem“, a to konkrétně čelními laloky. Čelní laloky lze proto povaņovat za 

zdroj či sídlo pudu sebezáchovy. Recentně se vńak objevily názory, ņe za agresi, resp. zvýńenou 

agresivitu, můņe odpovídat specifický gen, nazývaný „the selfish gen“ (egoistický gen – překlad 
K. K.), a to podle názvu stejnojmenné knihy Richarda Dawkinse. Za pozoruhodné povaņuji 

Dawkinsovo zjińtění, podpořené i vědeckými výzkumy, ņe asi jeden z tisíce muņů dědí dva 

chromozomy Y místo běņného jednoho, v důsledku čehoņ vzniká vazba XYY, přičemņ tato 

kombinace zvyńuje riziko agresivního chování u jeho nositele. (Dle názoru Dawkinse se údajně 

tato vazba velmi často objevuje u zločinců). Pokud by se skutečně prokázala tato souvislost 

(kriminalita – kombinace chromozomů XYY), pak by ńlo s určitou mírou nadsázky hovořit 

o specifické resuscitaci Lombrosovy teorie rozeného zločince (reo nato). Srov. k tomu: Keegan, J.: 

Historie válečnictví. Praha: Beta-Dobrovský, 2003, s. 78-81, jakoņ i poznámka pod čárou č. 338. 

 
56 Z důvodu postupujícího procesu globalizace dnes jiņ na Zemi existuje naprosté minimum 

původních, doposud nekontaktovaných společenství, a proto případné v dneńní době prováděné 
výzkumy by jiņ nebyly pravděpodobně schopny shromáņdit dostatečný počet komparativních 

údajů, aby bylo moņné na jejich základě formulovat skutečně reprezentativní závěry. Existuje sice 

celá řada dřívějńích antropologických prací, ze kterých by potenciálně bylo moņné čerpat 

informace, avńak skutečně vyuņitelná by byla toliko ta díla, která reflektují moderní 

antropologické metody výzkumu, jeņ jako jeden z prvních formuloval, a ve svých pracích 

i aplikoval, Bronislav Kasper Malinowski (1884-1942). Práce tzv. kabinetních antropologů, jejichņ 

vzniku nepředcházela řádná antropologická pozorování a které z mnoņstevního hlediska 

v antropologii převládaly do 30. let 20. století, ani práce vycházející sice jiņ z určitých praktických 

poznatků badatelů, avńak ve své podstatě velmi povrchních a primárně se soustředících na 

nejbizarnějńí odchylky od euroamerického modelu chování, by při případném sestavování 

seznamu instinktivních pravidel nebyly z povahy věci pouņitelné. 
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jimi v daném okamņiku povaņovány za „trvalé, neměnné, vrozené, přirozené“ 

(Jerzy Wiatr)
57

 součásti lidských bytostí. Do případného výčtu by proto mohla být 

zahrnuta i některá hlubinně v lidské osobnosti zakotvená kulturní pravidla, coņ by 

vńak celé úsilí zmařilo. Toto riziko je dobře patrné na příkladu starńích koncepcí 

tzv. univerzálního práva: Neuvědomění si, ņe ņitý svět je vņdy částečně lidským 

výtvorem, vedlo v minulosti některé autory k vytvoření poměrně ńirokých 

katalogů „přirozených, univerzálních a neměnných práv,“
58

  jakoņ i k formulování 

různých metafyzických teorií,
59

 které se následně, a to mj. v důsledku postupného 

vývoje či spíńe posunu společnosti, stávaly úrodným terčem pro pozdějńí kritiku.  

3. Osobně mám za to, (jde vńak o  „výchozí tezi k dalńí diskusi“), ņe 

mnoņina těchto pravidel u lidských bytostí nebude příliń rozsáhlá a obsahově se 

bude soustředit, stejně jako u větńiny ostatních ņivočichů,
60

 na zaručení alespoň 

                                                             
57 Wiatr, J.: op. cit., srov. téņ dále – kapitola IV.3.3 a násl. Hlubinná internalizace kulturních 

norem lidskými bytostmi znemoņňuje, aby instinktivní pravidla byla odhalena a odlińena od jiných 

pravidel chování na základě analýzy jedné či několika málo societ.   

 
58

 Tento trend se vńak velmi často objevuje i u řady současných myslitelů, a to zejména 

v souvislosti s lidskoprávní problematikou. Lidským právům jsou mnohdy připisovány tradiční 

přirozěněprávní atributy jako je univerzalita, ahistoričnost, suprapozitivita apod. Byť jsem si 

vědoma provokativnosti svého názoru, jsem přesvědčena o tom, ņe naprostá větńina lidských práv 

v podobě, jak je v současné době známe, jsou výtvorem specifické euroamerické kultury, a tudíņ je 

nelze povaņovat za univerzální. Blíņe k této tezi srov. téņ: Ńamalík, F.: Paradoxy univerzality 

lidských práv. In: Gerloch, A. (ed.): Teoretické problémy práva na prahu 21. století, Praha: 

Karolinum, 2002, s. 135–145. Viz. také například: Sudre, F.: Mezinárodní a evropské právo 

lidských práv. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, s. 37: „Tvrdit, ţe je 

univerzální (koncepce lidských práv – vloņila K. K.), znamená tvrdit, ţe západní koncepce je 

povolána k univerzalitě.“ 

 
59 Například jiņ Marcus Tullius Cicero vyslovil domněnku, ņe jelikoņ neexistuje nic dokonalejńího 

neņ rozum (ratio), kterým je obdařen jak člověk, tak i bůh (bozi), pak člověka s bohy/em nutně 

spojuje právě rozum. Ratio tedy představuje tzv. „prvotní vazbu.“ Jestliņe ale existuje tato vazba, 

pak musí existovat i jediný, pravý, přirozený rozum, resp. z něho vyvěrající přirozené právo. Právo 

je pak vlastně nejvyńńím rozumem zakořeněným v přírodě. Kde existuje vazba přirozeného práva, 

pak – jak dále dovozoval Cicero – nutně musí existovat i propojenost stanoveného práva. Po právu 

se pak chovají pouze ty bytosti, které se řídí rozumem. (Srov. Cicero, M. T.: De legg. I 7, 23. 

Podle: Seneca, L. A.: Dialogi. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1989, s. 46). Osobně 

povaņuji Ciceronovu hypotézu za nepřesnou, neboť mj. od samého začátku dostatečně nerozlińuje 

mezi lidskou (potaņmo i boņskou) schopností (způsobilostí) rozumně myslet a konkrétními 
projevy (výrony) tohoto myńlení. Na okraj lze poukázat na to, ņe Ciceronova domněnka 

o univerzalitě ratia se stala významným argumentem v diskusích stoiků pro podporu úvah 

o světoobčanství vńech lidských bytostí. 
 
60

 V přírodě se vyskytuje celá řada ņivočichů, kteří obdobně jako člověk tráví svůj ņivot společně 

s jinými přísluńníky svého druhu (např. různá stádní zvířata, zvířata vytvářející smečky). Chování 

některých z těchto ņivočichů je vńak v nesrovnatelně větńí míře neņ u lidí svázáno instinktivními 

pravidly, coņ vede někdy k tomu, ņe se o nich hovoří jako o kolektivním organizmu. (Příkladem 

zde mohou být termiti či včely.) Hromadným uskutečňováním instinktivních pravidel tak vzniká 

nová ontologická monáda sui genesis. 
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minimálních podmínek nutných pro přeņití dané populace (perseverare in esse 

suo). Půjde tedy – po vzoru Bronisława Kaspera Malinowského – o pravidla 

regulující předevńím (či snad dokonce pouze) uspokojování bazálních 

biologických potřeb lidských individuí, tj. získávání potravy, reprodukci sensu 

largo (čili včetně souņití s partnerem a dalńími členy dané society, výchova 

potomků), obranu a ochranu před nebezpečím (srov. k tomu dále – II.2.4. a násl.).  

4. Zadruhé, lze si poloņit otázku, zda kulturní pravidla mohou odstranit 

(popř. časově omezit) působnost instinktivních pravidel, a pokud ano, za jakých 

podmínek a v jakém rozsahu. Domnívám se, ņe odpověď na tuto otázku je kladná, 

tj. ņe lidé mohou omezit platnost instinktivních pravidel, neboť jak ukazuje 

historie, lidské bytosti jsou schopny postupovat proti své přirozenosti, a to mj. za 

účelem dodrņování z pozdějńího úhlu pohledu zcela iracionálních kulturních 

pravidel (např. známá tradice mrzačení ņenských chodidel v Číně).
61

 Jinými slovy 

mám za to, ņe se „předprogramované“, instinktivní dispozice k chování nejenņe 

mohou střetávat se socio-kulturními vzorci, ale dokonce jim mohou postoupit své 

místo. Na druhou stranu si nelze nevńimnout, ņe lidé nemohou nikdy zcela 

odstranit platnost instinktivních pravidel, resp. pokud by tak učinili, ohrozili by 

tím existenci samotné society, které jsou členem a recentně dokonce i lidského 

druhu jako takového.
62

 Zatřetí, nabízí se konečně i otázka ohledně určení poměru 

těchto pravidel k právu jakoņto specifickému normativnímu systému 

(ius); k pokusu o odpověď srov. níņe – II. 1.7 a násl. 

5. Na rozdíl od instinktivních pravidel se podoba kulturních norem, a to 

jejich formální i obsahová stránka, u jednotlivých lidských societ jiņ ex definitione 

lińí. Zejména mentalita, struktura, způsob obņivy a tradice té které society vtiskují 

těmto pravidlům specifickou pečeť, resp. rozhodují o obsahu i jejich formě. 

Ve vztahu k právu jakoņto specifické součásti kultury jako jeden z prvních na tuto 

                                                             
61

 Příklady dominance kulturních pravidel nad instinktivními přesvědčivě dokládají známou a na 

první pohled i humornou tezi zakladatele moderní etologie, Konrada Lorenze, ņe „člověk homo 

sapiens je jedinou známou bytostí, která sama sebe domestifikuje, čili působí u sebe biologické 

změny kvůli kulturním poţadavkům.“ 

   
62 Od naznačených případů je vńak třeba odlińovat situace, kdy určitá osoba poruńuje instinktivní 

pravidla, aniņ by k tomu měla pomyslné zmocnění v pravidlech kulturních (tj. kdy se osoba 

dopouńtí deviantního chování, pod hranicí normy, zaloņeného na odmítnutí kodexu skupiny, jejímņ 

je přísluńníkem, a to jako například vrah). 
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skutečnost poukázal Charles-Louis Montesquieu de Secondat, a to ve svém 

ņivotním díle O duchu zákonů (De l´esprit des lois). Jmenovitě v knize první, 

kapitole třetí uvádí, ņe „…zákony musí být tak přizpůsobeny národu, pro který 

jsou vytvořeny, ţe jen náhodou se mohou zákony jednoho národa hodit pro národ 

druhý. Zákony musí být v takovém vztahu k povaze a zásadám vlády, která je 

ustavena nebo která má být ustavena, ţe buď tuto vládu tvoří… nebo ţe ji 

udrţují… Zákony musí mít určitý vztah k fysické povaze kraje, k podnebí 

studenému, horkému a mírnému; k povaze půdy, k její poloze, k její rozlehlosti, 

ke způsobu ţivota národů…“
63

. Vńechny tyto činitelé, které ovlivňují právo, pak 

spolu vytvářejí tzv. ducha (esprit) práva. Montesquieu – obdobně jako Thomas 

Hobbes – tedy nevěřil, ņe existuje jediné univerzální a neměnné právo, nýbrņ měl 

za to, ņe právo vņdy odráņí specifika určitého národa či – v terminologii této práce 

– kultury.
64

  Neznamená to vńak, ņe v jednotlivých lidských societách budou platit 

vņdy zcela odlińná kulturní pravidla, potaņmo, ņe se tato pravidla budou vyvíjet 

naprosto izolovaně, neboť z historické perspektivy, ale i s ohledem na recentní 

vývoj je zřejmé, ņe v naprosté větńině případů bývá pravdou přesný opak 

(srov. níņe – část III.) Po vzoru Friedricha Augusta von Hayeka lze přitom 

vyslovit hypotézu, ņe čím diferencovanějńí bude společnost, tím vyńńí bude 

                                                             
63 Montesquieu, Ch.: O duchu zákonů. Dobrá Voda: Aleń Čeněk, 2003, s. 39, reprint původního 

vydání z roku 1947. 
 
64 Montesquieu tedy odmítl v té době převládající přístupy k právu, které vycházely z představy, 

ņe za prvé podstata člověka je zaměřena na morální dokonalost jako určitou objektivní kategorii, 

a za druhé, ņe právo má usilovat o poznání a dodrņování univerzálních zásad spravedlnosti. 

(Srov. k tomu blíņe komentář Stanisława Łojka  k dílu Montesquieua in: Monteskiusz: 

O duchu praw. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2003, s. 603 násl.) Názory Montesquieua, 

ņe klimatické podmínky jsou hlavním zdrojem kulturní variability, ovlivnily řadu autorů jako třeba 

historika a sociologa H. T. Buckleyho (History of Civilisation in England; dle Buckleyho hlavní 
zdroj vývoje společnosti spočívá v rozumovém pokroku, který je ovlivněn daným geografickým 

prostředím) či třeba Ellswortha Huntingtona (Civilisation and Climate). Osobně se domnívám, ņe 

vliv klimatických podmínek a zeměpisné polohy nelze přeceňovat, byť zejména v minulosti se tyto 

faktory podílely na utváření konkrétní podoby kulturních pravidel. (Například vhodné podnebí 

usnadňuje způsob obņivy, v důsledku čehoņ saturováním svých základních potřeb tráví populace 

méně času, čímņ získává in potentia prostor i pro dalńí aktivity.)  Je pozoruhodné, ņe téměř 100 let 

před Montesquieuem si byl René Descartes nejenom vědom, ņe jednotlivé society se řídí 

rozdílnými pravidly chování, nýbrņ dokonce nabádal k tomu, aby se lidé aktivně seznamovali 

s cizími zvyky, obyčeji a právem, a to za účelem lepńího porozumění vlastním pravidlům 

(Kartezjusz: Rozprawa o metodzie, op. cit.,  s. 32 et passim). 
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potřeba formálního stanovení pravidel, které určují, jak se mají jednotliví členové 

této společnosti chovat.
65

 

6. Rovněņ ve vztahu ke kulturním pravidlům můņeme formulovat 

identické dotazy, jak bylo učiněno v případě instinktivních pravidel chování: Výńe 

naznačená odpověď na druhou otázku, tj. zda kulturní pravidla mohou ovlivnit 

aplikovatelnost instinktivních pravidel, je vzhledem k vzájemné propojenosti 

obou typů norem identická.
66

 Stejně tak odpověď na první otázku – určení obsahu 

kulturních pravidel – je totoņná, byť z poněkud odlińného důvodu. Stanovení 

konkrétního obsahu kulturních pravidel
67

 je dle mého názoru nemoņné, neboť by 

to vyņadovalo vytvoření seznamu pravidel vńech normativních systémů (hlavně 

tedy těch klíčových – morálky, náboņenství, obyčejů či téņ zvyků, a práva), které 

působily kdykoliv a kdekoliv na Zemi. Bylo by sice jistě myslitelné soustředit 

pozornost toliko na v současné době působící normativní systémy, a dokonce na 

systémy působící na určitém území, avńak mám pocit, ņe obtíņnost, ba dokonce 

nesplnitelnost úkolu by přetrvala, a to jiņ pouze z té příčiny, ņe z nańeho úhlu 

pohledu nejdůleņitějńí normativní systém – právo – představuje nesmírně 

komplikovaný a neustále proměnlivý systém.
68

 (Na druhou stranu jistě není 

nezbytné vyhledat vńechna pravidla, aby bylo moņné formulovat obecnějńí závěry 

o povaze, významu a funkcích těchto pravidel.)  

7. Za kruciální lze vńak povaņovat otázku třetí, tj. určení vzájemného 

poměru mezi kulturními a instinktivními pravidly na straně jedné a právem (ius) 

                                                             
65 Srov. blíņe druhou kapitolu nazvanou „Kosmos a Taxis“ In: Hayek, F. A.: Právo, zákonodárství 

a svoboda. (Nový výklad liberálních principů spravedlnosti a politické ekonomie). 1. Pravidla 

a řád. Praha: Academia, 1991, s. 38-52.) Společenská diferenciace vńak předpokládá uvědomělé 

„procitnutí“ členů společnosti, tj. mj. stav, kdy se populace vydá na cestu vývoje (srov. poznámka 

pod čárou č. 154). 

 
66 Co se tedy týče vzájemného vztahu intuitivních pravidel a kulturních pravidel, tak lze plně 

odkázat na výńe uvedené, a to v bodě II. 1.2 a násl.  

 
67 V obecné rovině lze za kulturní pravidla povaņovat ty normy lidského chování, jeņ nejsou 

instinktivními (arg. a  contrario). Vytýčení přesné dělicí čáry mezi oběma typy pravidel vńak činí 

nesmírné, resp. dokonce snad i nepřekonatelné problémy (srov. – II. 1.2). 

 
68

 Logickým důsledkem popsaného jevu je, ņe „(v)e vší sloţitosti, nepřehlednosti, rozpornosti 

a labilitě masy právních norem“ (srov. Wintr, J.: op. cit, s. 86) vzniká potřeba hledání vnitřního 

systému práva, a to mj. prostřednictvím nalézání základních principů práva. V tuzemské literatuře 

příkladem tohoto úsilí můņe být výńe citovaná monografie Jana Wintra, která je zjevně inspirována 

obdobným pokusem významného rakouského civilisty Franze Bydlinského.   
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jakoņto specifickým normativním systémem na straně druhé. Která pravidla 

chování tedy můņeme označit i za pravidla právní? 

 

2: IUS JAKO PODMNOŽINA INSTINKTIVNÍCH A KULTURNÍCH 

PRAVIDEL  

 

 

1. Právo je vńeobecně povaņováno za součást či dokonce produkt 

společenské kultury
69

 pojímané jako „souhrn hmotných a nehmotných výtvorů 

lidské činnosti, hodnot a uznávaných způsobů lidského chování, objektizovaných 

a přijatých v určité společnosti, předávaných jiným společnostem a dalším 

generacím“ (Jan Szczepański),
70

 z čehoņ lze logicky dovodit (arg. per 

eliminationem), ņe část kulturních pravidel bude i pravidly právními. Vzhledem 

k charakteristické vlastnosti práva vstřebávat do sebe pravidla jiných 

normativních systému, jakoņ i s ohledem na význam instinktivních pravidel pro 

zachování lidské populace mám za to, ņe naprostá větńina instinktivních pravidel 

bude tvořit součást práva. (V tomto kontextu si dokonce troufám vyslovit 

spekulativní domněnku, ņe právě tato právem vstřebaná intuitivní pravidla tvoří 

hlavní náplň toho, co jusnaturalistické přístupy k právu označují za „univerzální, 

právněetický základ práva.“)
71

 Právo pak můžeme v tomto světle označit za 

                                                             
69 Srov. například Gerloch, A.: Teorie práva. op. cit., s. 103.  

 
70

 Szczepański, J.: Elementarne pojęcia sociologii. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo 

Naukowe, 1970, s. 78; překlad K. K. Existuje celá řada explikací pojmu kultura, a to zejména 

z pera sociologů. Osobně za jedno z nejvýstiņnějńích povaņuji výńe citované vymezení Jana 

Szczepańskiého. Z definice Szczepańskiého můņeme přitom dovodit, ņe jednotlivými součástmi 

lidské kultury jsou: (i) hmotné a (ii) nehmotné statky, (iii) vzory chování (instituce organizující 

lidské chování), jakoņ i (iv) hodnotící kritéria, která jsou výsledkem lidské činnosti, jsou 

zobjektizovány a jsou i trvalé. S přísluńností subjektu k určité kultuře je pak spojeno právo 
individua se dovolávat určitých společných hodnot a symbolů. Přináleņitost k určité kultuře 

současně obnáńí, resp. by měla obnáńet, i řadu povinností na straně jednotlivce, a to 

třeba povinnost dodrņovat společenská tabu. 
 
71

 Vzhledem k výńe uvedenému (viz. kapitola II. 1.) mám tedy za to, ņe existují určitá pravidla, 

resp. slovy Noama Chomského „určité vrozené organizační principy“ (Chomsky, N., Foucault, 

M., Elders, F., op. cit., s. 11), které jsou dány vńem societám (například příkaz „nezabijeń“). 

Přestoņe v textu lze vystopovat původ těchto pravidel, čímņ se vystavuji nebezpečí tzv. labelingu 

(nálepkování), resp. zařazení do jedné z větví přirozeněprávních přístupů k právu, a to 

pravděpodobně do větve naturalistické, jsem si vědoma, ņe vyslovená hypotéza je poměrně 



 
 

34 

společnou podmnožinu vybraných kulturních a převážené většiny 

instinktivních pravidel. 

2. Vyslovený závěr je vńak relativně vágní v tom směru, ņe nic neříká 

o tom, jak poznáme, ņe určité intuitivní či kulturní pravidlo chování je součásti 

právě práva jakoņto specifického normativního systému. Jelikoņ právní pravidla 

jsou významným vodítkem pro zodpovězení otázky quid iuris, povaņuji za 

nezbytné se této problematiky dotknout: Konkrétně mám za to, ņe nelze 

formulovat univerzální a nadčasové kritérium, dle kterého by bylo možné 

jednoznačně stanovit, která pravidla chování jsou součástí práva a která 

nikoliv. Pokud bychom totiņ zastávali opačný závěr, pak bychom popřeli pravidlo 

ubi societas, ibi ius, resp. popřeli bychom existenci práva v archaických, 

resp. i tzv. primitivních, společnostech. Logickým důsledkem odmítnutí existence 

práva v tzv. primitivních a archaických společnostech by pak jistě byl závěr 

o tom, ņe právo je třeba pojímat jako výdobytek určitého stupně vývoje 

společnosti, a to konkrétně, ņe o právu lze hovořit aņ v okamņiku, kdy se určitá 

společnost politicky organizuje ve formě státního útvaru. Taková pojetí práva, 

tj. jakoņto výdobytku určitého stupně rozvoje společnosti, nejsou mezi autory 

ojedinělá snad proto, ņe poměrně elegantně umoņňují odlińit právní pravidla od 

pravidel jiných normativních systémů, coņ je jinak – zejména v předstátních 

a vnitřně nestrukturalizovaných společnostech – téměř nemoņné.
72

 Totéņ chování 

můņe být (a zpravidla i bývá) regulováno různými normativními systémy, které 

se mezi sebou lińí toliko povahou sankce, jelikoņ „nikoliv obsah normy, ale typ 

sankce, kterou je norma vybavena, rozhoduje o tom, do kterého ze čtyř základních 

                                                                                                                                                                       
neurčitá. Nic totiņ nevypovídá, kromě ojedinělých příkladů (II. 1.3), o tom, co tvoří konkrétní 

obsah těchto pravidel. 

 
72 Právě nemoņnost odlińení právních pravidel od jiných kulturních norem v archaických, 

resp. i primitivních societách je důvodem, proč jsou kritizovány definice práva uváděné právními 

antropology. Byť se patří dodat, ņe i mezi samotnými právními antropology neexistuje 
jednoznačná shoda, zda o právu lze hovořit i v případě tzv. primitivních společností. Například 

Lewis Morgan se domníval, ņe členové těchto societ neznají právo a zcela se nechávají ovládat 

svými váńněmi. Naopak existují i autoři (Sidney Hartland, Robert Harry Lowie), kteří připisují 

primitivním společnostem aņ absolutistickou schopnost ovládat své členy, přičemņ posluńnost je 

dána z jejich strany buď zcela automaticky a spontánně (nabízí se přitom zde jisté srovnání 

s Popperovou uzavřenou společností – srov. poznámka č. 154), anebo je vynucována neustálou 

hrozbou strachu.  Oba zmíněné přístupy, pokud přijmeme tezi, ņe právo existuje i v primitivních 

společnostech, lze vńak povaņovat za hraniční. Ke kritice mezních přístupů i děl v této poznámce 

zmíněných autorů srov. blíņe in: Malinowski, B.: Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczeństwie 

dzikich. Warszawa, Poznań: 1939, passim.) 
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normativních systémů bude zařazena“ (Jerzy Wiatr).
73

 Povaha právní sankce 

přitom spočívá v tom, ņe představuje „hrozbu fyzického donucení“. 

Ve společnosti, kde neexistuje zřetelná vnitřní organizace, tj. nesetkáváme se zde 

s formalizovanými „orgány spravedlnosti“, právní pravidla de facto ztrácejí svůj 

klíčový odlińující znak, z čehoņ někteří autoři dovozují, ņe vlastně vůbec nelze 

hovořit v těchto societách o právu.
74

 Kromě toho, aby bylo reálně moņné odlińit 

právní pravidla od pravidel jiných normativních systémů, vyņaduje to určitý 

stupeň formalizace těchto regulí, a to například v podobě jejich explicitního 

zachycení na určitém nosiči informací. V archaických, segmentárních 

společnostech, jakoņ i v primitivních societách, pro které je společné, ņe se 

vyznačují velmi nízkým stupněm formalizace, vńak nelze přesně ohraničit právní 

pravidla od neprávních, a tak mnohdy tyto normy navzájem splývají.
75

 

3. Jak jiņ bylo předestřeno, nemoņnost vedení ostré hraniční linie mezi 

právními pravidly a pravidly jiných normativních systémů vńak dle mého názoru 

nemůņe opravňovat k závěru, ņe v těchto společnostech neexistuje právo. 

Po vzoru Bronisława Kaspera Malinowského, resp. i dalńích právních antropologů 

jako například Leopolda Jaroslava Pospíńila,
76

 se totiņ domnívám, ņe právo nelze 

vázat na existenci „speciálního donucovacího aparátu”, popř. určitý stupeň 

formalizace, neboť „právo musí být charakterizováno prostřednictvím funkce, 

                                                             
73

 Srov. Wiatr, J.: op. cit., s. 57 a násl., překlad – K. K. 
 
74 Blíņe k těmto teoriím, ale i jejich kritickému hodnocení například in: Wiatr, J.: op. cit., s. 57 – 

93; srov. téņ dále poznámka pod čárou č. 72 a č. 117. 

 
75 Platnost této teze lze ilustrovat na příkladu společnosti archaického Říma, kde „vedle magicko-

náboţenské (oblasti – doplněno K. K.), reprezentované… okruhem norem nazývaných fas,… byla 

část profánní, která našla svůj odraz v právu (ius). Obě sloţky byly integrované i specializované 

zároveň. Byly v tak těsném vztah, ţe onu pomyslnou čáru mezi nimi ani nelze ve starých dobách 

přesně stanovit. Úzké vztahy mezi oběma oblastmi byly dány především tím, ţe ius vyrůstalo 

z fas…“ (Skřejpek, M.: Ius et religio. Právo a náboņenství ve starověkém Římě. Pelhřimov: 
Vydavatelství 999, 1999, s. 7). 

 
76 Leopold J. Pospíńil na základě svých empirických pozorování dospěl k závěru, ņe ve vńech 

societách se lze setkat, s „právem“, jeņ se vyznačuje čtyřmi základními, prvky, a to: (i) existencí 

nějaké společenské autority, jejíņ rozhodnutí daná societa přijímá; (ii) snahou o univerzální 

platnost výroků a rozhodnutí; (iii) uznáváním vzájemných závazků (platí tedy vņdy určitý princip 

obligace ve smyslu do ut des sensu largo); a konečně (iv) vymáháním rozhodnutí pomocí vnějńí 

sankce. Pospíńil, L.: Etnologie práva: teze ke studiu práva z mezikulturní perspektivy. Praha: Set 

out, 1997, passim. 
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kterou plní ve společnosti, ne skrze formu…”
77

 Právo, byť v „zárodečné” fázi, je 

přítomno v každé lidské společnosti.  

4. Pro tuto tezi lze přitom najít oporu nejenom v dílech praktiků, nýbrņ 

i v pracích z per teoretiků, a to dokonce v nejcitovanějńí právněteoretické 

publikaci 20. století, Pojem práva, Herberta Lionela Adolphuse Harta.
78

 

Konkrétně Hart při své úvaze vycházel z toho, ņe lidská společnost nepředstavuje 

„klub sebevrahů“, ba naopak, a proto v každé společnosti lze vystopovat určitá 

základní pravidla společenské organizace, jeņ zaručují „ţivotaschopnost“ 

společnosti a která Hart označuje jako „minimální obsah přirozeného práva“ 

(minimum content of natural law
79

). Mezi tato „přirozená pravidla“ pak Hart řadí 

ńest typů pravidel: i) pravidla zakazující či omezující pouņívání násilí; ii) pravidla 

vzájemné zdrņenlivosti a kompromisu, jeņ jsou odůvodněné zranitelností vńech 

jednotlivců (Hart zde zjevně navazuje na působivé názory Thomase Hobbsa, jenņ 

jiņ dříve poukázal na to, ņe i ten nejslabńí člen society můņe napadnout, například 

ve spánku, toho nejsilnějńího); iii) omezený altruismus, neboť lidé nejsou 

„ďáblové,…ani andělé;“
80

 iv) minimální formu vlastnictví, jeņ je dána jednak 

                                                             
77 Malinowski, B.: op. cit., s. 44. Malinowski tedy odmítl mezi jeho současníky rozńířené názory, 

ņe přísluńníci prvotních společností se vyznačují tzv. prelogickým intelektem, v důsledku čehoņ 

nerozlińují jednotlivé normy dle jejich povahy. Na základě dlouhodobého pozorování chování 

domorodců z Trobriandských ostrovů v Melanésii zjistil, ņe ti kvalitativně rozlińují náboņenská 

a obřadní pravidla, pravidla hry, technická pravidla, ale v neposlední řadě i pravidla právní. „Ta se 

odlišují od zbytku pravidel tím, ţe jsou vnímána jako závazek jednoho subjektu a oprávněný nárok 

či poţadavek jiného subjektu. Sankce těchto pravidel se nachází nejenom v psychologických 
motivech, nýbrţ také ve stanoveném společenském mechanismu zavazující síly, opírajícím se 

o vzájemnost a … vyjádřeným v řadě vzájemných závazků“ (Malinowski, B., op. cit., s. 45; překlad 

– K. K.). Důvodům, proč jednotlivec dodrņuje tato pravidla, věnuje Malinowski dále v textu 

značnou pozornost, přičemņ na první místo staví – obdobně jako Pospíńil – princip vzájemnosti 

(obligace; srov. poznámka pod čarou č. 76), a to na úrovni celé komunity (rodiny, obce). Na okraj 

lze dodat, ņe Malinowského, a to mj. spolu s Eugenem Ehrlichem, můņeme povaņovat za 

předchůdce konceptu právního pluralismu: opakovaně totiņ poukazoval na to, ņe právo domorodců 

netvoří jednotný, konzistentní a hierarchický systém, nýbrņ ņe vedle sebe existuje řada práv 

a povinností, která jsou mnohdy v kolizi. 

 
78 Srov. Hart, H. L. A.: op. cit., s. 189 – 198. Veńkeré dále v tomto odstavci citované pasáņe 
pocházejí z kapitoly IX. (Zákony a morálka) uvedeného díla Harta, není-li v textu stanoveno jinak.  

 
79 Sic. Hart se ve svém díle poměrně striktně drņí terminologie právního pozitivismu, přičemņ 

vychází z toho, ņe předmětem jurisprudence je toliko pozitivní právo. „Minimum content of 

natural law“ proto představuje jedinou terminologickou výjimku vyvolávající jusnaturalistické 

asociace. (Srov. k tomu blíņe výklad přísluńné pasáņe základního díla Harta Pojem práva 

in: Stelmach, J. Sarkowicz, R.: Filozofia prawa XIX i XX wieku, op. cit., s. 39.) 

 
80 Na tomto místě se nabízí zjevná paralela s myńlenkami i terminologií „kníņete svornosti“, 

pronikavého renesančního (sic) předchůdce existencionalismu, Giovanniho Pica dela Mirandoli. 

Pico della Mirandola jiņ  v roce 1486 označil lidskou bytost za svobodnou, neboť se můņe stát tím, 
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lidskou konstrukcí, jednak omezeností přírodních zdrojů. Vedle těchto čtyř 

statických pravidel rozlińuje Hart i tzv. pravidlo dynamické, a to (v) pravidlo 

vytváření závazků. Konečně, vi), vńechna výńe uvedená „pravidla respektující 

osoby, majetek a sliby“ vyņadují „dobrovolnou spolupráci v donucovacím 

systému“, tj. musí existovat sankce doprovázena nějakým (třeba i fyzickým) 

donucovacím mechanismem jako záruka toho, ņe osoby, jeņ dodrņují uvedená 

pravidla, budou chráněny před jejich ruńiteli, resp. vice versa, ņe ruńitelé budou za 

nedodrņení těchto pravidel sankcionováni. Jak jiņ bylo řečeno, Hart dovodil, 

ņe uvedená pravidla ipso facto musí platit v kaņdé, tj. i tzv. primitivní a archaické 

societě, má-li přeņít; o právním systému lze vńak hovořit aņ ve vyspělejńích 

společnostech.
81

 Hartem vydedukovaná pravidla minimálního obsahu přirozeného 

práva by pak bylo moņné povaņovat za moņnou náplň výńe zmíněného 

„univerzálního základu práva.“
82

 

                                                                                                                                                                       
co sama ze sebe udělá. Můņe se tedy jak zvrhnout ve zvíře, tak i pozvednout k boņskosti, a to 

prostřednictvím jedinečné tvůrčí schopnosti, kterou je od Boha obdařena. Srov. Pico della 

Mirandola, G.: O důstojnosti člověka. /De hominis dignitate oratio/. Praha: Oikoymenh, 2006, 

passim. 

 
81 Vńechny společnosti jsou, popř. byly v určité fázi svého vývoje, v etapě tzv. „pre-legal.“ 

Některé z nich se vńak postupně, v důsledku postupného rozvoje, dopracovaly či dopracovávají 

k dalńí etapě, kdy jiņ disponují plnohodnotným a dalo by se říct i komplexním „právním 

systémem“. Abychom přitom mohli hovořit o systému práva, musí být podle Harta splněny 

kumulativně dva znaky, a to ve zkoumané societě (i) jednak musí být dodrņovány prvotní normy 

(primary rules), (ii) jednak úředníci musí aktivně dodrņovat sekundární pravidla (secondary rules) 
čili pravidla změny (rules of change), pravidla rozhodování (rules of change) a konečně pravidlo/a 

uznání (rule/s of recognition; srov. k tomu poznámka pod čárou č. 83). Hartova teze o tom, kdy 

lze hovořit o právním systému, je vńak předmětem časté kritiky ze strany různých autorů, neboť 

mj. jen sociologické výzkumy by byly schopné odpovědět na obě otázky naznačeného testu, tj. 

určit, kdy se konkrétní společnost posunula z etapu pre-legal do dalńí fáze, přičemņ vńak chybí 

jednoznačná kritéria, na základě kterých by se mělo toto bádání provést, jakoņ i vyhodnotit 

zjińtěné výsledky. Někteří autoři rovněņ poukazují na to, ņe nelze vést přesnou dělicí čáru mezi 

primárními a sekundárními normami. Navíc rule/s of recognition je/jsou mnohými autory 

povaņováno/a za zcela specifickou kategorii. (Srov. k tomu blíņe:  Stelmach, J. Sarkowicz, R.: 

Filozofia prawa XIX i XX wieku, op. cit., s. 41-43, jakoņ i literaturu tam uvedenou, jeņ se zabývá 

kritickou analýzou díla Harta.) 
 
82 Ńlo by dokonce uvaņovat o tom, ņe Hartův pojem „minimální obsah přirozeného práva“ 

představuje právněteoretické  synonymum pro „univerzální, pravněetický základ práva“ 

(srov. II. 1.2). Osobně, jak jiņ bylo zdůvodněno výńe, se bez provedení dostatečně 

reprezentativního výzkum necítím být dostatečně kompetentní k tomu, abych obdobně jako Hart 

pozitivně specifikovala bliņńí obsah těchto univerzálních pravidel, jeņ vstřebalo právo. Mám totiņ 

za to, ņe mnou uváděné příklady by pravděpodobně zůstaly v rovině čistých spekulací a jistě 

i v zajetí mnou internalizované kulturní mříņky. Obsah univerzálních (přirozených) právních 

pravidel či principů můņeme rovněņ vymezit negativně, tj. označit ta pravidla, která se nevyznačují 

svojí vńeobecností (srov. poznámka pod čárou č. 58).   
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5. S nemoņností apriorního přesného odlińení právních pravidel 

od pravidel jiných regulativních systémů vńak máme co dočinění nejenom 

v archaických či primitivních společnostech, ale i ve vyspělých societách, a to 

mj. z důvodu recentního „rozostření“ (Jan Wintr) pojmu pramen práva (fons 

iuris).
83

 Rozostřením pojmu pramen práva totiņ dońlo k tomu, ņe právní věda 

ztratila svůj – do té doby povaņovaný za spolehlivý – nástroj k odlińení právních 

pravidel od pravidel jiných normativních systémů, spočívající v tzv. formální 

určitosti právní normy jakoņto klíčovém předpokladu pro přiřazení určitého 

pravidla do právního systému.
84

  V moderních společnostech přitom snad ņádný 

seriozní autor v tomto nebude spatřovat důvod pro popření existence práva. Lze 

přitom předestřít, ņe právě představa „kvalifikovaného interpreta“
85

 o tom, co je 

ad hoc pramenem práva, nutně ovlivňuje i autoritativní odpověď na otázku quid 

iuris (srov. dále V. 2).  

                                                             
83

 Pojem pramen práva se nejčastěji pouņívá k označení souboru platných pravidel chování 

stanovených nebo uznaných státní či veřejnou mocí (tj. pramen práva ve formálním smyslu, fontes 
iuris oriundi). Jelikoņ tento pojem, resp. jeho designát, není pod vlivem prací Ronalda Dworkina 

vykládán jednoznačně, a vzhledem k tomu, ņe můņeme hovořit i o pramenech práva v materiálním 

smyslu a gnoseologickém smyslu – fontes iuris cognoscendi, čím dál více autorů se začíná klonit 

k tomu, ņe nelze apriorně formulovat zcela jednoznačné kritérium uznání (rule of recognition). 

Jinak řečeno, extenzivní výklad pojmu prámem práva (ve vztahu k tradičním, pozitivistickým 

přístupům) totiņ umoņňuje překlenout Hartovo pravidlo/a uznání (rule/s of recognition). 

Srov. k tomu blíņe: Wintr, J: op. cit., s. 115-116, dále k samotnému pravidlu uznání –  Hart, 

H. L. A., op. cit., s. 109 a násl., jakoņ i k jeho kritické analýze srov. in: Stelmach, J., Sarkowicz, 

R.: Filozofia prawa XIX i XX wieku, op. cit., s. 40 a násl. 

 
84 Tzv. právněpozitivistický přístup k vymezení práva vycházel z toho, ņe přívlastkem „právní“ lze 
doplnit pouze ta pravidla, která splňují určité formální znaky jako je obecná závaznost, 

abstraktnost, tzv. formální určitost a vynutitelnost státní (veřejnou) mocí. S ohledem na to, ņe 

pramenem práva jsou nepochybně i právní principy, jeņ nemusí nutně vykazovat znak formální 

určitosti (větńina právních principů je přeci nepsaných), je zjevné, ņe pozitivistický přístup není 

s to poskytnout jednoznačné kritérium pro odlińení právních pravidel od neprávních.  (Nadto, pod 

vlivem Gustava Radbrucha, nelze bez dalńího za právo označit ani vńechna pravidla, jeņ vykazují 

formální určitost; srov. téņ poznámka pod čárou č. 229). U ostatních přístupů pokouńejících se 

odlińit právo od jiných normativních systémů je vńak nemoņnost nabídnout jednoznačný klíč jeńtě 

markantnějńí: Přístupu zdůrazňujícímu obsahově hodnotové (materiální) znaky práva lze vytknout 

to, ņe rovněņ morálka i náboņenství usiluje o dosaņení spravedlnosti a obecného blaha. U přístupu 

pojímajícího za právní pravidla ty normy, které fakticky platí a působí, jistě netřeba zdůvodňovat 
vágnost zvoleného kritéria. K jednotlivým přístupům srov. blíņe in: Večeřa, M.: Pluralismus jako 

projev práva. In: Langyelová, D.: (ed.): Pluralizmus moci a práva. Zborník z medzinárodnej 

vedeckej konferencie konanej v dňoch 25. - 27.  marca 2009 v Tatranskej Ńtrbe. Bratislava: Ústav 

ńtátu a práva SAV, 2009, s. 20-21. 

 
85

 Jak bude dále blíņe rozvedeno, kvalifikovaným interpretem je osoba způsobilá vyslovit právně 

závazné a vymahatelné řeńení otázky quid iuris. V kontinentálním typu právní kultury je to 

typicky orgán aplikující právo (soud, správní orgán, jenņ meritorně rozhoduje ve věci v posledním 

stupni.)  
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6. Můņeme tedy shrnout, ņe otázka quid iuris jakoņto průvodní jev práva 

byla pokládána jiņ v nejranějńích lidských společenstvech, třebaņe ono ius nebylo 

zřetelně odlińeno od jiných normativních systémů. S postupem doby,
86

 a to díky 

postupné formalizaci pravidel, se ius začalo stále více vynořovat z doposud 

homogenního systému různých pravidel chování s tím, ņe ani v dneńní době stále 

nejsme schopni a priori stanovit zcela přesná kritéria pro určení, zda určité 

pravidlo je právní. Vzhledem k tomu, ņe naprostá větńina právních pravidel spadá 

do mnoņiny tzv. kulturních pravidel, podoba a obsah práva se mění v průběhu 

století tak, jak se vyvíjí společnost, jejíž život reguluje, byť ve všech 

společnostech i kulturách existuje určitý společný, minimální základ práva, 

jenž reflektuje lidským instinktem vštípená pravidla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
86 Vycházím zde z evolučního, ne vņdy přímočarého, hlediska společností, kdy „niţší formy ţivota 

jsou spjaty s menší sloţitostí, komplexností a diferenciací zájmů, potřeb, funkcí a struktur 

společnosti, zatímco vyšší formy charakterizuje jejich větší komplexnost a diferenciace“ (Mucha, 

I.: op. cit., s. 62), byť v obecné rovině jsem zastáncem spíńe difuzionistického přístupu k vývoji 
lidských společností. Připomeňme, ņe antropologové rozlińují mezi tzv. evolucionisty, kteří – 

velmi zjednoduńeně řečeno – optimisticky věří v neodvratitelný pokrok celého lidstva, tj. ņe lidská 

společenství se rozvíjejí od těch „niņńích, primitivnějńích“ forem k těm „vyńńím, 

civilizovanějńím“. Tato představa určité společné cesty, kterou nutně procházejí vńechna 

společenství, pak vede k vyslovení závěru, ņe vńechny society dříve nebo později nutně budou 

sdílet stejné hodnoty a zásady. Protipólem je difuzionistická ńkola, k jejímņ výchozím premisám 

patří, ņe na světě je (a byla) řada civilizací a kultur, jeņ se postupně prolínají a vytvářejí určitou 

hybridní společnost.  (Lze dodat, ņe prezentovaná charakteristika obou ńkol či přesněji přístupů 

k této otázce představuje toliko určitý ryzí, hraniční model; srov. k tomu například: Kapuściński, 

R.: Ten Inny. Znak, Kraków, 2006, s. 23 a násl.) 

 



 
 

40 

 

III) MAKROPOHLEDY 

 

 

1. Ráz a specifika společnosti se zrcadlí v její kultuře, potaņmo tedy 

i v jejím právu. Z tohoto důvodu stejná skutková podstata, je-li poměřována 

právními pravidly, můņe v různých lidských společenstvích vyvolávat odlińné 

právní následky.
87

 I kdybychom vńak nańí pozornost omezili toliko na vybranou 

společnost, tak zjistíme, ņe právní postavení subjektů v téņe situaci se v průběhu 

doby mění.
88

 

2. Neexistuje-li neměnné a univerzální právo, a to s výjimkou několika 

málo pravidel zakódovaných jiņ na bazální a tedy i zcela intuitivní a reflexivní 

úrovni lidské psýché, je zjevné, ņe nelze nalézt ani vńeobecně platnou odpověď, 

co konkrétně je po právu pro určitý rod případů. Odpověď na otázku quid iuris je 

totiņ vņdy podmíněna jednak místem, resp. societou, v rámci které je otázka 

řeńena, jednak dobou (časem), kdy odpověď hledáme
89

; ņádné právo nevzniká 

a ani nepůsobí ve vakuu.  

                                                             
87 V tomto kontextu neváhám dokonce vyslovit obecnějńí názor, ņe pro právo je typické ztělesní 

v různých variabilních a paralelně se vyskytujících kulturních formách. Jinými slovy, právo 

přijímá různé pluralitní a navzájem zcela rovnocenné podoby. 
 
88

 Obě tyto teze můņeme opřít o výsledky bádání právní komparatistiky (srovnávací právní vědy) 

a právních dějin (právní historiografie). Nejpřesvědčivěji pak tyto teze dokládají jiņ prima facie 

ambiciózní díla, která spojují oba tyto přístupy – specializaci časovou i prostorovou, tj. srovnávají 

vývoj vybraných právních institutů či odvětví v různých státech či dokonce právních kulturách, 

a to jako například monumentální trojsvazkové dílo Stanisława Płazy (viz: Płaza, S.: Historia 

prawa w Polsce na tle porównawczym. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1997).  

 
89 Pro ilustraci vyřčeného si uveďme alespoň dvě názorné ukázky: Časovou proměnlivost uvnitř 

jedné society lze doloņit na příkladu změny skladby trestných činů, resp. jejich hierarchizace podle 

společenské důleņitosti chráněného objektu. Před nástupem moderní doby se v Evropě jako 

nejtěņńí zločiny hodnotila provinění náboņenské povahy nebo proti panovníku (crimen laesae 

maiestatis). Provinění tohoto druhu dnes buď vůbec nejsou trestná anebo se povaņují za drobné 

přečiny, přičemņ nejzávaņnějńí zločiny dnes přestavuji útoky na lidskou integritu, resp. na 

„vlastnictví“ v ńirokém pojetí Johna Locka, zahrnující  ņivot, svobodu a majetek člověka. 

Srov. k tomu téņ obecnou část důvodové zprávy k novému českému trestnímu zákoníku, tj. zákonu 

č. 40/2009 Sb., v platném znění, ve které se mj. uvádí, ņe jednou z hlavních příčin přijetí nové 

trestněprávní úpravy bylo to, ņe „v systematice obecné a zejména zvláštní části (v té době 

účinného) trestního zákona (zákon č. 140/1961 Sb.), (se) stále vyjadřuje hodnotový systém 
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3. Z uvedeného pak můņeme dovodit, ņe chceme-li ad hoc nalézt 

odpověď quid iuris, je třeba předmětnou otázku vždy fixovat k určitému 

časovému okamžiku a ke konkrétní společnosti.
90

 
91

 Jsem přesvědčena, ņe tato 

teze neztratí nic na své platnosti ani do budoucna, tj. obstojí rovněņ ve světě 

neustále se prohlubující integrace a společenské unifikace.
92

 (Přiklonění se 

k opačnému závěru by totiņ ve svém důsledku znamenalo akceptaci – dle mého 

soudu utopistické – vize o moņnosti naprostého kulturního sjednocení a dokonalé 

homogenizaci celé světové populace, čili přijetí představy světa zcela oprońtěného 

od jakéhokoliv partikularismu, ale i schopnosti dalńího vývoje.)
93

 Mnou zastávaný 

                                                                                                                                                                       
a kriminálně politickou koncepci komunistického totalitního státu zaloţeného na socialistické 
ideologii kolektivismu a potlačování subjektivních práv občanů.“ Systematika nového trestního 

kodexu, a to jeho Zvláńtní části, pak nejlépe ilustruje hodnotový převrat, k němu dońlo ve srovnání 

s předchozí úpravou: Na první místa byly nově zařazeny trestné činy proti ņivotu a zdraví (hlava 

I.), proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (hlava II.), proti 

lidské důstojnosti v sexuální oblasti (hlava III.), proti rodině a dětem (hlava IV.) a konečně proti 

majetku (hlava V.). Připomeňme, ņe nahrazovaná úprava na čelní místa stavěla trestné činy proti 

republice, cizímu státu nebo mezinárodní organizaci (srov. hlava I. Zvláńtní části zákona 

č. 141/1961 Sb.), trestné činy hospodářské (srov. hlava II.) a trestné činy proti pořádku ve věcech 

veřejných (srov. hlava III.) Kulturní podmíněnost pak například můņeme přiblíņit na vztahu 

euroamerické společnosti na straně jedné a společnosti islámské na straně druhé ve vztahu 

k mnohoņenství (polygamii). 
 
90 Sociologové v dané souvislosti hovoří o „relativitě norem v sociologickém smyslu“, přičemņ 

tento pojem slouņí k označení třech rozdílných situací: primo, normy, které dnes působí, 

neexistovaly v minulosti, a mohou i přestat působit v budoucnu; některé normy, kdysi samozřejmé 

a vńeobecně akceptované, dnes odporují nańemu „morálnímu cítění“, secundo, různé normy působí 

u různých národů, tertio, obsah normy se můņe lińit dle přísluńnosti k vrstvě či skupině  

(srov. Wiatr, J., op. cit., s. 47-52). Z uvedeného je přitom zřejmé, ņe sociology popisovaná 

relativita norem se týká pravidel různých normativních systémů; tento pojem lze vńak jistě 

vztáhnout i na právní pravidla, jeņ tvoří podmnoņinu, byť specifickou, ostatních pravidel chování 

(norem).  
 
91 Na druhou stranu nelze nepřihlédnout k tomu, ņe představitelé právní komparatistiky a právní 

historiografie ve svých pracích občas poukazují na existenci určitých společných rysů právních 

norem působících v jednotlivých societách. Doposud vńak nikdy nezaznamenali případ, aby 

ve dvou (více) kulturách, resp. v societách, platila zcela identická právní pravidla. K moņným 

příčinám výskytu obdobné právní regulace ve více societách srov. níņe – poznámka pod čárou 

č. 97. 
 
92 Za zmínku vńak stojí, ņe v různých vědeckých pracích se začínají stále častěji objevovat spojení 

typu „globální právo“ či „univerzální právo“, „univerzální právní kultura“ apod., coņ asociuje 

představu o existenci jednoho společného, celosvětového práva. 

  
93 S ohledem na recentní politický, ekonomický a kulturní vývoj povaņuji za reálnějńí naplnění 

známé predikce Samuela Phillipse Huntingtona, ņe v budoucnu bude lidstvo čelit hrozbě sráņek 

civilizací (the clash of civilizations), neņli neurčité a snad jen ve velmi mlhavé budoucnosti 

uskutečnitelné vizi Francise Fukuyamy o radikální transformaci tradičních kultur v jednu globální 

liberálně kapitalistickou společnost. Lze dodat, ņe civilizací Huntington rozumí velkou kulturní 

skupinu, která se od jiných odlińuje jazykem, náboņenstvím, zvyky a institucemi, a kterou vnitřně 

sjednocuje určitý společný cíl. V dneńním světě pak Huntington rozlińuje osm hlavních civilizací: 

západní, konfuciánskou (rozuměno čínskou), muslimskou, hinduistickou, africkou, 

latinskoamerickou, japonskou a pravoslavně slovanskou, přičemņ v místech, kde dochází k jejich 
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názor přitom pramení z toho, ņe osobně povaņuji za prakticky nemoņné legitimní 

řízení globální společnosti,
94

 potaņmo tedy i vytváření funkčního univerzálního 

práva, a to mj. z toho důvodu, ņe realizace případné celosvětové správy by téměř 

neustále vyņadovala provádění výběru mezi nespočetným mnoņstvím v úvahu 

přicházejících alternativ řeńení, navíc mnohdy různě kulturně a zájmově 

podmíněných, a to často při současném nedostatku relevantních informací. 

Zjednoduńeně řečeno, mám za to, ņe přijetí efektivních, uniformních a globálně 

působících právních pravidel brání pluralitní povaha lidského světa.
95

 Vyřčené 

vńak nijak nevylučuje, ņe určitý skutkový stav můņe vyvolávat stejné právní 

následky ve více společnostech.
96

 Stejně tak neeliminuje moņnost, aby určitá 

                                                                                                                                                                       
vzájemným stykům, můņe dle názoru Huntingtona docházet k civilizačním střetům. (K tomu 

srov. blíņe známý článek Samuela Huntingtona, jenņ byl následně přepracován i do kniņní 

podoby: Huntington, S.: The Clash of Civilizations? Foreign Affairs, Summer, 1993, s. 29 a násl.)  

 
94 Legitimní celosvětová vláda by samozřejmě nemusela být nutně zaloņena jen na demokratické 

bázi. (Na druhou stranu je otázkou, jaká jiná legitimizační teorie by byla schopna ospravedlnit 

případnou globálně působící moc, a to zejména s ohledem na to, ņe vláda lidu, resp. vnímání lidu 

jako politického suveréna, představuje v západním světě hodnotu sui generis.) 

 
95 Obdobné závěry nejsou nijak ojedinělé. V českém prostředí je jiņ dříve formuloval například 

známý současný filozof a sociolog Václav Bělohradský či třeba z právníků Vladimír Zoubek. 

(Srov.: Zoubek, V.: Postmoderní problémy lidských práv a globální bezpečnosti. Plzeň: 

Nakladatelství a vydavatelství Aleń Čeněk, 2004; Bělohradský, V.: Poučení z krizového vývoje /ať 

uņ dopadne jakkoli/. Právo, příloha Salon ze dne 8. února 2001, s. 2 a násl.) Ze světových autorů 

lze poukázat zejména na práce představitelů tzv. postmoderny, které – dalo by se říct – jiņ 

„programově“ hlásají pluralitu (ale současně i relativitu) jevů, myńlení a dokonce i světa 

samotného. Například známý francouzský filozof Jean-Francois Lyotard ve svém stěņejním díle 

O postmodernismu hovoří o tom, ņe „velký příběh ztratil svoji věrohodnost, ať uţ způsob 

sjednocování je v něm jakýkoliv: ať je to příběh spekulativní, nebo emancipativní…“ (Lyotard, J.-
F.: O postmodernismu. Praha: Filozofia, 1993, s. 143). Velkým příběhem (metanarací, mýtem) 

přitom Lyotard rozumí „vyprávění“, prostřednictvím kterých se určitá civilizace snaņí sebe sama 

legitimizovat a vysvětlit, která ukazují vznik, smysl kultury, dávají jí jednotný ráz. Tato vyprávění 

byla v době osvícenství nahrazena racionalitou, ideou univerzálního rozumu. Lyotard, jak jiņ 

vyplývá z citované pasáņe, nesmlouvavě odmítá velký příběh, tj. vyprávění i absolutizaci 

jednotného ratia, neexistuje podle něj ņádný „super-diskurz“, jenņ by byl schopen ospravedlnit 

kaņdou instituci, natoņ jednotlivé malé příběhy. (K zajímavému vyuņití myńlenek Lyotarda 

pro úvahy o právu a zejména právním pluralismu srov. v čeńtině například: Ńkop, M.: Pluralismus 

práva v postmoderní situaci. In: Langyelová, D.: (ed.): op. cit., s. 320 a násl.) 
 
96 Claude Lévi-Strauss výstiņně upozorňuje na to, ņe lidské společnosti se téměř nikdy nevyvíjejí 
úplně izolovaně, resp. ņe společenská kultura je vņdy tvořena prvky dílem vlastními, dílem 

přebranými od jiných entit. K převzetí cizích vzorů přitom můņe docházet mj. i „z vůle neopozdit 

se sousední skupinou, která stanovila přesná pravidla pro nějaké jednání, pro které vlastní 

skupinu nenapadlo vytvořit pravidla“ (Lévi-Strauss, C.: op. cit., s. 13). Citovaný postřeh dle mého 

názoru vysvětluje jeden z důleņitých stimulů, proč v přibliņně stejné době se určité ideje těńí napříč 

různými societami popularitě, resp. proč se vynořují určité myńlenkové vlny 

(např. konstitucionalismu, ochrany lidských práv apod.), jeņ se převalují přes jednotlivé státy 

a zanechávají po sobě nenávratné změny v dosavadním toku práva, ale i smyńlení o spravedlnosti 

a přijatelnosti určitých společenských řeńení.  
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právní otázka byla po relativně dlouhou dobu řeńena stejným způsobem.
97

 

Ba naopak, domnívám se, ņe v minulosti vyuņívaný způsob řeńení otázky quid 

iuris bude vņdy ovlivňovat obsahovou i formální podobu nového hledání 

odpovědi, a to buď jako nezbytná vývojová fáze (nutný mezistupeň aktuálního 

právního řeńení, byť je z dneńního, resp. pozdějńího, úhlu pohledu povaņován jiņ 

za zcela překonaný), anebo jako léty prověřený a osvědčený model. V této 

souvislosti pak jistě můņeme vyslovit i obecnějńí závěr, ņe aktuální podoba řeńení 

otázky quid iuris, ale i práva jako takového, vņdy představuje výslednici dvou 

protichůdných tendencí – „tradicionalistické“ a „novátorské.“  (Vyházím zde 

přitom z ńirńí myńlenky známého polského sociologa a etnologa Kazimierza 

Dobrowolského, podle kterého „kaţdá aktuálně existující kultura se opírá 

v menším či větším stupni o dědictví předchozích generací… Ţivot kaţdé generace 

však probíhá nejenom pod tlakem dědictví. Velkou roli rovněţ hrají měnící se 

podmínky existence, v rámci kterých vznikají nové bezprostřední odpovědi, nová 

chování a kulturní jednání vyrostlá na podhoubí vymezených potřeb.“)
 98

  

4. Vyslovený závěr o kulturní a časové podmíněnosti odpovědi quid iuris 

se vńak komplikuje v tom směru, ņe společnost (societu) jakoņto prvotního tvůrce 

                                                             
97 Civilní právo (ius civile), resp. soukromé právo (ius privatum), a to na rozdíl od veřejnoprávních 

disciplín (ius publicum), je tradičně povaņováno za relativně stabilní část právního řádu. Proto 

nepřekvapuje, ņe kořeny řady dnes civilisty pouņívaných právních institutů lze vystopovat jiņ 

v římském právu, povaņovaném v kontinentální Evropě po dlouhá století za „psaný rozum“ (ratio 

scripta). Obdiv k římskému soukromému právu, který se ńířil od středověku napříč pevninskou 

Evropou, a který byl dán  nejrůznějńími důvody (například v Itálii dońlo k recepci římského práva, 
neboť nabízelo propracovanou právní úpravu nově se objevujících společenských vztahů, 

způsobených změnou ekonomické situace v italských městech; v jiných státech v pozadí recepce 

stálo zaujetí pro ideu obnovení římského impéria – renovatio imperii), vedl k tomu, ņe v řadě států 

kontinentální Evropy dodnes platí obdobná právní regulace. Je třeba vńak dodat, ņe samotné 

římské právo nepředstavuje historicky neměnný soubor pravidel, ba naopak, i ono se po dobu více 

neņ tisíc pět set let vyvíjelo různě klikatými cestami, přičemņ nenahraditelný podíl na zformování 

konečné podoby „ratio scripta“, a potaņmo tedy i řady dodnes pouņívaným civilistických institutů, 

měli aņ novodobí učenci, a to konkrétně představitelé tzv. glosátorů, komentátorů (z řady 

vynikajících juristů nelze nezmínit alespoň  Bartoluse de Saxoferrato a jeho ņáka Balduse de 

Ubaldise), tzv. usus modernus pandectarum (např. Johann Brunnemann, Wolfgang Adam 

Lauterbach) či třeba pandektistů (zařadit mezi ně lze Georga Puchtu, Bernharda Windscheida či 
třeba Rudolfa von Jheringa, resp. jeho rané práce). (Blíņe k recepci římského práva, jeho 

novodobým proměnám a rozvoji srov. in: Urfus, V.: Historické základy novodobého práva 

soukromého. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2001). Příčiny výskytu obdobné právní úpravy ve více 

societách mohou být dále – kromě „obdivu“ – dány i historickými hledisky (např. politickou 

podřízeností jedné society vůči druhé, jak tomu je např. v případě bývalých kolonií) či třeba 

racionalitou (mezinárodní právo veřejné).       

 
98 Dobrowolski, K.: Studia nad teorią kultury ludowej. In: Etnografia Polska č. IV/1961, s. 15-16; 

překlad: K. K.  
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kultury, a potaņmo tedy i práva,
99

 můņeme ztotoņňovat s prvotní, zpravidla jen 

málo formalizovanou skupinou, ale i – coņ v běņném pojetí dnes převládá – 

s velkou, formální skupinou typu státní útvar.
100

 (Sensu largissimo by pak bylo 

moņné za společnost označit i nadstátní útvary, jeņ buď sdruņují více státních 

celků z určitého regionu, anebo – řidčeji – které aspirují na univerzální členskou 

základnu.) Kaņdá skupina, tj. prvotní i velká,
101

 přitom vytváří vlastní pravidla 

chování, jejichņ dodrņování vynucuje na svých členech prostřednictvím ukládání 

negativních i pozitivních sankcí.
102

 Pravidla vynucovaná v primární societě (malé 

skupině) se ale mohou odlińovat od pravidel velké skupiny, resp. i nadstátní 

entity, coņ můņe vést k tomu, ņe určité chování povaņované za konformní v rámci 

primární skupiny můņe být mimo ni posuzováno jako deviantní a vice versa.
103

 

                                                             
99 Jak jiņ bylo uvedeno na jiném místě této práce, právo je nerozlučně spjato s lidskou společností. 

Nabízí se proto otázka, kdy jiņ lze hovořit o společnosti, resp. kolik jednotlivců musí vcházet do 

vzájemných interakcí, aby bylo moņné říct, ņe jejich chování je určováno právem. Jiņ ze samotné 

otázky je zřejmé, ņe implicitně vylučuji moņnost, aby právo platilo pouze pro jednotlivce: 

Osamělý „Robinson“ je totiņ nespoutaným „demiurgem“ (Platon) ho obklopujícího světa, ale 

i svého ņivota. (Robinsonův svět se vńak můņe kdykoliv zřítit, a to kdyņ do něj proniknou jiní 

jednotlivci a Robinson s nimi vstoupí do styku.) Mám za to, ņe o skutečném právu nelze hovořit 
ani v případě souņití pouze dvou individuí (třeba Robinsona a Pátka), neboť – jak upozornil jiņ 

John Locke – společně akceptovaná pravidla mohou být kdykoliv změněna ze strany silnějńího 

individua, aniņ by se tím vystavoval riziku jakékoliv postihu. Jiná situace jiņ nastává v případě, 

kdy vedle sebe koexistují tři individua. Vznikne-li totiņ mezi dvěma z nich spor, můņe být – 

potenciálně – vņdy rozsouzen nestrannou třetí osobou. Na druhou stranu nelze přehlédnout, ņe 

právo působící v trojčlenné společnosti je velmi křehké: co kdyņ se třeba třetí osoba odmítne 

sporem zabývat, popř. se tertius domluví s jedním ze subjektů na změně doposud platícího 

pravidla, neboť je to pro ně z nějakého důvodu prospěńné, anebo prostě chce? Budeme pak mít 

i v těchto případech co dočinění s právem? Odpověď je dle mého soudu problematická. 

Při hlubńím úvaze se začínají v mysli vynořovat různé myńlenky o právu pozitivním a přirozeném, 

ale i vědomí toho, ņe případná odpověď se bude odvíjet od toho, jaký postoj uvaņující zaujme. Zdá 

se vńak, ņe právo, aby mohlo být stabilizátorem společenských vztahů, musí působit ve společnosti 
sestávající z takového počtu členů, který znemoņňuje ad hoc měnit pravidla pro řeńení aktuálně 

posuzované věci či vyřizované záleņitosti. 

 
100 Velká skupina sestává z celé řady primárních skupin vstupujících navzájem do různých 

interakcí. Velká skupina vńak netvoří pouhý „součet“ jednotlivých částí; spojením vzniká zcela 

nová kvalita, resp. specifická přidaná hodnota. 

 
101 Vycházíme zde z velmi zjednoduńeného modelu. Realita je nesrovnatelně více strukturována, 

a to horizontálně i vertikálně. Vedle sebe běņně koexistují různé formalizované a neformalizované 

skupiny, jeņ se navzájem různě pronikají a ovlivňují. Srov. poznámku pod čárou č. 139 k získání 

bliņńí představy o moņné struktuře formalizovaných skupin, jeņ je vytvořena na teritoriálním klíči. 

 
102 Kaņdý normativní systém, tedy i právo, disponuje pomyslným „cukrem a bičem“, tj. sankcemi, 

které mají stimulovat osoby k ņádoucímu chování. Sankcí v daném kontextu rozumím následek 

(konsekvent) určitého jednání, a to pozitivní nebo negativní. V právu je sankce spojována spíńe 

s negativními, represivními důsledky (například: trest odnětí svobody, peněņitá pokuta), avńak lze 

vystopovat i příklady pozitivních sankcí jako třeba udělování čestných titulů a vyznamenání.  

 
103 Vycházím zde mj. z úvahy amerického sociologa E. H. Sutherlanda, jenņ vysvětloval příčiny 

kriminality tak, ņe kriminální jednání je z valné části naučené v primárních skupinách. Delikvent 
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Které z těchto dvou, resp. více, odlińných pravidel chování lze doplnit přívlastkem 

„právní“? A jak vlastně postupovat při případné vzájemné kolizi těchto pravidel 

pocházejících z různých společenských center (zdrojů)? (Stranou úvahy přitom 

pro tuto chvíli zůstávají související a neméně důleņité otázky týkající se jednak 

vnitřní rozpornosti určitého normativního systému,
104

 jednak mnohocentričnosti 

tvorby pravidel v rámci konkrétního normativního systému, resp. vybrané právní 

dimenze.)  

5. Pokusme se o načrtnutí moņných odpovědí na obě výńe poloņené 

otázky, které de facto směřují k určení povahy a vzájemné relace norem 

přijímaných jednotlivými skupinami, a které – podaří-li se nám je byť částečně 

rozuzlit
105

 – poslouņí jako pomyslný výchozí bod pro dále v textu rozvíjené 

úvahy. Předmětné otázky pak budeme zodpovídat samostatně pro jednotlivé, 

v úvahu přicházející varianty vzájemného styku pravidel pocházejících od 

různých společenských skupin. Budeme je tedy odděleně řeńit jednak pro normy 

vytvářené primárními societami a větńími (státními) celky, jednak pro normy 

vytvářené velkými (státními) celky a nadstátními entitami.
106

 (Vzájemnému 

poměru norem nadstátních celků a malých skupin vńak nebude v textu věnována 

bliņńí pozornost, neboť jej lze cum grano salis podřadit pod relaci norem malé 

skupiny – norem velké skupiny).
107

 V této souvislosti se vńak jistě nabízí dotaz, 

                                                                                                                                                                       
v okamņiku, kdy páchá určitý čin, se z pohledu norem „své“ primární skupiny chová zcela 
konformně, přestoņe totéņ chování je mimo tuto societu povaņováno za nonkonformní 

(srov. Mucha, I.: op. cit., s. 133 a násl.).  
 
104 Lze tedy rozlińovat vnitřní (intranormativní, endonormativní) a vnější (exonormativní) 

rozpornost pravidel, přičemņ v této partii práce pozornost bude věnována vnějńím 

protichůdnostem. (Pouņité termíny zavádí autorka této práce.) 

 
105 Obě otázky jsou dle mého soudu dosti komplikované: Případného hledače odpovědi často 

svádějí na normativní scestí, ze kterých jiņ nemusí být návratu k deskripci. K tomu zhusta 

přistupuje nutnost prodírat se přes záludný pojmový prales. Autor totiņ čelí tomu, ņe se snaņí 

převést do jemu „známé“ reality institutů a pojmů obklopující ho jsoucna. Záhy si je vńak vědom, 
ņe pouņívané pojmosloví mnohdy jeńtě více znesnadňuje přiblíņení se podstatě zkoumaných jevů, 

a to právě z důvodu prvotního vtěsnání světa do zjednoduńujících jazykových rámů. 

 
106 Jinak řečeno, budeme samostatně zkoumat vzájemný vztah jednak pravidel formálních 

a neformálních skupin, jednak různých pravidel vytvářených formálními skupinami. 

 
107 Na okraj je třeba upozornit na to, ņe jsou to mnohdy nadstátní celky, které nutí státy, aby 

věnovaly větńí pozornost pravidlům a právům minorit, resp. ze strany nadstátních celků je vyvíjen 

tlak na státy, aby braly zvláńtní zřetel na práva menńin, umoņnily jim dodrņování jejich vlastního 

způsobu ņivota, a to včetně umoņnění dodrņování specifických pravidel chování. Jak bude níņe 

blíņe rozvedeno, státy nemusejí mít vņdy o tento „vstřícný“ postoj zájem, neboť přílińná 
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proč se vlastně budeme nezávisle věnovat – slovy Johna Griffithse – tzv. slabému 

konceptu právního pluralismu a tzv. silnému konceptu právního 

pluralismu.
108

 Vņdyť oba tyto koncepty spojuje celá řada společných znaků, a to 

v prvé řadě jiņ to, ņe jsou neodmyslitelnou součásti mnohovrstevnaté 

problematiky právního pluralismu a polycentrismu (multicentrismu),
109

  

a recentně patří k nejdiskutovanějńím tématům v právní vědě.
110

  

                                                                                                                                                                       
velkorysost vůči menńinám můņe za určitých okolností mj. působit destruktivně (rozkladně) na 
státní útvar. 

 
108

 Griffiths, J.:  What is Legal Pluralism. Journal of Legal Pluralism, č. 1/1986, s. 24. Citováno 

podle Večeřa, M.: op. cit., s. 28. Silný („strong“) koncept právního pluralismu vychází 

z předpokladu paralelní existence a působení více právních řádů, které jsou vńak chápány jako 

pozitivní právo, tedy právo vytvářené či alespoň uznávané státem, resp. společenstvím států 

(typicky vnitrostátní, mezinárodní a evropské právo). Slabý koncept právního pluralismu pak 

odkazuje na právněsociologické chápání mnohosti práv, ale i na četnost zpravidla lokálně 

působících „právních systémů“ různých skupin (např. náboņenských, etnických apod.). Osobně, 

jak bude dále blíņe rozvedeno, nepovaņuji za vhodné hovořit o právu v druhém případě, tj. kdy 

máme co dočinění s tzv. slabým konceptem právního pluralismu. Ze stejného důvodu za poměrně 
problematické povaņuji i samotné označení, tj. termín „slabý koncept právního pluralismu“, neboť 

přívlastek „právní“ implicitně předjímá, ņe i v případě tzv. slabého konceptu právního pluralismu 

vńechna souběņné působící pravidla tvoří vņdy integrální součást práva (srov. k tomu dále – II. 1.). 

 
109 Pouņité pojmy jsou významově neostré. Nadto, u jednotlivých autorů jsou někdy pouņívány 

i v různě modifikovaných variantách. Přes tuto terminologickou a pojmovou nejednoznačnost lze 

z jádra těchto pojmů preparovat jejich významovou podstatu: Právní pluralismus odkazuje na 

mnohost (čili „pluralitu“) souběņně působících právních systémů; polycentrismus či 

multicentrismus v právu pak odráņí ten specifický rys paralelně působících právních systémů, 

jenņ spočívá v mnohosti zdrojů/míst tvorby. Blíņe k explikaci obou pojmů, ale i jejich různým 

jazykovým mutacím srov. například in: Kysela, J.: Měnící se struktura právního řádu a jeho 
atributy. Eric Stein Working Paper č. 1/2009, dostupné na: 

http://www.ericsteinpapers.eu/papers/2009/1.html (podle stavu k 11. září 2010). V tomto kontextu 

lze vyslovit i závěr obecnějńího charakteru, a to ņe právo je ipso facto vņdy pluralitní, přičemņ 

tímto přívlastkem lze vedle níņe blíņe rozebíraného silného a slabého konceptu právního 

pluralismu označit mj. i tyto vlastnosti práva: i) právo se vņdy vyskytuje v nejrůznějńích kulturních 

alternativách („pluralitní“ je pak v tomto chápání antonymem „univerzálního“), ii) právo, i kdyņ 

pochází od jednoho tvůrce, je zpravidla obsaņeno v celé řadě pramenů práva, se kterými je třeba 

současně pracovat při řeńení quid iuris (tento aspekt úzce souvisí i s pluralitou normotvůrců), iii) 

konečná podoba určitého pramene práva zpravidla představuje konsensuální výsledek předchozí 

názorové plurality, iv) a konečně právo, resp. určité právní pravidlo chování, můņe být různě 

(pluralitně) interpretováno. 

 
110 K motivům zájmu o tuto materii, ale i k důvodům výskytu samotného jevu a jeho praktickým 

následkům, a to zejména z pohledu českého práva, srov. blíņe například: Gerloch, A.: 

Polycentrismus v recentním právu: příčiny a důsledky. In: Langyelová, D.: (ed.), op. cit., s. 12-17. 

Zjednoduńeně lze říct, ņe v pozadí zvýńeného zájmu o tuto problematiku stojí skutečnost, ņe od 

druhé světové války narůstá – kvantitativně i kvalitativně – bezprostřední vnímatelnost právního 

pluralismu, a to v důsledku rozvoje a institucionálního prohlubování mechanismu ochrany 

lidských práv, k čemuņ v evropském prostoru přistupuje i zintenzivňující se integrační propojení 

jednotlivých států, a to včetně jejich právních systémů. Právní vědci se pokouńí uchopit a vysvětlit 

tento jev, méně často pak i nabídnout ucelená řeńení, jak postupovat při zodpovídání otázky quid 

iuris tváří tvář souběņnému výskytu různých právních norem. 

http://www.ericsteinpapers.eu/papers/2009/1.html
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6. Vysvětlení je nasnadě: byť existují společné tematické průsečíky obou 

konceptů, z pohledu této práce, jeņ se velmi úzce orientuje toliko na vybrané 

aspekty právního pluralismu, převaņují argumenty pro oddělené pojednání. 

Konkrétně pro vnitřní ńtěpení analyzované materie hovoří to, ņe závěry 

formulované ohledně jednoho z  konceptů jsou dle mého soudu jiņ dále 

nepřenositelné na druhou skupinu. Dalńí závaņný důvod spatřuji v tom, ņe 

ve vztahu k tzv. slabému konceptu právního pluralismu nebudu vņdy věrna 

v úvodu postulované deskriptivní metodě, tj. v rozvíjené úvaze se budou zrcadlit 

i subjektivní a normativní elementy. Jaké konkrétně? 

 

1: K TZV. SLABNÉMU KONCEPTU PRÁVNÍHO PLURALISMU 

 

 

1. Problematika právního pluralismu je  nesmírně obńírná 

a multidimenzionální. Jak jiņ bylo předestřeno, v této práci se vńak omezíme 

toliko na ty vybrané momenty, jeņ přispějí k zodpovězení toho, které 

z jednotlivých souběņně působících normativních systémů se promítají do 

výsledné odpovědi quid iuris a dále se téņ pokusíme zamyslet nad tím, jak se 

v konkrétních případech řeńí vzájemné kolize mezi jednotlivými normativními 

systémy, jeņ se promítají do zjińtění, co je po právu. Ve vztahu k slabému 

konceptu právního pluralismu přitom nańi pozornost jeńtě více zúņíme, 

tj. zaměříme se jen na tu jeho část, jeņ se dotýká tzv. multikulturalismu v ńirńím 

pojetí. (Nebudeme tedy analyzovat právněsociologické chápání mnohosti 

práva.)111 Jako východisko nám pak poslouņí tato modelová situace: Na určitém 

území vedle sebe existuje primární (menńí) společenská entita a větńí 

formalizovaný útvar, přičemņ obě tyto skupiny disponují odlińnými pravidly 

chování, jeņ jsou tou kterou společností obecně přijímána a jejichņ dodrņování je 

                                                             
111 Zcela na okraj lze dodat, ņe právněsociologická představa plurality práva má dle mého názoru 

poněkud jinou povahu neņ multikulturně pojímaná pluralita práva, neboť v případě 

právněsociologické mnohosti jde primárně stále o tentýņ objekt (tj. o právo jako specifický 

normativní systém), jen míněni o něm (např. co vńe lze povaņovat za jeho zdroj či pramen), jeho 

obsahová znalost apod. se lińí, a to mj. dle povahy, vědomostí a pracovního zařazení konkrétního 

subjektu. Naopak v případě multikulturní plurality pak máme co dočinění s představou paralelního 

působení různých právních normativních systémů. 
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na členech society vynucováno; nedodrņením těchto pravidel se pak osoba 

vystavuje hrozbě aktivní sankce ze strany society, jejímņ je přísluńníkem. 112 

(Například v menńí societě pod hrozbou trestu smrti ukamenováním platí 

pravidlo, jeņ přikazuje bezvýjimečnou věrnost manņelky partnerovi; větńí celek 

trest smrti plońně odmítá, nevěra ņeny i muņe je sice členy society vnímána 

negativně, ale právně můņe být „postiņena“ maximálně odlukou partnerů, 

popř. vyděděním.) Která z těchto dvou sankcí,113 resp. který z postupů v případě 

nevěry, bude po právu – malé skupiny, anebo formalizovaného celku? Intuitivně 

se nabízí odpověď, ņe to budou pravidla velké skupiny, neboť ta disponuje 

kvantitativně větńí (vyńńí) mocí, tj. – slovy Maxe Webera – schopností prosadit 

svoji vůli i proti vůli těch, jichņ se týká,114 přičemņ tato prima facie drsná povaha 

                                                             
112 Jeden ze základních odlińujících znaků práva od morálky spatřuji v tom, ņe nedodrņení 

právních pravidel je pro ruńitele spojeno s rizikem aktivního postihu, zatímco v případě morálky 
má postih delikventa spíńe jen pasivní povahu (např. ruńitele stíhá veřejné odsouzení, společenský 

ostrakismus); morální sankce je víceméně zaloņena na niterním proņitku. Blíņe k dalńím 

odlińujícím znakům práva a morálky, ale i k místům vzájemných průniků srov. například 

in: Marńálek, P.: op. cit., s. 32 a násl. 

 
113 V druhém případě lze vńak jen stěņí hovořit o sankci stricto sensu. 
 
114 Fenomén moci patří dodnes k ústředním tématům politické sociologie, přičemņ existuje celá 

řada pojetí, které mnohdy alespoň částečně vycházejí z konceptu Maxe Webera. Například 

významný polský sociolog Jan Szczepański chápe moc jako vztah mezi subjektem moci 

A a objektem moci B, kdy A o něčem rozhoduje a B toto rozhodnutí realizuje pod dozorem A. 
(Blíņe srov.: Szczepański, J.: op. cit., s. 368 a násl.; současně vńak Szczepański zavádí i termín 

„negativní či záporná moc“, a to pro označení situací, kdy „B postupuje v rozporu s vůlí A.“ Nabízí 

se vńak otázka, zda lze „A“ stále povaņovat za skutečného nositele moci, pokud není schopen 

prosadit svoji vůli vůči B.) Uvedené je třeba doplnit v tom směru, ņe Weber, resp. i Szczepański, 

vymezují tzv.  společenskou moc, tj. moc nad jinými subjekty. (Pod pojmem moc lze totiņ rozumět 

i schopnost individua ovládat a řídit vlastní chování, tj. moc individuální.) Obě vymezení, 

Weberovo i Szczepańskieho dále spojuje rovněņ to, ņe se zaměřují na behaviorální aspekty projevu 

moci. K moci, coņ je recentně zdůrazňováno, lze vńak přistupovat i z jiných úhlů pohledu, a to 

třeba teleologického (rozumění moci jako naplňování určitých cílů), instrumentálního (moc jako 

moņnost aplikování určitých nástrojů k dosaņení ņádoucího cíle) či třeba strukturálního (moc jako 

specifický vztah mezi vládnoucím a ovládaným subjektem). Různé perspektivy náhledu na moc 
pak umoņňují formulovat konkurenční charakteristiky moci. Například zajímavé pojetí moci, jeņ 

lze přiřadit k behaviorálním přístupům, nabízí Robert Dahl, jenņ – velmi zjednoduńeně řečeno – 

přistupuje k vymezení moci prostřednictvím rozhodovacího procesu, přičemņ moc má ten subjekt, 

jenņ je způsobilý nejvíce ovlivnit podobu a výsledek tohoto procesu. (Srov. k tomu blíņe in: Dahl, 

R.: The Concept of Power. Behavioral Science č. 32/1957, s. 201-215; zároveň je vńak třeba 

poukázat i na práce mj. Petera Bachrara, Mortona Baratza a Stevena Lukesa, které kritizují 

Dahlovo pojetí moci.) Zdá se tedy, ņe i ve vztahu k pojmu moc můņeme uvést totéņ, co zaznělo na 

adresu jiných v této práci pouņívaných termínů, a to – slovy J. Burnse – „lidé jiţ dva tisíce let 

usilují o odhalení tajemství moci, avšak její charakter i nadále zůstává nepolapitelný“ 

(srov. http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adza, citováno k 1. listopadu 2010). 
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moci je v naprosté větńině případů obalena do jemné materie vybrané 

legitimizační teorie.115  

3. Je vńak tento pocitový závěr správný? Pokusme se ho verifikovat, 

přičemņ jako východisko nám poslouņí základní právně-ontologická otázka, 

kterou jsme uvedli tuto práci, a to co je to právo?, resp. kdy lze určité pravidlo 

chování povaņovat za součást práva jakoņto specifického normativního systému? 

Právní teoretikové se shodují, ņe charakteristickým znakem práva je mj. to, ņe 

jeho stavební kameny, právní normy, jsou obsaņeny ve státem (veřejnou mocí) 

stanoveném nebo uznaném prameni práva.
116

 Znamená to tedy, ņe jen státní, 

resp. veřejná moc, rozuměno jako moc velké skupiny, má příslovečný monopol na 

vytváření, popř. uznávaní právních pravidel? Domnívám se, ņe nikoliv. Jak jiņ 

bylo dovozeno, normotvůrcem můņe být i primární, resp. menńí societa.
117

 Jestli 

                                                             
115 Například v České republice čl. 2 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, v platném znění, stanoví, ņe „lid je zdrojem veškeré státní (sic) moci“, přičemņ slovo 

„lid“ znamená „moc ustavující“, resp. v praxi t. č. vńechny dospělé občany České republiky mající 

volební právo, neboť jen oni tvoří elektoriát. („Lid“ jakoņto „samostatný ustavní subjekt, (jenņ) 
k plnění své vůle si vytváří stát“ /Pavlíček, V. a kolektiv: Ústavní právo a státověda. II. díl, Ústavní 

právo České republiky, část I. Praha: Linde Praha a.s., 1998, s. 150/, vńak nelze bez dalńího vņdy 

ztotoņňovat s „občany,“ a ani s „elektoriátem.“)  Citované ustanovení Ústavy lze přitom 

mj. vyloņit tak, ņe kaņdá skupina ve státě se můņe podílet na moci, resp. účastnit se volné soutěņe 

politických stran. Lid je téņ výchozím bodem legitimizačního řetězce – lid volí své delegáty 

(zákonodárný sbor), z jejichņ středu následně vzejdou představitelé výkonné moci, kteří rozhodují 

(spolu i bez zákonodárného sboru) o obsazení dalńích z pohledu státu důleņitých funkcí a institucí. 

Partikularismus pak ztrácí své opodstatnění. Neutrální a dalo by se říct i – bezpohlavní – „lid“, a to 

oproti dříve pouņívanému pojmu „národ,“ proto lze povaņovat za „ideálního“ reprezentanta vńech 

skupin ņijících na daném území, jenņ můņe – jak uvádí Václav Pavlíček – povolat stát k realizaci 

své vůle. Problematickým místem této legitimizační teorie je vńak to, ņe v praxi lid nikdy není 
zcela homogenní a vnitřně se ńtěpí na řadu skupin. Při realizaci vůle lidu prostřednictvím volby 

zástupců můņe nastat situace, kdy hlas menńiny zcela zanikne; menńina za určitých okolností 

nemusí být v zásadě sto jakkoliv ovlivnit majoritní směřování. (K legitimizačnímu řetězci srov.: 

Mlsna, P.: Úvahy nad přímou demokracii. Právní zpravodaj, č. 10/2008, s. 12 a násl.).    

 
116 Blíņe k vymezení pojmů „právní norma“ a „pramen práva“, jakoņ i jejich vzájemnému 

vztahu srov. například in: Gerloch, A.: Teorie práva, op. cit., s. 23-78. Rámcově lze říct, ņe je třeba 

odlińovat zákon (v nańí právní kultuře jde o nejtypičtějńí pramen práva) jakoņto hmotný substrát 

(nositel) abstraktní právní normy na straně jedné a samotnou normu (pravidlo chování, regulativ) 

na straně druhé. Jinak řečeno, norma „regulativ“ je významem – ńirńím, uņńím či adekvátním 

zákonné „regulativní normativní věty“ (viz téņ in: Holländer, P.: Nástin filozofie práva /úvahy 

strukturální/. Praha: Vńehrd, 2000, s. 30; srov. téņ poznámka pod čárou č. 13, in fine). Lze dodat, 
ņe samotná právní norma je některými autory povaņována za zastřeńující pojem pro právní 

pravidla a právní principy (například v pracích Roberta Alexyho), jinými autory je pak 

ztotoņňována s právním pravidlem a je kladena do protikladu s právními principy (v tuzemské 

literatuře například Pavel Holländer; srov. k tomu blíņe téņ: Melzer, F.: op. cit., s. 30-31).  

 
117 Typicky v archaických společnostech, ale i v současné době v některých odlehlých societách 

(např. křováci). Rovněņ v těchto společnostech (skupinách) lze hovořit o normotvůrcích 

či o „orgánech spravedlnosti“, jimiņ jsou přísluńní nositelé moci – ńaman, stařeńina, sbor 

dospělých muņů apod. Na druhou stranu lze znovu poukázat na to, ņe se vyskytují i zcela opačné, 

spíńe dřívějńí názory, a to z pera erudovaných autorů, dle kterých nikdo jiný neņ stát nemůņe být 
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ale připustíme, ņe existenci práva není třeba nutně vázat na stát, resp. na velkou 

skupinu, pak se nabízí otázka, zda můņe právo vzniknout v rámci menńího celku, 

pokud vedle sebe zároveň existuje, a to jako v nańem příkladu, velká, 

resp. mocensky silnějńí, skupina a prvotní (menńí) skupina. Odpověď je dle mého 

soudu poměrně problematická, neboť nelze vyslovit jeden obecně platný závěr: 

konkrétní řešení bude totiž vždy záviset na povaze vzájemného vztahu mezi 

oběma, resp. i více, entitami; charakter tohoto vztahu, a odtud i výsledná 

odpověď, se přitom můņe v průběhu doby měnit.  

4. Pokusme se alespoň rámcově naznačit cestu, která by mohla vést 

k nalezení konkrétní odpovědi. Jak jiņ bylo naznačeno, východiskem by mělo být 

stanovení vzájemného poměru mezi oběma entitami:  Co rozhoduje o tom, 

ņe určitá prvotní (menńí) skupina tvoří podmnoņinu velké skupiny?
118

 Podle mého 

názoru je to primárně vůle velké skupiny, jeņ je akceptována jinými – zejména 

územně sousedícími – skupinami, povaņovat určitou primární skupinu za svoji 

součást, přičemņ tato vůle je doprovázena připravenosti velké skupiny ji prosadit, 

pokud by se setkala s odporem. (Teprve v okamņiku úspěńného prosazení této 

vůle vůči jiné skupině se v realitě zhmotňují oba v textu pouņívané pojmy, tj. lze 

začít skutečně hovořit o velké čili majoritní skupině a o malé skupině, 

resp. menńině.) Stupeň (ne)akceptace projevené vůle primární (menńí) skupinou 

pak bude rozhodovat o tom, zda primární skupina bude vytvářet a zachovávat 

svoje svébytná pravidla chování. Jinak řečeno, mám za to, ņe pokud primární 

(menńí) skupina nebude respektovat vůli velkého celku,
119

 nic nebrání tomu, aby 

                                                                                                                                                                       
zdrojem práva, tj. kromě státního práva nemůņe existovat ņádné jiné právo (srov. Weyr, F.: 

Československé právo ústavní. Praha: Melantrich, 1937, s. 11 a násl.) Tomuto 

„právněpozitivistickému“ přístupu k právu přitom nelze nepřiznat to, ņe jako jediný umoņňuje 

relativně ostře odlińovat právní pravidla od pravidel jiných normativních systémů (srov. k tomu 

výńe – poznámka pod čarou č. 72). Rozdílnost názorů, resp. i přístupů k právu vńak můņe být dána 

tím, jaký význam jednotliví autoři připisují stěņejním pojmům svých úvah, tj. slovům jako je 

stát, právo apod.  

 
118 Konkrétním východiskem v textu rozvíjené úvahy pro mne byla situace Indiánů v Americe po 

příchodu bělochů, resp. původního obyvatelstva v koloniálních zemích. Mám za to, ņe toto 

zamyńlení bychom vńak mohli rozńířit i na dalńí případy, kdy se na určitém území současně 

vyskytuje více etnik, která si z nějakého důvodu činí nárok na tentýņ ņivotní prostor.  (Například 

určité teritorium bylo členy daného etnika „od pradávna obýváno.“) Menńinou se v těchto 

případech stávají ta etnika (skupiny), která prohrá(va)jí v boji o zaloņení státu, ve kterém by byla 

větńinou. V Západní Evropě jsou to například Katalánci, Baskové, Vlámové, Skotové, Velńané či 

třeba Korsičané.)  

 
119 Nesouhlas s vůlí velké skupiny můņe primární (menńí) skupina projevovat jednak dovnitř 

(tj. ve vztahu ke svým členům), kdy je bude nutit k chování odlińnému od pravidel velké skupiny, 
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ņivot jejich členů regulovalo i nadále jejich vlastní právo. Toto právo, bude-li 

odlińné od práva velkého celku, vńak bude pravděpodobně velkým celkem buď 

degradováno na úroveň toliko „tolerovaných“ kulturních či etnických specifik,
120

 

anebo – bude-li toto právo v rozporu s pravidly velké skupiny, popř. bude-li 

dokonce ohroņovat její existenci a integritu – bude ze strany velkého celku 

(resp. mocensky dominantnějńí skupiny) jeho případné dodrņování sankcionováno 

a vnitroskupinové vynucování potíráno, přičemņ tento proces můņe být 

doprovázen i veřejnou démonizací těchto pravidel. Pokud by se velká skupina 

naznačeným způsobem nechovala, pak dle mého názoru není splněna základní 

premisa této úvahy, tj. není dána vůle velké skupiny povaņovat určitou prvotní 

(menńí) societu za svoji plnohodnotnou (integrální) součást, popř. není tato vůle 

doplněna o adekvátní donucovací prostředky, a tudíņ vedle sebe budou existovat 

různé právní systémy.  

5. S výskytem více právních systémů budeme mít dále co dočinění 

v případech, kdy určitá velká societa (mocensky silnějńí) přestane mít z nějakého 

důvodu dalńí zájem na přičlenění menńího etnika, anebo namísto plnohodnotného 

včlenění (či snad podrobení?) se rozhodne pro nějakou formu kooperace a bude 

tedy akceptovat odlińnou regulaci v rámci předem vytčených hranic (např. udělí 

autonomii anebo přenechá úpravu určité sféry společenského ņivota do výlučné 

kompetence menńiny).
121

 V druhém případě vńak právo menńího celku ztrácí svoji 

zcela „originální“ povahu, neboť svoji legitimitu bude mj. čerpat z rozhodnutí 

                                                                                                                                                                       
a jednak navenek (tj. vůči velké skupině), a to prostřednictvím chování, jeņ s ohledem na pozici 

mluvčího můņe být vnímáno buď jako „antagonistické“ („separatistické“), anebo jako „hrdinské“ 

(„osvobozenecké“). Odpor primární (menńí) skupiny proti vůli velkého celku můņe být 

i „latentní“, tj. projevit se teprve v určitých zlomových, historických okamņicích.   
 
120 Předpokladem toho, aby dońlo toliko k „degradaci právních pravidel“ menńí skupiny bude jistě 

to, ņe obsah těchto pravidel nebude odporovat právním pravidlům velkého celku. Tato pravidla 

vńak ztratí svoji právní povahu, neboť nelze si prakticky představit situaci, ņe by velká skupina 
souhlasila s tím, aby prvotní (menńí) skupina jejich dodrņování mocensky vynucovala po svých 

členech. (Vycházím zde z předpokladu, ņe velká skupina usiluje o to, aby jako jediná na určitém 

území disponovala donucovací pravomocí.)  

 
121

 Jde o specifickou analogii k situacím, kdy normotvůrce umoņňuje subjektům sjednat 

si v určitých právních oblastech vlastní úpravu, tj. odchýlit se od zákonných ustanovení. Děje se 

tak například tradičně při sjednávání smluv (lex contractus). Odlińná úprava vńak musí vņdy 

respektovat obecný rámec vytčený přísluńnými heteronomními pravidly, resp. i základními 

zásadami práva. 
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velké skupiny (mocensky silnějńího etnika).
122

 Pokud vńak velká skupina bude 

důsledně usilovat o plné začlenění určitého etnika, potaņmo tedy i o potlačení 

působení partikulárního práva, jakoņ i o udrņení tohoto stavu, coņ v praxi bude 

pravidlem, pak musí počítat s tím, ņe nejenom případné neuváņené potírání 

specifických pravidel menńiny, a to včetně těch, jeņ jsou povaņovány za toliko 

„neńkodné“ kulturní zvláńtnosti, ale někdy dokonce jen přiznání nálepky 

„minorita“ a neumoņnění vlastní realizace, můņe v kaņdém okamņiku vyvolat 

nenávratné vnitřní pnutí, resp. spustit dezintegrační tlaky, které mohou v krajních 

případech vést i k rozklíņení celé teritoriální jednotky, resp. rozleptání její 

identity.  

6. Představené řeńení má normativní povahu. Vņdyť ve své podstatě 

nabádá k tomu, aby se mocensky silnějńí celek choval tak, ņe bude potírat ta 

pravidla menńích, resp. na daném území mocensky slabńích etnik, která jsou 

v hrubém rozporu s jeho vlastními pravidly, a dále ukládá zbytek pravidel 

degradovat toliko na úroveň určitých kulturních zvláńtností, kdy buď v souladu se 

zásadou legální licence na ně bude hledět jako na dovolené chování, 

anebo umoņňuje-li to jejich povaha a budou-li splněny i dalńí zákonné 

předpoklady (např. fixace těchto pravidel v smluvním ujednání), bude na ně 

nazírat jako na přípustné ius dispositivum. Má-li vńak toto řeńení normativní 

charakter, pak – stejně jako v případě jiných normativních postojů – jistě vyņaduje 

bliņńí vysvětlení. Mám totiņ za to, ņe aby bylo moņné určitý normativní názor 

povaņovat za vědecky přípustný, potaņmo tedy i korektní, musí být objektivně 

přezkoumatelný, coņ mj. klade poņadavek na poodhalení vnitřních myńlenkových 

procesů a motivů, jeņ vedly autora k jeho vyslovení.
123

 V daném případě je vńak 

                                                             
122 V podstatě budeme jiņ mít co dočinění s tzv. silným právním pluralismem (srov. níņe – II. 2). 

Změní-li se vńak vzájemný poměr mezi oběma celky, pak se i povaha práva můņe zvrátit, tj. znovu 

půjde o čistě původní právo. (Ńlo by například o situaci, kdy by se menńí skupina osamostatnila, 

popř. kdy by velká skupina nezakročila při překročení svěřených pravomocí apod.) 
 
123 Obdobný poņadavek jiņ dříve formuloval anglický filozof David Hume. Hume konkrétně si 

vńímá toho, ņe „v kaţdém systému morálky, se kterým jsem se doposud setkal, jsem si vţdy 

povšiml, ţe jeho autor po nějakou dobu postupuje běţnými úvahami… kdyţ pojednou jsem 

překvapen zjištěním, ţe namísto běţných spon výroků jako „je“ a „není“ se nesetkávám se ţádným 

výrokem, který by nebyl spjat s pomocí „má být“ nebo „nemá být“. Tato změna je stěţí 

zaznamenatelná, má však rozhodující důsledky. Jelikoţ toto „má být“ a „nemá být“ vyjadřuje 

nějaký nový vztah či tvrzení, je nutné, aby tento vztah byl prozkoumán a vysvětlen a zároveň aby 

bylo vysvětleno to, co zdá docela nejasné – jak tento vztah můţe být odvozen z jiných, které jsou od 

něj zcela odlišné“ (Hume, D.: A Treatise of Human Nature. Ed. Selby-Bigge. Oxford: 1978, 

s. 469, citováno podle Holländer, P.: Bajka o motorkáři (a o Donu Juanovi a Velkém Sběrateli). 
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objasnění zastávané pozice na místě i z dalńího specifického důvodu – mnou 

představený model optimálního chování větńího celku (státu) je jiņ na první 

pohled v příkrém rozporu s v současnosti v západním světě velmi často hlásaným 

poņadavkem co největńí vstřícnosti a tolerance vůči různým kulturním etnikům 

usazeným na daném teritoriu. Proč jsem tedy dospěla k „nemodernímu“ závěru, 

ņe je ņádoucí, aby se velká skupina, pokud chce určitou menńinu povaņovat za 

svoji plnohodnotnou součást, chovala tím způsobem, ņe bude potlačovat právní 

svébytnost minority a  nebude proto mj. ani akceptovat jakákoliv pravidla stojící 

v příkrém rozporu se zásadami větńinové společnosti? Na tuto otázku se pokusím 

odpovědět prostřednictvím rekonstruování nosných bodů myńlenkových pochodů, 

jeņ předcházely vyslovení výńe prezentované teze.  

7. Konkrétně mnou vyřčený názor odráņí mé dřívějńí úvahy nad smyslem 

primární funkce práva, která, jak bylo uvedeno na jiném místě této práce 

(srov. I. 1.2), spočívá v zajińťování společenské stability (homeostázy), a to 

prostřednictvím stanovení – pokud moņno jednoznačných a přehledných – 

pravidel ņádoucího chování subjektů práva v nejrůznějńích ņivotních situacích. 

Klíčovým impulsem pak byla otázka, proč právě tato úloha práva je tolik 

vyzdvihována, resp. upřednostňována před ostatními? I s ohledem na dříve 

formulované závěry jsem dospěla k závěru, ņe to můņe být dáno tím, ņe lidské 

bytosti, byť jsou vystaveny celoņivotnímu procesu socializace (k tomu srov. dále 

– IV. 3. 3.), vņdy částečně zůstávají jedinečnými neopakovatelnými entitami, 

které reagují na různorodé vnějńí podněty rozdílným způsobem.
124

 Ke svému 

ņivotu přitom individua potřebují jiné bytosti (II.), se kterými ipso facto vstupují 

do různých společenských interakcí. Úspěńná realizace společenských vztahů, 

potaņmo tedy i udrņení a přeņití samotné society, pak bude záviset na tom, zda 

jsou jednotlivci schopni/ochotni v dostatečné míře standardizovat 

(konvencionalizovat) svoje chování při vzájemných stycích. (Pokojné souņití 

lidských bytostí totiņ vyņaduje, aby pro kaņdého jednotlivce bylo a priori jasné, 

                                                                                                                                                                       
In: Lengyeová, D. (ed.): op. cit., s. 435; podtrņeno – K. K.). Mám za to, ņe výńe citovaný postřeh 

je stále aktuální a jeho platnost lze rozńířit i na díla týkající se právních otázek, coņ vlastně dokládá 

i tato práce. V této souvislosti lze pak vyslovit i obecnějńí názor, ņe čistě deskriptivní přístup 

prakticky neexistuje. (Srov. k tomu blíņe – část VI.) 

 
124 Stranou úvahy zůstávají pro tuto chvíli případy excesivního chování. Jinak řečeno, vycházím 

zde z toho, ņe jednotlivé reakce se vņdy pohybují v předem vytčeném, byť v někdy poněkud 

hrubém, socializačním rámci. 
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jaké chování můņe v dané situaci očekávat a poņadovat od jiných subjektů, 

resp. jak je sám oprávněn/povinen se chovat.) Standardizací přitom nerozumím 

absolutní unifikaci chování individuí ve vńech sférách lidského ņivota,
125

 nýbrņ 

toliko přijetí určitých společných – konsensuálně či autoritativně utvořených – 

„pravidel hry,“ jeņ jsou nezbytná pro fungování a zachování society.
126 

(Jinými 

slovy, pouze díky přijetí určitých pravidel chování bude individuum 

ve stanovených oblastech ņivota postupovat předvídatelným způsobem, tj. nebude 

se chovat „kreativně“, zcela svobodně, a tedy  – z pohledu ostatních subjektů – 

i neodhadnutelně.)
127

  Aby mohl být tento cíl naplněn, tj. aby mohlo dojít 

k standardizaci chování, je vńak třeba nejenom zajistit obecnou faktickou vázanost 

těmito pravidly (coņ mj. vyņaduje, aby byl obsah těchto norem sdělený, 

srozumitelný a přístupný), ale i přijmout zvláńtní regule, resp. provést potřebná 

                                                             
125 Povaņuji za důleņité vńak zdůraznit, ņe přílišnou unifikaci, a to v jakékoliv oblasti, osobně 

povaņuji za zhoubnou, a to jak pro jednotlivce, tak i pro samotnou společnost. Antropologové 

v tomto kontextu s oblibou poukazují na to, ņe pouze divergence dává vzniknout novým idejím 

a objevům, resp. umoņňuje průběņnou adaptaci na měnící se ņivotní podmínky. Jak jiņ bylo 
rozvedeno na jiném místě této práce, pluralita téņ dále skýtá větńí ńanci nalezení lepńího, 

efektivnějńího řeńení. Po vzoru Eibla-Eibelsfeldta lze totiņ mít za to, ņe „ţádná ze sloţitých 

konstrukcí, díky nimţ organismy přeţívají, není dokonalá, neboť prostředí se neustále mění 

a adaptace vţdy pokulhávají kousek za změnami prostředí. Pouze ve velmi stabilním prostředí 

můţe dojít k dokonalé adaptaci organismu, k harmonii, která by však zároveň znamenala klidový 

stav, a tudíţ stagnaci…“ (Eibl-Eibelsfeldt, I.: Člověk – bytost v sázce. Praha: Academia, 2005, 

s. 19). Přílińný počet změn vńak rovněņ není ņádoucí, neboť se vytrácí jakákoliv tradice, návaznost 

a jistota. Tyto úvahy lze jistě vztáhnout i na právo jakoņto specifický společenský jev, 

prostřednictvím kterého „přeţívají organismy“. Podoba práva vņdy zrcadlí střet měnících 

a zachovávajících sil, přičemņ za optimum lze povaņovat stav, kdy se tyto protichůdné síly 

dostávají do určité rovnováhy.  
 
126 Jednotlivec samozřejmě nemusí přizpůsobit své chování společenským konvencím naprosto ve 

vńech oblastech svého ņivota. Za praktické proto povaņuji Millovo členění lidského ņivota na dvě 

části, a to jednak na část týkající se výlučně jednotlivce jako individua, jednak na část týkající se 

i jiných osob. Mám za to, ņe právo by mělo zasahovat toliko do druhé z uvedených sfér lidského 

ņivota, tj. do společenské. (Srov. k tomu: Mill, J. - S.: O wolności. Lwów: 1864, s. 117, citováno 

podle Zurawik, A.: Problem publicyzacji prawa prywatnego w kontekście ustrojowym. Państwo 

i prawo č. 5/2010, s. 35; jakoņ i níņe – poznámka pod čarou č. 130.)  

 
127 Jan Sokol na kolokviu na téma Svoboda a její nepřátelé, konaném u příleņitosti 20. výročí 

Sametové revoluce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na podzim loňského roku, 

ve svém příspěvku výstiņně vykreslil dvojí tvář svobody, čímņ mj. nepřímo zdůvodnil potřebnost 
regulace lidského chování: Svoboda je vņdy spojena s individuální mocí (srov. poznámka pod 

čarou č. 114). Člověk se obvykle doņaduje co největńí svobody a získává-li ji, má radostný pocit 

opojení; neuvědomuje si, ņe současně narůstá i svoboda (individuální moc) druhého jednotlivce. 

Procitnutí spojené se zjińtěním této skutečnosti pak vyvolává u subjektu pocit obavy a strachu. 

Proto, aby bylo moņné učinit individuální moc druhého snesitelnou, je třeba omezit jeho libovůli, 

resp. potlačit absolutní osobní svobodu. Jinak – dodal po vzoru Johna Locka Jan Sokol – svobodu 

bude mít „ten, kdo první vystřelí“. Uvedené pak lze uzavřít známým výrokem připisovaným 

německému filozofovi Friedrichu Wilhelmu Josephu Schellingovi, ņe „svoboda je to 

nejušlechtilejší z toho, co nebeské, a zároveň tou největší z propastí.“  
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opatření, na základě kterých bude postupováno vůči případným naruńitelům. 

Domnívám se, ņe právě tato základní standardizační pravidla, která jsou nezbytná 

pro realizaci společenských interakcí (a to včetně zvláńtních regulí),
128

 bude 

moņné v naprosté větńině případů doplnit adjektivem „právní.“
129

 Odtud je jiņ jen 

krok k vyslovení obecnějńího závěru, ņe pro právo je příznačná homogenizační 

(sjednocující) a stabilizační funkce, čímņ se de facto znovu vracíme do 

výchozího bodu nańí úvahy. Podniknutá myńlenková smyčka nám vńak umoņňuje 

vyslovit tři normativně zabarvené konkluze: Zaprvé, normotvůrce by měl 

dostatečně jasně upravit základní pravidla, jeņ jsou potřebná pro hladké fungování 

society. (Konkrétní podoba, ale i rozsah těchto pravidel pak bude podmíněn 

takovými faktory, jako je třeba povaha, hodnoty, stupeň stratifikace a vývoje dané 

společnosti.) Tato pravidla by přitom měla platit obecně a rovněņ by nemělo být 

moņné se od nich v standardních situacích jakkoliv odchýlit. Normotvůrce pak 

jistě můņe stanovit i dalńí „pravidla hry“ pro jiné společenské interakce, avńak 

mám za to, ņe tato úprava by měla v co nejńirńí míře platit pouze jako určitá 

záloha, tj. mít víceméně dispozitivní charakter. (Na dispozitivní právní úpravu by 

pak bylo moņné nahlíņet jako na připravené hřińtě pro realizaci rozlińných „her,“ 

jeņ se mohou řídit dle vlastních originálních pravidel, která vńak musí respektovat 

předem dané mantinely.)
130

 Zadruhé, takto pojaté právo neumoņňuje, aby na 

                                                             
128 Nabízí se zde paralela s Hartovým rozlińováním primárních a sekundárních pravidel. 

 
129 Rovněņ vńak i jiné normativní systémy, a to ve větńí i menńí míře, usilují o standardizaci 
lidského chování. (Někdy dokonce s úspěchem konkurují právu – srov. poznámka pod čárou 

č. 134). Jak bude níņe rozvedeno, mám za to, ņe optimální právo má autoritativně a bezvýjimečně 

řeńit toliko základní rámec lidského souņití (a to včetně ekonomického); ve zbylé části by mělo 

ponechat jednotlivci co největńí prostor autonomie, popř. ponechat na jeho individuálním 

rozhodnutí, zda se podřídí dalńím standardizačním normám (např. náboņenským, etickým apod.) 

Na druhou stranu si je vńak třeba uvědomit, ņe prostor svobody můņe být pro mnohé jednotlivce 

zdrojem úzkosti a frustrace a potenciálně můņe téņ být vyplněn nebezpečným obsahem. (U řady 

osob se totiņ projevuje tzv. syndrom smečky, kdy se jednotlivec ochotně podřizuje normám určité 

skupiny, a to často i proti vlastnímu úsudku.)  Právo velké skupiny by dle mého názoru nemělo 

tyto situace nechávat bez povńimnutí, ale mělo by chránit jednotlivce i před zničujícími zásahy do 

jeho autonomie (např. zakázat působení nebezpečných spolků, zamezit ńíření nebezpečných 
ideologií apod.) Nelze vńak nevidět, ņe pokud velká skupina bude postupovat výńe naznačeným 

způsobem a bude potlačovat nebezpečná minoritní pravidla, tak by tyto situace teoreticky ani 

neměly vzniknout. Srov. k tomu dále – poznámka č. 130, jakoņ i k tzv. syndromu smečky – Eibl-

Eibesfeldt, I.: op. cit., s. 97 či třeba Schopenhauer, A.: Erystyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza 

Alma-Press, 2005, s. 97 a násl. 

 
130 Z vyřčeného je tedy zřejmé, ņe je mi blízká pozice právního minimalismu, resp. i umírněného 

právního liberalismu. Uvedené vńak vyņaduje vysvětlení: Neztotoņňuji se s pomyslným 

protipólem liberalismu a minimalismu, tj. s totalitním přístupem, jenņ jiņ programově proklamuje 

potřebu a legitimitu zásahů mocenských orgánů do vńech oblastí lidského ņivota, ale rovněņ 

nesdílím ani „krajně“ individualistické názory.  Konkrétně se neztotoņňuji s postojem Johna 
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jednom území platila odlińná základní právní pravidla pro různé skupiny, neboť to 

by naruńilo integritu a stabilitu daného společenství a základní funkce práva by 

byla oslabena, ne-li přímo odstraněna. (Nevylučuje to vńak, aby se člen minority 

řídil těmito menńinovými pravidly, jeņ buď věcně spadají do sféry ius 

dispositivum, a tudíņ na které při splnění přísluńných právních poņadavků můņe 

individuum odkázat, anebo které se týkají otázek, jeņ nejsou vůbec právně 

regulovány, a proto – shodně se zásadou legální licence – jsou bez dalńího 

dovoleny.) Konečně, zatřetí, je třeba explicitně vyslovit, ņe velkou skupinou, 

která hlídá koherenci a udrņitelnost společnosti, resp. která vytváří pravidla pro 

souņití jednotlivých menńích skupin, je dle mého soudu v dneńní době v naprosté 

větńině případů stát.
131

 

8. Uvedené vńak vyņaduje jedno doplnění: Podoba základních 

standardizačních pravidel je určována i základními hodnotami majoritní 

společnosti, resp. zrcadlí i hierarchii těchto hodnot, které mohou odporovat 

hodnotovému řebříčku menńiny, popř. i individua. Mám za to, ņe v rámci jednoho 

společenského celku by podobu práva, jeņ má charakter ius cogens, nemělo 

ovlivňovat více paralelních hodnotových systémů, jinak hrozí rozklíņení práva, 

potaņmo i celistvosti společnosti. (Vznikl by stejný stav, jako v případě paralelní 

působnosti různých minoritních práv.)  

                                                                                                                                                                       
Stuarta Milla, ņe stát můņe pouņívat veřejnou moc pouze v takovém rozsahu, který umoņní 

udrņování spravedlivých vztahů mezi občany, a ņe tedy ingerence do takových oblastí jako je 
vzdělání a výchova je neakceptovatelné. Jak jiņ bylo naznačeno v předchozí poznámce pod čarou, 

mám za to, ņe stát (resp. velká skupina) má chránit jak ņivotaschopnost celé společnosti, tak 

i vytvořit optimální podmínky rozvoje pro vńechny své členy. Tj. má přijímat taková opatření, jeņ 

zamezí vzniku deformací, výběru společenských řeńení přijatelných a efektivních toliko pro 

určitou skupinu/osobu. (Z tohoto důvodu povaņuji za ņádoucí například regulaci bliņńích 

podmínek hospodářské soutěņe, přijetí ochrany spotřebitelů apod.). Stanovení míry, kdy lze 

určitou regulaci povaņovat za ospravedlnitelnou, a naopak kdy jiņ je třeba ji povaņovat za 

nepřípustný zásah do autonomní sféry jednotlivce, je vńak velmi komplikované a velmi záleņí na 

subjektivních preferencích individua. Po vzoru Artura Zurawika lze vńak vyslovit závěr, ņe zásahy 

do sféry individua lze v demokratických právních státech akceptovat jen potud, pokud neslouņí 

k naplňování partikulárních zájmů veřejné moci. Blíņe k této otázce, jakoņ i k problému recentně 
se stále více prohlubující publicizace (zveřejnoprávnění) práva srov. Zurawik, A.: op. cit., s. 32 

a násl. 
131 V předchozích partiích jsme vyloučili jak moņnost celosvětového řízení společnosti, tak 

i schopnost samotného individua vytvářet si pravidla, jeņ by zavazovala i jiné subjekty. Je tedy 

zjevné, ņe garantem poklidného souņití jednotlivců můņe být pouze jsoucno nalézající se mezi 

těmito dvěma protipóly. Dle mého názoru, jedinou entitou, která je v této chvíli schopna plnit tuto 

funkci (tj. hlavně vytvářet pravidla, vynucovat je), je v dneńním světě formalizovaná velká skupina 

typu stát. Neznamená to vńak, ņe stát je oprávněn k jakémukoliv chování, resp. ņe nemusí brát 

zřetel jak na nadstátní celky, tak i na individua (srov. výńe).  
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9. Výńe uvedené zamyńlení pak můņeme shrnout slovy, ņe velké skupiny 

(resp. státy) by sice měly přistupovat ohleduplně k minoritám a menńinovým 

kulturním pravidlům, tj. měly by akceptovat odlišný způsob života, avšak jen 

do té míry, dokud jsou respektovány a zachovávány základní hodnoty 

a principy majoritní společnosti, jakoņ i z nich vyrůstající základní 

standardizační právní pravidla, jeņ jsou potřebná nejen pro zajińtění fungování 

společnosti jako celku, ale i pro plný rozvoj jednotlivce.  

10. Domnívám se, ņe vyslovený závěr, resp. úvahu nad racionální podobou 

chování mocnějńího celku můņeme dle mého soudu zobecnit: Jinými slovy mám 

za to, ņe popsaný model lze aplikovat i na případy, kdy jedna velká skupina 

ovládne druhou velkou skupinu, popř. kdy menńí skupina ovládne větńí skupinu, 

jakoņ i na případy, kdy jedna menńí (prvotní) skupina ovládne jinou (menńí) 

skupinu.  

11. Vyslovená hypotéza vńak vyņaduje důleņité doplnění v tom směru, ņe 

se zabývá toliko případy, kdy se apriorně předpokládá jednak „odpor“ určité 

skupiny proti tomu, aby byla součásti jiného (zpravidla větńího) celku, jednak 

zájem této skupiny na zachovávání vlastních, diametrálně odlińných pravidel 

chování. Lidská historie vńak dokládá, ņe tyto situace jsou početně méně časté, 

resp. ņe jednotlivé skupiny osob se zpravidla sdruņují do větńích celků svobodně 

a jakoby i zcela „automaticky.“
132

 Kulturní a hodnotové odlińnosti jsou pak 

                                                             
132  Dějiny lidského poznání nabízejí celou řadu teorií, které se snaņí vysvětlit proces sdruņování 

subjektů do větńích skupin, resp. vytváření a budování státních útvarů. Jednotlivé teorie často 

spojuje to, ņe kromě snah o explikaci upřednostňují určitý specifický typ či způsob uspořádání 

velké skupiny/ státu. Jako příklad lze uvést teorii náboženskou, podle které nutnost existence 

státu vyplývá z boņského původu tohoto útvaru, resp. vládnoucího panovníka. Poměrně 

přesvědčivou odnoņí této teorie je pak koncepce patriarchální, dle které stát jako velká skupina 

vznikl z rodiny, resp. rodu, který se postupně rozńiřoval. Populární, a částečně i v této práci 

prezentovaná, je rovněņ mocenská teorie, dle které velká skupina, resp. silnějńí entita, ovládá 

menńí celek(y). Nelze konečně téņ nezmínit osvíceneckou konstrukci společenské smlouvy 

rozvíjenou postupně Thomasem Hobbesem (Leviathan), Johnem Lockem (Dvě pojednání o vládě) 
a Jeanem Jacquesem Rousseau (O společenské smlouvě). Na příkladu autorů vycházejících 

z představy společenské smlouvy pak můņeme ilustrovat tezi, ņe tvůrci jednotlivých teorií mnohdy 

současně usilují i o legitimizaci určitého specifického typu zřízení: Konkrétně Hobbes obhajoval 

absolutní monarchii (z jeho představ později čerpaly různé fańistické směry), Locke konstituční 

monarchii (jeho myńlenky pak významně ovlivnily zastupitelskou demokracii) a konečně 

Rousseaua lze cum grano salis povaņovat za předchůdce socialismu, resp. i komunismu. Blíņe 

ke zmiňovaným teoriím srov. například in: David, R.: Politologie. Základy společenských věd. 3. 

vydání. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1999, s. 117 a násl. Mne osobně nejvíce zaujal 

poměrně plastický popis Aristotela, podle kterého „…se nejprve sdruţovali jednotlivci, kteří bez 

sebe býti nemohou, na příklad ţena a muţ za účelem plození – to se neděje z libovůle, nýbrţ… 

zanechati po sobě bytost takovou, jako jsou sami… Z těchto dvou sdruţení, tedy vzniká 
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větńinou mezi jednotlivými dlouhodoběji sousedícími skupinami zcela 

zanedbatelné. Rovněņ přísluńníci nových minorit, pokud ņijí po nějakou dobu 

v rámci jiného celku, se zpravidla relativně bezproblémově a spontánně včleňují 

do větńinového uskupení
133

  a ponechávají si z pohledu práva toliko zcela 

bezvýznamná kulturní specifika (obřady, zvyky, řidčeji jazyk apod.). Významnou 

výjimku vńak v tomto směru představují muslimské minority.
134

 Procesu 

postupného začleňování, ale i standardizace chování, pak napomáhá mj. to, 

ņe zpravidla kaņdá skupina, resp. ji řídící moc, usiluje o to, aby se legitimizovala, 

a to ve snaze jednak takto překonat (minimalizovat) případné odstředivé tendence, 

jeņ by ji mohly ohroņovat, jednak s cílem posílit vnitřní soudrņnost a společnou 

identitu. 
135

 (srov. dále – IV. 3.3).  

12. V návaznosti na výńe uvedené zamyńlení nad slabým konceptem 

právního pluralismu můņeme uzavřít normativně zabarvenými slovy, ņe vedle 

                                                                                                                                                                       
domácnost…První společností, která se skládá z více domácnosti a která vzniká pro ukojení 

potřeby, jeţ přesahuje zájem dne, jest dědina… Konečně dovršená a dokonalá společnost utvořená 

z více dědin, jest obec, společenství, které takřka dosáhlo jiţ cíle veškeré soběstačnosti a které sice 

vzniklo pro zachování ţivota, ale trvá za účelem ţivota dobrého…“ (Aristoteles: Politika. Praha: 
Nakladatelství Petr Rezek, 1998, s. 38 a násl.) Aristoteles se výstiņně domníval, ņe osoba, která 

neņije ve společnosti, je „buď zvířetem, nebo bohem.“ Velmi přiléhavé je téņ jeho upozornění, ņe 

společnost (obec) existuje dříve neņli jednotlivec, a to pokud zohledníme, ņe kaņdá lidská bytost 

vstupuje do jiņ rozjetého kočáru vývoje určité society. (Vycházím zde tedy z holistické představy 

prvotnosti celku před jeho částí, resp. z toho, ņe společnost jednotlivce předchází a – zpravidla – 

ho i přeņije.) 

 
133 Obvykle jiņ v druhé třetí generaci dochází k jejich plné integraci. Kupříkladu v České republice 

dochází k hladké integraci osob pocházejících ze zemí bývalého Východního bloku (Ukrajiny, 

Polska, Ruska), ale i Vietnamců, Číňanů apod. 

 
134 Zdá se, ņe v případě muslimů má náboņenská skupinová přináleņitost přednost před státní 

přísluńností, resp. obráceně, ņe stát není schopen se dostatečně prosadit ve vzájemném střetu 

s náboņenstvím. Náboņenství tedy obsadilo tu příčku, kterou jsme přiřkli v základním, v textu 

popisovaném, modelu státu. Jde samozřejmě o ekvivalentní řeńení s tím rozdílem, ņe základ 

členské přísluńnosti netvoří vztah k určitému území, nýbrņ víra. 

 
135

 Můņeme zde vyjít ze státovědecké literatury, která mj. rozpracovává psychologickou 

interpretaci státní moci. Kaņdá moc implikuje napětí, neboť lidé touņí jak po svobodě (rozuměno 

spíńe jako svoboda „od něčeho“, neņ „k něčemu“; pouņité dělení svobody vńak nelze zaměňovat 
s lidskoprávními droits de a droits á, tj. lidskými právy nárokovými a nenárokovými), tak 

i současně po moci. Státní moc řeńí případný odpor proti vládě „jednak fyzickým donucením 

a aparátem státního donucení, jednak politickou ideologii usilující o to přesvědčit občany, ţe 

vládnoucí reţim je spravedlivý a oprávněný“ (Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda. I. díl, 

Obecná státověda. Praha: Linde Praha a.s., 1998, s. 68). Lze doplnit, ņe tmelícím prvkem velkých 

skupin (např. i několika států) rovněņ můņe být společný světonázor, ztotoņnění se skrze symboly 

apod. Na druhou stranu jak bylo jiņ předestřeno, v lidské společnosti nikdy nemůņe dojít 

k dokonalému skupinovému ztotoņnění, coņ nelze vnímat jen negativně, neboť přiměřený stupeň 

„nekonformity“ je jednou ze stěņejních podmínek evoluce. (Srov. k tomu Eibl-Eibesfeldt, I.: 

op. cit., s. 155 a násl.; k naznačenému členění lidských práv viz. Rivero, J., Les libertés publiques. 

Thémis: 1991, s. 60). 
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sebe nemůņe současně působit originální právo minority (náboņenské, etnické, 

profesní) a právo mocnějńího celku, a proto – z logiky věci – nemůņe nastat kolize 

více normativních systémů. (Připuńtění kolize by znamenalo popření 

normativních východisek.) Právo mocnějńího celku vńak můņe v rámci 

dispozitivních právních ustanovení vytvořit prostor pro pronikání minoritních 

pravidel. Pokusme se nyní řeńit tytéņ otázky ve vztahu k tzv. silnému konceptu 

právního pluralismu.  

 

2: K TZV. SILNÉMU KONCEPTU PRÁVNÍHO PLURALISMU  

 

 

1. Na rozdíl od minulosti
136

 dnes jiņ snad ņádný z právních vědců 

nezpochybňuje existenci více rovin (dimenzí) práva. Běņně se hovoří o právní 

                                                             
136 Například nestor anglické právní vědy, John Austin, zastával názor, ņe mezinárodní právo 

veřejné nelze povaņovat za integrální součást práva, neboť jednak v naprosté větńině případů 

vzniká konsensuálně, jednak toto „právo“ nedisponuje adekvátními sankcemi, resp. donucovacím 

aparátem. Z těchto důvodů Austin zařadil mezinárodní právo veřejné, a to například spolu 

s právem obyčejovým a právem ústavním,  k „objektům, které jsou nesprávně označovány za 

právo, a to díky jejich blízké analogii k právu“ (srov. Stelmach, J., Sarkowicz, R.: op. cit., s. 26, 

překlad – K. K.). Austinovo přesvědčení vyvěralo z toho, ņe za (pozitivní) právo povaņoval toliko 

soubor příkazů, vykazujících – kumulativně – tyto atributy: jde o i) přání myslící bytosti, ii) jeņ je 
obecné, iii) je spojeno se sankcí, iv) je formulováno politickým suverénem. Z uvedeného je pak 

zřejmé, ņe mezinárodní právo veřejné, jeņ nevzniká subordinačně a větńinou ani není doplněno 

o vhodnou sankci, se nemůņe vtěsnat do poměrně úzké Austinovy definice práva. (Opět se zde 

přitom setkáváme s jevem, kdy definice je způsobilá ovlivňovat vnímání světa.) Je třeba dodat, ņe 

John Austin nebyl ņádným osamoceným myslitelem, jenņ se domníval, ņe mezinárodní právo 

veřejné nelze povaņovat za skutečné právo. Jiņ dříve totiņ práce Samuela Pufendorfa De iure 

naturae et gentium libri octo otevřela „myšlenkovou cestu k doktrinálnímu popírání 

mezinárodního práva vůbec, kteréţto negování pak sahá aţ do dnešních dnů v podobě 

mezinárodněprávního nihilismu“ (Čepelka, Č., Ńturma, P.: Mezinárodní právo veřejné. Praha: 

EurolexBohemia, 2003, s. 41). Za povńimnutí pak stojí, ņe zmíněný „mezinárodněprávní 

nihilismus“ pouņívá argumenty velmi podobné těm, s jakými se můņeme setkat jiņ v díle Johna 
Austina, tj. ņe mezinárodní právo nedisponuje efektivním sankčním mechanismem (je evidentní, 

ņe stávající systém donucování zaloņený na myńlence actio communis opakovaně selhal, a to 

i v případech, kdy měla být chráněna nečetná kogentní pravidla mezinárodního práva veřejného – 

např. recentně se tak stalo tak ve Rwandě či třeba Sierra Leone), přičemņ neexistence 

normotvůrce, jenņ by byl nadřazen „suverénům“ vede k tomu, ņe mocensky silnějńí státy zhusta 

nemají zájem na podílení se na jakékoliv společně vytvářené normotvorbě. (Velmi opatrný přístup 

k přijímání mezinárodních smluvních závazků mají například Spojené státy americké.) Smluvní 

„právo“ je pak „nihilisty“ povaņováno za toliko dočasná ujednání či dokonce jen proklamace 

mocensky méně významných státních útvarů, které navíc mohou od svých závazků v podstatě 

téměř vņdy odstoupit. 
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„dualitě“, či v evropském prostoru dokonce i „triplicitě“
137

 práva, čímņ se míní to, 

ņe vedle sebe působí právo vnitrostátní a mezinárodní, resp. i právo evropské. 

Ve federativních a unijních státech nadto dochází k dalńímu ńtěpení 

„vnitrostátního“ práva, kdy vedle sebe působí právo federace a jednotlivých 

členských zemí.
138

 Vnitrostátní právo je dále dnes běņně tvořeno právem 

vznikajícím na různých úrovních jednak státní organizace, jednak územní 

samosprávy (například v České republice je právo tvořeno na úrovni centrální, 

krajské i obecní).
 139

  Je tedy zjevné, ņe odpověď na první otázku, tj. zda vedle 

sebe můņe koexistovat více právních systémů tvořených různými normotvůrci, 

bude kladná.  

2. Při mnohosti souběņně působících právních dimenzí pak z logiky věci 

nikdy nelze zcela zamezit situacím, aby se jednotlivá právní pravidla nedostávala 

do vzájemných kolizí.
140

 Které z těchto souběņně působících právních pravidel 

potom budou rozhodné pro určení quid iuris? K zodpovězení této otázky je třeba 

dle mého názoru přistupovat ze dvou úhlů pohledů, resp. je třeba rozlińovat dvě 

situace, pro které budou platit odlińná řeńení. Konkrétně povaņuji za potřebné 

rozlińovat jednak aplikační, jednak politickomocenský rozměr této otázky. 

                                                             
137 O „dualitě“ a „triplicitě“ hovoří v české právní teorii například Miloń Večeřa. Srov.: Večeřa, 

M.: op. cit., s. 26. 

 
138 Právo jednotlivých členských zemí lze označit za vnitrostátní právo sensu stricto; konglomerát 

práva vytvářeného federálními orgány a vnitrostátního práva sensu stricto lze pak společně označit 

jako vnitrostátní právo sensu largo.  
 
139 Představené rozlińování jednotlivých rovin práva, resp. i center vzniku právních pravidel, je 

zaloņeno na geografickém hledisku. Lze dodat, ņe na základě téhoņ kritéria snad nejbohatńí, 

a dalo by se říct i nejkomplexnějńí, stratifikaci vytvořil William Twining, a to ve svém díle 

Globalizace a právní teorie (Globalisation and Legal Theory). Konkrétně Twining rozlińuje osm 

úrovní, na kterých jsou vytvářena právní pravidla, a to: globální (global), mezinárodní 

(international), regionální (regional), nadnárodní (transnational), mezistátní (inter-communal), 

státní (state), pod-státní (sub-state) a nestátní lokální (non-state local). Srov. k tomu: Twining, W.: 
Globalisation and Legal Theory. Cambridge, Melbourne, New York: Cambridge University Press, 

2006, s. 223 a násl. Byť Twiningovo členění lze jistě povaņovat za inspirativní, v této práci nebylo 

převzato, a to mj. z toho důvodu, ņe zahrnuje i „právo“ vytvářené „malými skupinami“ 

(srov. výńe).  

 
140

 Ba naopak, mám za to, ņe v praxi půjde o jev poměrně častý, na čemņ se spolupodílí řada 

faktorů jako například klesající kvalita legislativy, jeņ je zapříčiněná mj. nárůstem počtu 

přijímaných norem; dále nízká stabilita právní úpravy; ale rovněņ existence několika normativních 

ohnisek. Srov. k tomu blíņe: Gerloch, A. a kol.: Teorie a praxe tvorby práva. Praha: Aspi Wolters 

Kluwer, 2008, s. 362 a násl. 
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3. [Aplikační dimenze řešení střetu pravidel.] Co se týče prvního 

moņného úhlu pohledu na předmětnou otázku, tak jiņ samotný název napovídá, co 

bude objektem nańeho zkoumání, resp. současně předurčuje dosah pouņitelnosti 

řeńení případné kolize. Konkrétně se tedy budeme soustředit na zodpovězení toho, 

která z paralelně působících norem bude rozhodná pro řeńení otázky quid iuris 

v rámci určitého aplikačního procesu, a dále pak se pokusíme určit, jak orgán 

aplikující právo řeńí případnou kolizi souběņně působících právních pravidel.  Lze 

přitom vyjít z toho, ņe pro rozhodovací procesy je obecně příznačné, ņe orgán 

aplikující právo, tj. osoba, jeņ je oprávněna k vynesení autoritativního rozhodnutí 

o právech a povinnostech jiných subjektů, vņdy musí o posuzované věci dříve či 

později jednoznačně meritorně rozhodnout,
141

 jakoņ i musí jasně určit, o kterou 

z právních norem, popř. i právních principů, opřela své rozhodování. Z toho pak 

vyplývá, ņe o tom, které z konkurenčních právních pravidel bude ad hoc platit, 

rozhodne orgán aplikující právo, jenņ věc meritorně posuzuje v poslední instanci. 

Vyřeńení střetu konkurujících si pravidel přitom ve své podstatě dle mého soudu 

znamená, ņe v důsledku rozhodnutí soudce, resp. jiného orgánu aplikujícího 

právo, dochází k vyzdvihnutí jednoho ze souběņně působících pravidel. Jinak 

řečeno, orgán aplikující právo rozporná pravidla hierarchicky seřadí dle určitého 

klíče a aplikačně upřednostní, resp. do obsahu svého rozhodnutí promítne pouze 

to, jeņ se bude na základě provedeného seřazování nalézat na nejvyńńí příčce. 

(Platnost pravidla, jeņ v posuzované věci nebude aplikováno, neboť v pomyslném 

ņebříčku zaujímá niņńí příčku, vńak v naprosté větńině případů nebude v důsledku 

rozhodnutí orgánu aplikujícího právo jakkoliv ovlivněna.
142

) K tomu je vńak třeba 

dodat, ņe v demokratických právních státech orgán aplikující právo při 

sestavování pomyslného ņebříčku pravidel nikdy nepostupuje libovolně – je totiņ 

vņdy svázán určitými direktivami, jeņ mohou být jednak vyjádřené v samotných 

právních textech (např. v ústavních listinách), jednak bývají vypracované 

                                                             
141 Jakýkoli jiný přístup orgánu kompetentního k vydání rozhodnutí by totiņ znamenal denegatio 

iustitiae, tj. odepření spravedlnosti.  

 
142 Pravomoc ruńit právní pravidla, a to pro jejich rozpor s pravidly vyńńí právní síly, je 

v jednotlivých státech zpravidla svěřena – vedle normotvůrce – zvláńtním soudním orgánům, 

tj. odlińným institucím od „běņných“ orgánů aplikujících právo. (V České republice tato pravomoc 

přísluńí jednak samotnému normotvůrci – Parlamentu, samosprávnému zastupitelstvu, jednak 

tzv. negativnímu zákonodárci – Ústavnímu soudu.) Lze dodat, ņe tyto orgány mohou zruńit toliko 

ta pravidla, jeņ byla přijata vnitrostátními normotvůrci.  
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doktrínou, ale i samotnými orgány aplikujícími právo, resp. dalńími soudními 

orgány. V některých případech pak můņe být orgán aplikující právo rovněņ vázán 

názorem instančně nadřízeného orgánu. Jednotlivé pokyny, jak řeńit střet pravidel, 

se mohou mj. v důsledku posunu relevantního mocensko-politického konsenzu 

v průběhu doby měnit, a odtud se můņe lińit řeńení vzájemné kolize konkurujících 

si pravidel i v čase. Validita konkrétního rozuzlení vzájemného střetu pravidel je 

vńak v kontinentálním typu právní kultury omezená i v dalńím významném směru: 

platnost bude vņdy limitována toliko na určitou věc, resp. posuzovaný případ.
143

 

Z výńe uvedeného pak lze dovodit, ņe aplikační přístup nabízí sice jednoznačné, 

avńak subjektivní řeńení vzájemné kolize pravidel, jehoņ dosah je omezený na 

konkrétní věc. Aplikační pohled tedy odráņí perspektivu adresáta normy, pro nějņ 

bude rozhodné to pravidlo, na které odkáņe orgán aplikující právo.  

4. [Mocenskopolitická dimenze vzájemného střetu norem.] Dospěli 

jsme k závěru, ņe aplikační odpověď má subjektivní povahu a ņe její validita je 

omezena na konkrétní řízení. Lze se proto jistě ptát, zda existuje objektivní řeńení 

právní kolize, resp. jediná správná odpověď, které pravidlo má přednost.
144

 

(Například zda lze tedy říct, ņe pravidla mezinárodního práva veřejného mají vņdy 

přednost před vnitrostátním právem; celostátní právo před lokálním apod.) Mám 

za to, ņe nikoliv. Mocenskopolitický pohled na danou otázku nám totiņ 

uvědomuje, ņe univerzální, tj. obecně platná podoba řeńení vzájemné kolize při 

současném rozloņení sil neexistuje. Dřívějńí svět absolutních panovníků majících 

monopol na veńkerou normotvorbu byl totiņ nahrazen novým společenským 

uspořádáním. Společnost – z mezinárodního pohledu i vnitrostátní perspektivy – 

jiņ nemá jedno mocenské, ani normotvorné centrum, nýbrņ – slovy Roberta Alana 

                                                             
143 Pokud určitou kolizi vyřeńí vyńńí orgán, popř. Ústavní soud, bude mít jeho rozhodnutí 

i v kontinentální právní kultuře relevanci pro dalńí rozhodovací procesy, a to jednak obecnou 
(rozhodnutí můņe být zdrojem inspirace, resp. vzorem pro to, jak vlastně řeńit kolizi určitých 

pravidel, tj. bez ohledu na konkrétní obsah pravidel), jednak speciální (při projednávání stejného 

případu bude jiņ existovat „návod“, jak danou otázku je třeba řeńit; orgán aplikující právo se sice 

můņe odchýlit od dříve přijatého řeńení, avńak takový krok by musel dostatečně zdůvodnit, aby 

obstál při případném přezkumu). 

 
144 Jinými slovy, zda lze jednotlivá paralelně působící pravidla hierarchicky seřadit podle jejich 

právní síly, a následně jednoznačně určit, které z pravidel má přednost před ostatními, a to aniņ 

bychom vnáńeli do nańí odpovědi subjektivní přesvědčení o tom, kdo by měl být suverén apod. 
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Dahla
145

 – moc, resp. i normotvorná pravomoc, je rozptýlena mezi různé subjekty, 

jeņ spoluovlivňují podobu práva.
146

 (Tento jev bývá v politologii označován 

termínem „difúze moci.“
147

) Právní vědci zabývající se problematikou tvorby 

práva pak v této souvislosti hovoří o „změn(ě) struktury právního řádu směrem od 

obrazu pyramidy spíše k obrazu sítě“ (Jan Kysela).
148

  

5. S ohledem na uvedené je dle mého soudu moņné dovodit, ņe v dneńním 

světě lze hovořit toliko o konkrétním, k určitému časovému okamņiku vztaņeném 

řeńení, jehoņ podoba se bude odvíjet od aktuálních mocensko-politických vztahů 

působících jednak mezi jednotlivými státními celky na straně jedné a nadstátními 

útvary na straně druhé, jednak uvnitř státu.
149

 Podoba konkrétního řeńení bude 

přitom rovněņ odráņet i vnitřní přesvědčení autora, jak by tyto relace měly 

                                                             
145 Dahl dokonce tvrdí, ņe moc v dneńní společnosti jiņ ani není svěřena do rukou vládnoucích elit, 
tj. de facto nelze hovořit ani o určitých mocenských centrech. Prezentovaná charakteristika 

klíčových tezí Roberta Dahla podrobně rozpracovaných v jeho díle Demokracie a její kritici byla 

zpracována na základě přísluńného hesla umístěného ve Vńeobecné encyklopedii Diderot, sv. 2, 

c/f, s. 170 (heslo: Dahl Robert); srov. dále téņ k tomu poznámka pod čárou č. 170, č. 177 a č. 212. 

 
146 Nejde vńak o zcela nový jev, obdobná situace existovala jiņ třeba ve středověku – media aetas. 
147 Na okraj lze dodat, ņe Aleń Gerloch v této souvislosti upozorňuje, ņe přílińná difúze moci můņe 

být nebezpečná, resp. mít paradoxální následky, a to konkrétně můņe  vést k „neschopnosti 

jakékoliv autority prosadit svoji vůli a zabezpečit ji potřebným širším konsensem…“ (Gerloch, A.: 

Polycentrismus v recentním právu: příčiny a důsledky, op. cit., s. 17). To pak můņe dle mého 

názoru vyústit v proces, kdy určitá mocenská centra budou opět usilovat o změnu struktury práva. 
Ba domnívám se, ņe v nańem geografickém prostoru jsme jiņ svědky tohoto procesu, avńak zatím 

neexistuje ņádný subjekt, resp. chybí k tomu dostatečná vůle, navrátit hierarchickou strukturu 

práva. (Například Soudní dvůr Evropské unie ve svých známých rozhodnutích van Gend en Loos, 

Costa apod. postuloval nadřazenost evropského práva nad vnitrostátním, Ústavní soudy členských 

států tento poņadavek povětńinou potvrdily, avńak jen „podmíněně“, tj. ponechaly vnitrostátnímu 

suverénu prostor pro to, aby se za určitých podmínek mohl legitimně odchýlit od evropského 

práva. Srov. dále – poznámka pod čárou č. 198.)  

 
148

 Kysela, J.: op. cit., s. 3. Obdobně téņ Gerloch, A.: Polycentrismus v recentním právu: příčiny 

a důsledky, op. cit., s. 13. Aleń Gerloch hovoří o „přechodu od hierarchického systému… 

k síťovému systému, v němţ role a váha jednotlivých pramenů práva jako nositelů… pravidel není 
dána s potřebnou určitostí a tedy i předvídatelnosti“ (ibidem). Z uvedeného tedy vyplývá, ņe nelze 

jednoznačně říct, které pravidlo má vyńńí moc či sílu. Jak jsme jiņ dovodili, v praxi vńak bude 

působit to z nich, na které ukáņe rozhodující orgán. 

 
149

Aktuální řeńení případné kolize bude určováno řadou navzájem propojených faktorů jako 

například rozhodnutím státu o tom, zda vstoupí do určitých nadstátních struktur, ochotou státu být 

vázán určitými nadstátními pravidly, konkrétním personálním obsazením státních funkcí, ale i tím, 

nakolik je nadstátní útvar schopen vynucovat vlastní pravidla, jak efektivní je mezinárodní tlak, 

jenņ je na stát vyvíjen apod. 
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vypadat.
150

  Jinak řečeno, i mocenskopolitické řeńení bude mít t. č. jen relativní 

validitu. 

6. „Makroskopický“ pohled na nejvýznamnějńí faktory ovlivňující 

odpověď na otázku quid iuris proto můņeme shrnout zjińtěním, ņe konkrétní 

rozhodnutí orgánu aplikujícího právo bude vņdy záviset předevńím na: 

- konkrétním okamņiku, kdy bude hledat odpověď (časové hledisko
151

); 

a současně (kumulativně) na 

- místním hledisku (tj. bude se odvíjet od toho, v rámci které society 

budeme předmětnou otázku řeńit). Klíčovou roli přitom bude mít 

i orgán aplikující právo, jenņ v případech kolize konkurujících si 

právních pravidel autoritativně vybere normu, podle které se bude 

posuzovat quid iuris. Samotný obsah právních pravidel pak bude 

                                                             
150 Zástupci mezinárodních organizací jistě budou tvrdit, ņe mezinárodní smlouva má přednost 
před vnitrostátní regulací; naopak stát můņe zastávat opačnou pozici, dovolávat se Bodinovy 

koncepce suverenity apod.  

 
151 Můņeme doplnit, ņe v současné době je v kontinentálním typu právní kultury v naprosté větńině 

případů hmotněprávní stránka věci posuzována podle právní úpravy účinné v době vzniku 

rozhodné skutečnosti, tj. rozhodné je znění zákona, jeņ bylo účinné například v okamņiku uzavření 

smlouvy či spáchání deliktu (tempus delicti comissi), a to plně v souladu se zásadou tempus regit 

actum, resp. se zákazem zpětného působení práva (lex retro non agit). Naopak procesněprávní 

otázky jsou řeńeny podle pravidel účinných v době zodpovídání otázky quid iuris. Zásada lex retro 

non agit, jeņ je připisovaná Theodsiovi I. (Zoubek, V.: a kol.: Úvod do právní teorie a státovědy, 

Praha: Policejní akademie, 2000, s. 67), neplatí vńak bezvýjimečně. Kupříkladu v trestním právu 

hmotném se bude postupovat dle novějńí právní úpravy, pokud je pro pachatele trestného činu 
příznivějńí (srov. ustanovení § 2 odst. 1 in fine zákona č. 40/2009Sb.) Nad rámec uvedeného lze 

upozornit na dalńí specifické případy retroaktivity: Konkrétně mám na mysli situace, kdy sice 

prima facie řeńíme určitou hmotněprávní otázku podle úpravy platné v době vzniku rozhodné 

skutečnosti, avńak výklad aplikované právní úpravy jiņ reflektuje posuny, k nimņ v mezidobí 

dońlo. Nejpatrnějńí to bude v případech, kdy máme co dočinění s formální kontinuitou práva 

a hodnotovou čili materiální diskontinuitou. (Bylo by moņné hovořit v této souvislosti 

o „hodnotové retroaktivitě.“) Dalńím zajímavým případem retroaktivity, byť v právní literatuře 

zatím nepříliń probádaným, jsou situace, kdy orgán aplikující práva povaņuje novou úpravu toliko 

jako upřesnění (tj. jakýsi návod k interpretaci) dřívějńí, nejednoznačné úpravy. (K tomu srov. blíņe 

poutavý článek: Bielska - Brodziak, A., Tabor, Z.: Zmiana w przepisach jako argument 

w dyskursie interpretacyjnym. Państwo i prawo č. 9/2009, s. 18–32; autoři článku na základě 
analýzy bohaté judikatury z oblasti daňového práva dospěli k závěru, ņe polńtí soudci mnohdy při 

aplikaci práva zohledňují i novějńí hmotněprávní úpravu, a to pokud výklad byl dříve nezcela 

jasný. Respektive soudci mají sklon povaņovat novelu zákona sensu largo toliko za vysvětlení či 

upřesnění stávajícího znění, pokud vedle sebe existuje více alternativ výkladu téhoņ ustanovení. 

Mám za to, ņe prezentované závěry by bylo moņné cum grano salis vztáhnout i na rozhodování 

tuzemských orgánů aplikace práva. Na druhou stranu se patří dodat, ņe tuto praxi nepovaņuji za 

zcela vhodnou, neboť zákonodárce má pravomoc k tomu, aby vytvářel prospektivně působící 

obecné abstraktní normy, nikoliv tedy vypracovával nějaké „metodické pokyny,“ jak rozumět 

dřívějńí úpravě.  (Můņe mu vńak být svěřena moņnost provádět tzv. autentický výklad, avńak to je 

jiņ odlińný případ.) 
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ovlivněn jednak kulturními tradicemi dané společnosti, jednak jejími 

aktuálními potřebami a směřováním.  
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IV) MIKROPOHLEDY 

 

1. V předchozí části této práce jsme dospěli k závěru, ņe otázka quid iuris 

můņe být smysluplně řeńena toliko ve vztahu k určité společnosti, jakoņ i ke 

konkrétnímu časovému okamņiku. V této kapitole se zamyslíme nad tím, co, 

resp. i kdo, ovlivňuje, výslednou odpověď quid iuris s tím, ņe nańe úvahy jiņ 

budou pevně fixovány, a to jednak místně, jednak časově. Vzhledem k tomu, ņe 

nejstarńí formy práva jsou (a pravděpodobně i navņdy zůstanou) zahaleny téměř 

neproniknutelným závojem tajemství,
152

 pro nańi analýzu si zvolíme takový 

časový okamņik, kdy societa jiņ vykazuje určitý stupeň organizace, resp., kdy – 

dobrovolně či i nedobrovolně – vytvořila „teritoriální a účelovou entitu“ 

(Szczepański) v podobě státu,
153

 a to zejména státu s demokratickou formou vlády 

                                                             
152 Někteří autoři se sice pokouńejí ze střípků různých informací rekonstruovat podobu zapadlé 

minulosti, avńak jimi vytvářená díla mnohdy zrcadlí spíńe jejich fantazie neņli realistický obraz 

minulosti (srov. například níņe – Popperovu vizi uzavřené společnosti). Výjimku představují 

antropologické výzkumy, jeņ přináńejí řadu cenných informací o podobách práva v primitivních 

společnostech, jeņ lze cum grano salis povaņovat za odlesk dříve působících právních regulací. 

 
153 Szczepański, J.: op. cit., 367. Vysvětlit slovo „stát“ (z lat. stato – status, ústava, řád), a odtud 

i pojmy jako „státní moc“ či „státní orgán“, je  – obdobně jako u jiných klíčových pojmů této 

práce – téměř nemoņné, neboť jednak je třeba odlińovat výraz stát od pojmu stát, jednak „pojem 

státu se měnil v čase a vyjadřuje různé teoretické koncepce“, přičemņ „pojmu stát jsou věnovány 

různé státovědecké teorie pravidla determinovány aktuálními politickými potřebami a cíli“  

(srov. Pavlíček, V. a kol.: op. cit., s. 46; k pojmu stát srov. in týņ: s. 45–66). Stát je zpravidla 

vymezován podle toho, z jaké perspektivy je zkoumán, tj. můņe být charakterizován například jako 

„forma organizace lidské společnosti, vyznačující se sdruţením obyvatel určitého území v právní 

celek (státní územím jako věcným předpokladem a občany jako osobním podkladem…“ (David, R., 

op. cit., s. 117), a to v politologii; jako „politické uspořádání společnosti, které má monopol na 

legální i legitimní uţití fyzické moci, ustanovování zákonů a prosazování práva“ (Vńeobecná 

encyklopedie Diderot, sv. 7 ř/ń, s. 269, heslo „stát“); dále – v sociologii – jako  „velká, formální, 

členská, organizována skupina“ (Mucha, I., op. cit. 57-59) či třeba – slovy nestora společenských 

věd Maxe Webera – jako „lidské společenství, které si na určitém území… nárokuje pro sebe… 

monopol legitimní fyzického násilí“ (Weber, M.: Politika jako povolanie. Bratislava: Spektrum, 

1990, s. 10). Mnohdy je v definicích zdůrazňován význam „organizace“ jakoņto systému 

diferenciace a koordinace lidského jednání, neboť „stát je státem jen existencí orgánů, které reálně 

vykonávají státní funkce“ (Pavlíček, V. a kol.: op. cit., s. 49). Samotný výraz „stát“ je relativně 

nový. Do politické vědy jej uvedl teprve v 16. století Nicolló Machiavelli. Bohatství 

pouņívané terminologie k označení jednotlivých aspektů pojmu stát pak snad nejvýstiņněji 

přibliņuje Jean-Jacques Rousseau: „… veřejná osoba, která se takto vytvoří sjednocením všech 

ostatních, měla dříve jméno civitas a nazývá se dnes republika nebo státní těleso, které je svými 



 
 

67 

(například tedy: místo/societa – Česká republika, datum: 1. listopadu 2010). Pro 

tuto chvíli přitom pomineme mnohovrstevnatou problematiku právního 

pluralismu, jeņ byla hlavní náplni předchozí kapitoly, tj. po větńinu času budeme 

vycházet ze zplońtělého vidění práva i společnosti.  

 2. Nejprve se zamysleme, kdo konkrétně bude rozhodovat o tom, quid 

iuris. Jinak řečeno, který subjekt či přesněji která individua v rámci mnoņiny 

vńech přísluńníků dané formalizované skupiny budou mít rozhodující vliv na to, 

co bude povaņováno za chování „po právu“.  (V souladu s výńe provedeným 

zúņením tedy implicitně předpokládám, ņe budeme mít co dočinění jiņ 

se společností, ve které se zhroutil původní „úţas z nadpřirozenosti“ (Karl 

Raimund Popper),
154

 a ve které rovněņ alespoň částečně proběhla společenská 

diferenciace jakoņto nezastupitelný předpoklad vědomé tvorby právních 

pravidel.)
155

  

                                                                                                                                                                       
členy nazýváno státem, kdyţ je pasivním, suverénem, kdyţ je aktivním, mocností, kdyţ se 
přirovnává k sobě podobným. Členové společnosti zovou se v celku národem, a jmenují se 

jednotlivě občany, pokud mají účast na svrchované moci, a podanými jakoţto podrobení zákonům 

státu…“ (Rousseau, J. - J.: O společenské smlouvě neboli zásadách státního práva. Dobrá Voda: 

Aleń Čeněk, 2002, s. 25-26, reprint původního vydání z roku 1949). 

 
154 Sir Karl Raimund Popper ve svém díle Otevřená společnost a její nepřátelé mj. zajímavě 

vykresluje svojí představu prvotních, kmenových společností, které nazývá „uzavřenými 

společnostmi.“ V uzavřených společnostech přísluńníci kmene (society) nemají ņádné pochyby 

o tom, jak se mají chovat, neboť veńkeré instituce (vzorce chování) jsou zaloņeny na kolektivní 

tradici doplněné o magické ideje. Popper přirovnává prvotní uzavřené společnosti 

k organismu či stádu, které drņí po hromadě „polobiologické svazky.“ Uzavřená společnost se 
hroutí v okamņiku, kdy si její členové uvědomí, ņe společenské instituce jsou „lidským výtvorem 

a kdy se začne diskutovat o jejich vědomé změně pod zorným úhlem jejich vhodnosti k dosaţení 

lidských cílů či účelů… kdyţ úţas z nadpřirozenosti… ustoupí aktivnímu zasahování a vědomému 

sledování osobních či skupinových zájmu“ (Popper, K. R.: Otevřená společnost a její nepřátelé I.: 

Praha: Oikoymenh, 1994, s. 284). Okamņikem „odkouzlení“ se společnost „otevírá“, byť cesta 

k Popperově ideálu, otevřené společnosti, je stále dlouhá a poměrné trnitá, neboť mnozí 

společenńtí vůdci usilují o návrat k době, kdy jednotlivci se nerozhodovali osobně. Popperova 

představa je inspirativní, byť se lze poněkud provokativně zeptat, zda otevřená společnost 

představuje skutečně jediný moņný ideální stav. Vņdyť členové Popperovy uzavřené kmenové 

společnosti ņili ve stavu dokonalé rovnosti, jistoty a dokonce i specifické svobody (pokud tedy 

opravdu byli vńichni její přísluńníci „nevědomí“). Dokonce by se dalo říct, ņe Popperova prvotní 

společnost byla oním Ovidiovým zlatým věkem („aurea aetas“), kdy nebylo ņalobců („quae 
vindice nullo“), neexistoval trest a strach („poena metusque aberant“), ani nebyla čtena přísná 

(hrozící) slova zaznamenána v bronzu („nec verba minimantia fixo aere legebantur“; 

srov.: Ovidius Naso, P.: Metamorphoseon libri VX; latinské znění Metamorfóz citováno podle: 

Rezler, J.: Język łaciński dla prawników. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998, 

s. 164 a násl., překlad z latiny – K. K. Srov. dále téņ k tomu antropologické představy o prvotních 

společnostech popsané v části II. této práce. 

 
155 Domnívám se, ņe k tomu, aby se stanovené právo prosadilo (či dokonce vůbec vzniklo), je 

třeba, aby se nejdříve společnost vnitřně diferencovala, tj. aby jednak vznikly nové společenské 

vztahy (např. v důsledku změny způsobu obņivy), jednak dońlo k vnitřní stratifikaci společnosti. 
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3. Domnívám se, ņe pro zodpovězení předmětné otázky, můņeme pouņit 

identické myńlenkové operace, jaké byly aplikovány při řeńení kolize pravidel 

velké skupiny s pravidly prvotní (menńí) entity, ba co víc, můņeme i vyjít z výńe 

vysloveného, normativně zabarveného závěru, ņe ve státě (resp. organizované 

skupině) podobu toho, co je quid iuris budou formálně určovat ty subjekty – 

fyzické osoby, kteří v daném časovém momentě disponují nejvyńńí legitimní 

mocí. Jinak řečeno, budou to ty osoby, které se nacházejí na nejvyńńích příčkách 

společenské organizace, přičemņ toto jejich postavení jim umoņňuje činit 

rozhodnutí závazná pro chování jiných individuí, a to i proti jejich vůli (tuto 

vlastnost můņeme označit jako moc,
156

 resp. státní či veřejnou moc. V souladu 

s t. č. v západních zemích převládající legitimizační teorií, podle které zdrojem 

veńkeré moci je lid jakoņto poněkud mystická pouvoir constituant, nejvyńńí moc 

přijímat tato rozhodnutí bude tedy v nańem kulturním kruhu přísluńet lidu, který ji 

vńak bude v naprosté větńině případů vykonávat, a to v souladu s Montesquieuho 

učením, prostřednictvím jedné ze tří základních ustavených mocí – zákonodárné 

                                                                                                                                                                       
Čím homogennějńí bude společnost, tím obtíņnějńí bude moņnost naruńení stávajícího právního 

status quo. (Tuto tezi zdá se, ņe i potvrzuje Demosthénovo vyprávění o Lokřanech (Locrians; 

srov. Gerloch, A. a kol.: op. cit., s. 157). S prohlubující se společenskou diferenciací stoupá 

potřeba stanovení nových právních pravidel. Zároveň se vńak objevuje potřeba hledání nových 

mechanismů, jak zaručit jejich dodrņování a vynucení. Jinak řečeno, postupující diferenciace, 

doprovázena stále větńím „odkouzlením“, vede k tomu, ņe tradiční obyčejové právo jakoņto 
nejstarńí forma práva je postupně stále více vytěsňována stanoveným právem. Nejde vńak o proces 

krátkodobý, ani jednoduchý. Dokládá to například jedna z nejslavnějńích archaických norem, 

babylonský Chammurapiho zákoník, v jehoņ úvodních ustanoveních je mj. neustále zdůrazňováno, 

ņe Chamurappi dostal pokyn od boha Marduka, který mu zprostředkovali bohové Anu a Bel, aby 

„vládl a chránil práva země“, resp. se stal „jediným zemským Šamašem“ (tj. bohem slunce 

a spravedlnosti). Z citovaných pasáņí zákoníků tedy jasně vyplývá úporná snaha Chamurappiho, 

resp. autora kodexu, legitimizovat vzniklý text, a to skrze četné odkazy na boņský původ/zdroj 

celé iniciativy. (K tomu srov. blíņe samotný text zákoníku, jenņ je v anglickém překladu dostupný 

na: http://www.wsu.edu/~dee/MESO/CODE.HTM; citováno k 1. listopadu 2010.) Jako dalńí 

příklad můņe poslouņit osud tuzemského zákoníku Karla IV., tzv. Codex Carolinus, o kterém 

Karel IV. byl v roce 1355, a to po zamítnutí návrhu generálním sněmem, nucen prohlásit, ņe 
„jediný autentický text shořel, aby zabránil podezření, ţe se vzdal plánů na jeho uskutečnění“ 

(Malý, K.: op. cit., s. 86). Společenská diferenciace, a to konkrétné mocenská, totiņ nebyla v době 

jeho sepsání natolik silná, aby prosadila novou úpravu. Na druhou stranu, lze si jistě poloņit 

otázku, zda přílińná společenská diferenciace (a to zejména ekonomická, ale i hodnotová), nemůņe 

spustit opačný proces, jenņ povede k oslabení role stanoveného práva. 

                                                                                                                                                                                                                
156 Britský politický filosof, historik a spisovatel Isaiah Berlin výstiņně hovoří, ņe „jde o vědomé 

ovlivnění ze strany jiné lidské bytosti v rámci prostoru, v němţ bych mohl jinak jednat“ (Berlin, 

I.: Dva pojmy svobody. Praha: Česká mysl, Jednota filozofická, s. 22, citováno podle David, R.: 

op. cit., s. 243).  

 

http://www.wsu.edu/~dee/MESO/CODE.HTM
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(„potestas legislatoria“), výkonné (čili v terminologii Montesquieuho „výkonné 

moci státní“, „potestas rectoria“) nebo soudní („potestas judiciaria“).
157

 

4. Přijímaná závazná rozhodnutí přitom mohou mít dvojí základní podobu: 

(i) buď se budou týkat společnosti jako celku, tj. subjekty s nejvyńńí ustavenou 

legitimní mocí budou stanovit a uznávat pravidla, kterými se budou členové 

společnosti jakoņto adresáti těchto pravidel řídit neboli budou vytvářet obecný 

rámec řeńení otázky quid iuris (srov. dále – IV. 1. aņ IV. 3.), anebo (ii) tato 

rozhodnutí budou mít konkrétní povahu, tj. budou řeńit otázku quid iuris inter 

partes (IV. 4., a zejména pak část V). 

 

1: TVŮRCI PRÁVA 

 

 

1. Není ambicí, ani cílem této práce se zevrubně zabývat problematikou 

tvorby práva,
158

 proto se omezíme toliko na ty dílčí momenty, které přispějí 

k přiblíņení nejvýznamnějńích faktorů, jeņ ovlivňují podobu toho, co je v dané 

společnosti v určitém časovém okamņiku shledáváno „ iuris.“  

2. V prvé řadě povaņuji za potřebné zdůraznit, ņe byť zákon sensu largo 

v kontinentální právní kultuře i nadále představuje pomyslný „středobod“ práva, 

tak právo nelze ztotoņňovat pouze s právními normami obsaņenými 

ve stanovených (tj. v normotvorném procesu přijatých) a v normotvůrcem 

uznaných pramenech práva, respektive i s pravidly přijatými subjekty v rámci 

dispozitivních ustanovení stanovených norem (ius dispositivum). 

Nezpochybnitelnou součást práva, jak je dnes obecně doktrínou a vyńńími soudy 

pojímáno, totiņ tvoří rovněņ určité společenské hodnoty, ideje a právní principy, 

                                                             
157 Lze připomenout, ņe Charles Luis Montesquieu navázal na Johna Locka, jehoņ lze proto 

povaņovat „za skutečného ideového původce teorie dělby moci“ (srov. Pavlíček, V.: Ústavní právo 

a státověda. I. díl, Obecná státověda, op. cit., s. 282).  V recentní státovědné literatuře je pak 

Montesquieuova triáda doplňována o dalńí sloņky (např. o moc kontrolní, moc dozorovou). 

 
158 Pro získání bliņńí představy o mnohoúrovňové problematice tvorby práva srov. například 

monografii Teorie a praxe tvorby práva z pera kolektivu erudovaných autorů vedených Aleńem 

Gerlochem, jeņ byla vydána v roce 2008. 
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které nejenņe spoutávají tvůrce stanoveného práva, ale jsou i dokonce způsobilé 

v některých případech ex post verifikovat platnost jim přijímaného práva.
159

 

(Předmětem váńnivých teoretických a praktických diskusí vńak je jiņ samotné 

vymezení konkrétního rozsahu, jakoņ i bliņńích podmínek případného přezkumu 

stanoveného práva.
160

)  

3. Nelze si v této souvislosti nevńimnout, ņe popsaný „extenzivní“ přístup 

k obsahu práva vyvolává celou řadu významných a v tuzemské právněteoretické 

literatuře nevņdy dostatečně diskutovaných otázek jako je třeba zodpovězení toho, 

do jaké míry je zákonodárce vázán určitými ve společnosti uplatňovanými 

hodnotovými systémy, popř. i jinými normativními systémy, resp. zda (za jakých 

podmínek) je oprávněn legitimně nahradit stávající hodnotový systém, jiným 

systémem.
161162

 Dále se lze například ptát, nakolik lze při interpretaci právních 

                                                             
159 Z právních teoretiků jako jeden z prvních na tuto skutečnost upozornil Ronald Myles Dworkin, 

a to v dnes jiņ klasickém díle Kdyţ se práva berou váţně: Konkrétně Dworkin si vńiml toho, ņe 

v tzv. „obtíţných případech“ (hard cases) soudce z povahy věci nebude postupovat podle právních 

pravidel (ņádná adekvátní právní norma totiņ ani neexistuje), nýbrņ podle „standardů“, jeņ vnitřně 
dělí jednak na „principy“ (principles), jednak na „politiky“ (policies). Policies představují určité 

cíle či návrhy na zlepńení, a to ekonomické, politické nebo společenské povahy, jejichņ 

dodrņováním můņe dojít k dosaņení určitého společensky ņádoucího stavu. (Například kýņeným 

cílem můņe být omezení přístupu mladistvých osob k drogám či jiným toxickým látkám). Principy 

pak představují poņadavky kladené na právo, jeņ vyplývají přímo ze spravedlnosti či poctivosti. 

(Jako příklad lze třeba uvést známý civilistický princip: ius ex iniuria non oritur). Srov. k tomu 

blíņe: Dworkin, R.: Kdyņ se práva berou váņně, op. cit., s. 43 a násl. Současně je vńak třeba po 

voru Jana Tryzny k tomu dodat, ņe „právo (nikdy) nebylo v praxi mechanicky ztotoţňováno 

s právními texty,… právní řád ponechával… moţnost uchýlit se k méně rigidní aplikaci 

a interpretaci práva“ (Tryzna, J.: Právní principy a jejich pouņití v procesu aplikace práva. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, 2006, s. 20). Jinak řečeno právní principy, přirozené zásady právní 
apod. nejsou výtvorem aņ Ronalda Dworkina, jej lze povaņovat spíńe jen za jejich popularizátora. 

  
160 Například jednu z nejrozpornějńích a nejbouřlivěji diskutovaných otázek představuje moņnost 

provádění výkladu contra legem (contra verba legis) ze strany orgánů aplikujících právo. Dále lze 

poukázat rovněņ na tzv. kauzu Melčák (tj. nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/09 včetně 

disentů), jeņ otřásala českou právní obcí na podzim roku 2009, a která se týkala moņnosti 

Ústavního soudu přezkoumávat normu přijatou zákonodárcem jako „ústavní zákon.“ 

 
161 V pozadí této otázky stojí konkrétní příklad: Na začátku minulého století Mustafa Kemal 

Atatürk zavedl v Turecku zrovnoprávnění ņen, a to po vzoru západních mocností. V důsledku 
reforem provedených Atatürkem tak ņeny mj. získaly: volební právo (sic; dońlo k tomu dříve neņli 

ve Francii či Ńvýcarsku), bylo zavedeno povinné vzdělávání ņen, ņenám bylo zakázáno nońení 

tradičních muslimských ńátků a bylo jim doporučeno, aby nosily západní ńaty. Současně byla 

zavedena monogamie. V tradiční islámské společnosti ńlo přitom o zcela cizí institut. Lze si proto 

klást otázku, zda bylo moņné takové rozhodnutí povaņovat za legitimní, „po právu“, anebo zda 

byly dány podmínky pro uplatnění práva občanů na odpor? Jinak řečeno, kdyby se tuzemský 

zákonodárce rozhodl po vzoru některých ortodoxních muslimských států zavést trest smrti 

ukamenováním, bylo by moņné takové rozhodnutí povaņovat za protiprávní, a tudíņ je i zruńit, 

anebo by je bylo moņné povaņovat za legitimní krok. Změnila by se pak nějak odpověď, kdyby 

polovinu, popř. dokonce i majoritu, společnosti tvořily osoby islámského vyznání? Uvedené 

můņeme pak zobecnit do otázky, zda právo jakoņto normativní systém má podporovat a chránit 
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textů čerpat ze striktně logických postupů (tzv. horse shoe analysis; 

srov. poznámka pod čárou č. 324), pokud jiņ apriori vycházíme z toho, ņe právo 

je tvořeno i nepsanými, velmi abstraktními, komponenty, které mnohdy nejsou 

explicitně vyjádřeny v zákonných premisách. (Ve větńině států ústavy či ústavních 

listiny nabízejí v současné době pouze nekompletní a mnohdy téņ velmi obecný 

katalog těchto vůdčích právních idejí.)
163

 Vzhledem k tematickému zaměření této 

práce nebudeme dále v textu věnovat pozornost těmto zajímavým, avńak současně 

i velmi komplikovaným, otázkám, jejichņ případné zodpovězení by vyņadovalo 

rozsáhlé zpracování. 

3. Extenzivní nazírání na obsah práva vńak dle mého soudu nijak 

nevyvrací to, ņe i nadále klíčová role při utváření podoby práva spočívá na 

bedrech zákonodárců (zákonodárných sborů), kteří uvedeným abstraktním 

hodnotám a principům, jakoņ i svým představám o spravedlnosti,
164

 vtiskují 

                                                                                                                                                                       
jiné normativní systémy, popř. obsahově sbíhat s jinými normativními systémy, anebo můņe 

slouņit i jako prostředek ke změně, evoluci ve společnosti působících norem. 

 
162

 Jiņ na první pohled je zřejmě, ņe na takto poloņenou otázku neexistuje jednoznačná odpověď. 

Lze vńak poukázat na jeden významný aspekt, jenņ by mohl být přínosný při hledání řeńení. 
Jmenovitě v návaznosti na předchozí úvahy mám za to, ņe rovněņ konkrétní podoby dalńích 

komponentů práva (právních principů, politik) nikdy netvoří univerzální součást práva jako 

takového a tudíņ ani nejsou bez dalńího právu vlastní. Troufám si dokonce v tomto kontextu tvrdit, 

ņe kaņdá v určité společnosti velebena hodnota, idea či princip vņdy představuje toliko průsečík 

dané kultury a doby, a to i přesto, ņe se zpravidla členům society mohou jevit jako statické, 

vńeobecné a jediné moņné součásti práva, resp. i samotné spravedlnosti. (Jejich skrytá dynamická 

povaha se pak projevuje toliko v zlomových, revolučních obdobích, popř. je patrná aņ 

z dlouhodobějńí historické perspektivy.) Lze dodat, ņe z tohoto důvodu se rovněņ poměrně 

skepticky dívám na některé recentní právněteoretické pokusy o sestavení ņebříčku či snad dokonce 

určitého pořadníku hodnot, principů, a to dle jejich významnosti, a které by bylo moņné následně 

plońně aplikovat. Obdobně téņ posuzuji snahy o vytváření podrobných explikací obsahu 

jednotlivých hodnot. Domnívám se totiņ, ņe v kaņdém jednotlivém případě je třeba vņdy velmi 
pečlivě a autonomně posoudit jak aktuální obsah těchto principů, idejí, hodnot, tak i přednost 

určitého z těchto komponentů před jinými.  

163 Obdobnými katalogy klíčových zásad bývají uvedeny rovněņ mezinárodněprávní dokumenty, 

prameny evropského práva (např. směrnice, nařízení), ale občas i významnějńí vnitrostátní právní 

předpisy podústavní právní síly jako jsou některé kodexy. 

 
164 Po vzoru Artura Borowicze lze upřesnit, ņe pravidla přijímána normotvůrcem větńinou sledují 

jeden ze tří základních cílů (účelů, ratio). Jmenovitě chováním dle právního pravidla (secundum et 

intra legem) má dojít k naplnění určitého společensky ņádoucího cíle, anebo dojde takto nepřímo 

k naplnění jiného kýņeného cíle, anebo představuje samo o sobě hodnotu. (Srov.  Borowicz, A.: 

Argumentacja oparta na odwołaniu się do racji normy prawnej. Państwo i prawo č. 3/2009, s. 53.) 

Lze dodat, ņe Borowicz tuto triádu na základě analýzy rozsáhlé judikatury polských soudů 

následně nahrazuje dělením do pěti skupin, resp. hovoří o existenci pěti základních typů 

odůvodnění obsahu určité právní normy, kdy a) přijímaná norma chrání subjektivní práva a zájmy 

jednotlivců, b) norma chrání určitý společenský zájem, c) norma se dovolává spravedlnosti či 

správnosti, d) norma je prostředkem pro realizaci jiné normy, a konečně e) norma zajińťuje řádné 

fungování právního systému (Ibidem, s. 54-55). Obdobně jako Borowicz vymezuje ratio legis 
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konkrétní normativní podoby, které si po přestiņení pomyslné pupeční ńňůry 

s normotvůrcem v podobě promulgace různě vedou v následujícím ņivotě. 

4. Nejvyńńí mocí tvořit (autoritativně stanovit) tato právní pravidla přitom 

v naprosté větńině případů disponuje jen vybraná část společnosti, coņ rovněņ platí 

pro téměř vńechny současné demokratické právní státy: Lid, jakoņto pouvoir 

constituant,
 165

 je sice v demokratických zřízeních povaņován za zdroj veńkeré 

moci, avńak v naprosté větńině případů ji vykonává prostřednictvím svých 

volených zástupců; jen zřídka ji realizuje přímo.
166

 Jinými slovy o tom, co bude 

                                                                                                                                                                       
rovněņ Evans, podle kterého naplnění účelu právní úpravy můņe představovat vnitřní hodnotu 
(„for its own sake“), můņe být nástrojem k dosaņení jiného cíle („because it conductes towards 

something further“), anebo můņe být zpřesněním jiné obecnějńí hodnoty („because it is an 

acceptable form of something more general“; viz in: Evans, J.: Statutory Interpretation. Problems 

of Communication. Auckland: 1989, s. 53-58, překlad – K. K.) Pro úplnost je třeba zmínit 

i připomínku Waśkowskiého, jenņ upozorňuje na to, ņe samotné ratio legis jakoņto důvod (účel) 

přijetí normy lze rozumět ve více významech, a to: 1) v logickém smyslu jako právní princip, ze 

kterého právní norma vyplývá, 2) v teleologickém smyslu jakoņto cíl, který má být přijetím normy 

dosaņen, 3) v psychologickém smyslu jako souhrn motivů, jeņ vedly zákonodárce k přijetí normy, 

4) v historickém smyslu jakoņto doktrinální a zahraniční zdroje (předlohy), jeņ ovlivnily 

normotvůrce při přijímání předpisu (srov. blíņe in: Waśkowski, E.: Teoria wykładni prawa 

cywilnego. Warszawa: 1936, s. 46-47, citováno podle Borowicz, A.: op. cit., s. 48-49). V této práci 
se přitom soustředím zejména na ratio ve třetím z uvedených významů, tj. v „psychologickém“ 

smyslu. 

 
165

 Nabízí se v této souvislosti otázka, kdo je vlastně „lid.“ Zahledíme-li se do historie, zjistíme, ņe 

na tento dotaz neexistuje jednotná odpověď, a to zejména z toho důvodu, ņe kaņdá societa upírá 

některým svým členům účast na „lidu“. Jmenovitě moņnost určitého jednotlivce ovlivnit 

směřování společnosti, které je přísluńníkem, bývá v dneńní době vázáno zpravidla na věk, 

občanství a psychické zdraví. Historie demokracie dokládá, ņe v minulosti volební právo bylo 

vázáno i na dalńí kritéria jako třeba pohlaví, postavení (kasta), rasa. Kupříkladu v dodnes 

obdivované athénské demokracii v době Periklově neměli volební právo, a potaņmo tedy nemohli 

se účastnit lidového sněmu (ekklésia) ani lidového soudu (heliaia), otroci, ņeny, cizinci – 
metoikové. Vyjmenované osoby přitom dle historických odhadů tvořily aņ 90 % dospělé populace. 

Z poněkud jiné perspektivy lze dále rozlińovat mezi „lidem“ jakoņto mnoņinu subjektů, které 

mohou a dále „lidem“, resp. tou části populace, která skutečně ovlivňuje hlasování tím, ņe se voleb 

zúčastní na straně druhé. (Politolog Seymour Martin Lipset na základě výzkumu volební účasti 

v Západních demokraciích přitom dospěl k závěru, ņe t. č. „muţi volí více neţ ţeny, vzdělanější 

více neţ méně vzdělaní lidé, více volí městští neţ venkovští obyvatelé, lidé mezi 30 a 55 lety věku 

volí více neţ mladší a starší, ţenatí volí více neţ svobodní, lidé z vyšších vrstev volí více neţ 

z niţších a členové organizací volí více neţ nečlenové“ (Krejčí, O.: Kniha o volbách. Praha: 

Victoria Publishing, 1994, s. 297). Lze dodat, ņe v praxi tyto dva významy nejsou zpravidla 

rozlińovány. (Míra volební účasti je zohledňována jen ojediněle, a to například u prvního kola 

voleb do Senátu.) Osobně si to vysvětluji tím, ņe k legitimizování moci dochází skrze lid. Kdyby 
bylo stanoveno kvórum, při kaņdých volbách by hrozilo riziko, ņe nízká volební účast povede 

k opakování nákladných voleb, přičemņ ńance, ņe bude kvorum dosaņeno, by stejně zůstala nejistá. 

Nabízí se vńak otázka, zda, resp. nakolik, je legitimní moc, která vyńla z voleb s nízkou volební 

účastí. Jinými slovy lze za legitimní povaņovat moc vzeńlou z voleb při nepatrné volební účasti, 

a to s odkazem na to, ņe zbytek lidu měl potenciální moņnost se voleb zúčastnit? 

 
166 Odtud téņ pochází dělení demokracie na přímou  a zastupitelskou. Největńí procento přísluńníků 

určité populace se tedy na tvorbě práva, resp. na bezprostředním výkonu moci, podílí při 

tzv. přímé demokracii. Přijetí právních pravidel co největńím počtem osob (lidem) pak jistě 

zvyńuje i jejich legitimitu, resp. usnadňuje jejich společenskou akceptovatelnost. Na druhou stranu 
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právem, rozhoduje zpravidla nepočetná skupina osob seskupená v těleso 

označované jako zákonodárný sbor, která z kvantitativního hlediska představuje 

toliko minoritní část (či dokonce nepatrný zlomek) společnosti, resp. „lidu.“ 

Sociologové pak k tomu s oblibou dodávají,
167

 ņe pravidla určují obvykle bohatí 

chudým, muņi ņenám, starńí mladńím a etnické větńiny menńinám.
 168

  

                                                                                                                                                                       
mám za to, ņe tyto atributy nečiní schválené právo automaticky „lepńím“, „vhodnějńím,“ ba opak 

můņe být pravdou. Lidské dějiny přináńejí řadu příkladů, kdy se lid nechal strhnout demagogy 

neboli „trubci“ (Platon), různými ńiřiteli a propagátory nebezpečných ideologií. V tomto kontextu 

jako pozoruhodné se jeví varování Platona, který v 8. knize Ústavy upozorňuje, ņe (přímá) 

demokracie, jako jedna z „pomýlených“ forem státního zřízení, má sklon se vņdy zvrátit v tyranii, 
kterou Platon povaņuje za nejhorńí formu vlády, neboť je ovládána chtíčem. (Srov.: Platon: 

Ústava. in: Platónovy spisy sv. IV. Praha: Oikoymenh, 2003, 565a-566a, s. 307 a násl.; samotná 

demokracie přitom dle Platona vzniká tehdy, kdy „chudí zvítězí a z přívrţenců druhé strany jedny 

pobijí, jiné vyţenou z obce, zbylým pak dají rovné právo v občanském ţivotě i v úřadech a úřady 

jsou v ní obsazovány většinou losem“ – ibidem, s. 557a, s. 295-294.) Ztotoņnění demokracie 

s přímou vládou lidu, kdy současně lid je povaņován za protipól aristokracie a oligarchie, zdá se, 

ņe vysvětluje negativní hodnocení demokracie antickými mysliteli, a to s čestnou výjimkou 

Demokrita. Není jistě bez významu, ņe poměrně kriticky se k bezprostřední „vládě lidu“ stavěli i 

hlavní novodobí propagátoři demokratických ideálů jako například John Stuart Mill či dokonce 

Jean Jacques Rousseau. (J. S. Mill proto upřednostňoval reprezentativní demokracii s tím, ņe 

dokonce navrhoval zavedení volebního vzdělanostního censa, aby zabránil znevýznamnění elitní 
části populace. Demokracii je totiņ vlastní, ņe upřednostňuje – či přesněji sází na – průměr. 

Rousseau pak připustil, ņe demokracii pojímána jako přímá vláda lidu, není hodna lidských 

bytostí, nýbrņ jen bohů (srov. Krejčí, O.: op. cit., s. 10). Snad právě vědomí představených rizik 

vedlo k pozdějńímu přehodnocení pojmu demokracie, resp. v naplnění jiņ dříve známého pojmu 

novým obsahem. Jak poutavě popisuje Oskar Krejčí, demokracie totiņ prońla určitými etapami – 

negativně hodnocené prvotní antické pojetí demokracie bylo v osvícenství vystřídáno pozitivním 

přístupem k demokracii, kdy vńak jiņ lid nevládl „ex definitione“ přímo, nýbrņ zprostředkovaně – 

prostřednictvím svých zástupců, dosazených do své funkce formalizovaným způsobem v podobě 

voleb (moderní „ideál“ demokracie; srov. Krejčí, O.: op. cit., s. 7–13). Standard zastupitelské 

demokracie je vńak i nadále doplněn o prvky přímé demokracie (srov. níņe). Z naznačeného je pak 

jistě patrné, ņe ono na první pohled jednoduché sousloví - „vláda lidu“ (z řeč. demos kratein) patří 

k těm střelám Appolóna, jeņ nikdy nelze uspokojivě uchopit. Přestoņe existuje celá řada odpovědí 
či dokonce komplexních teorií demokracie obdobně jako v případě pojmu právo pravděpodobně 

nikdy nenalezneme universální odpověď, co vlastně je – co vńe můņe být – demokracií. Jak totiņ 

upozornil jiņ Giovanni Sartori „demokracie je pojmem, v němţ se spojují deskriptivní a normativní 

obsahy“ (Cabada, L., Kubát, M. a kol.: op. cit., s. 341). 

 
167 Srov. například Mucha, I.: op. cit., s. 134-5.     

 
168 Uvedenou tezi, alespoň co se týče počtu osob a pohlaví, můņeme verifikovat na příkladu České 

republiky, ve které t. č. pravomoc tvořit primární normy je svěřena Parlamentu, jenņ podle Ústavy 

sestává ze dvou komor: Dolní komora Parlamentu – Sněmovna – je tvořena 200 poslanci (a to 44 
ņenami a 156 muņi), Horní komora – Senát – sestává z 81 senátorů (14 ņen a 67 muņů; dle stavu 

před volbami v říjnu 2010). Na tvorbě norem se dále podílí i prezident republiky (1muņ), 

resp. jako „negativní zákonodárce“ rovněņ Ústavní soud (tj. plénum 15 soudců, které t. č. tvoří 10 

muņů a 5 ņen – srov. čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy ve spojení s § 11 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 

182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v platném znění; ve smyslu čl. 87 odst. 3 písm. a) Ústavy by 

potenciálně jako negativní zákonodárce mohl rozhodovat i Nejvyńńí správní soud). Primární 

předpisy dále přijímají zastupitelstva obcí (členů komunálních zastupitelství je přes 72 tisíc; údaj 

dle Příručky člena zastupitelstva obce. Praha: VCVS ČR, o.p.s., 2002) a zastupitelství krajů. 

(Představitelů krajských zastupitelství je v současné době 675; údaj dle Českého statistického 

úřadu – http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/E1001AC92A/$File/422209c1.pdf; citováno 

k 1. listopadu 2010.)       

http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/t/E1001AC92A/$File/422209c1.pdf
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5. Co se týče vzájemného vztahu obou entit, tj. zákonodárného sboru 

a lidu, domnívám se, a to aniņ bych jakkoliv zpochybňovala, resp. polemizovala 

s významem a přínosem současného konceptu demokratického právního státu 

vyznačujícího se systémem dělby moci a doplněným o adekvátní stupeň 

decentralizace (srov. dále – IV. 3.), ņe i dnes lze vyslovit domněnku, byť se 

značnou mírou nadsázky, ņe větńina přísluńníků nańí společnosti i nadále 

vystupuje ve vztahu k normotvůrcům zpravidla jen jako víceméně pasivní 

„recipient“ jejich kaņdodenní činnosti.
169

  

6. Dále můņeme předpokládat, ņe i kdyņ je moc svěřena do rukou několika 

málo subjektů vytvářejících prima facie rovnocenný a homogenního sbor, tak 

rovněņ v rámci tohoto orgánu se dříve či později objeví osoba/y, které získají 

rozhodující vliv na jeho činnost (primus inter pares), a to jak jiņ v roce 1911 

upozornil Robert Michels.
170

 I kdybychom vńak abstrahovali od naznačeného 

                                                             
169 Vyuņívám zde částečně terminologii Georga Jellineka, jenņ rozlińoval mezi občanem – 
subjektem státní moci a občanem – předmětem státní činnosti. (Pavlíček, V. a kol., op. cit., s. 53; 

Jean Jacques Rousseau ńel dokonce jeńtě dál, kdyņ tvrdil, ņe „Anglický lid si myslí, ţe je svobodný; 

velice se mýlí; je jim jen během volby členů parlamentu; jakmile jsou zvoleni, je otrokem, není 

ničím“ – Rousseau, J. - J.: op. cit., s. 108). Byť pojetí státu i samotné demokracie se oproti časům 

Jellineka v mnohém změnily, mám za to, ņe i nadále je v České republice větńina občanů aktivním 

subjektem státní moci, tj. ve smyslu, ņe se podílí na kreaci státní moci, jen v okamņiku voleb. 

(Volby lze proto povaņovat za „svátek demokracie,“ a to i přesto, ņe okamņik voleb současně 

znamená, ņe moc je dočasně – sit venia verbo – „pohozena“ na ulici a potenciálně ji tedy můņe 

zvednout kdokoliv). Mimo volební období elektoriát rozhodnutí veřejné moci spíńe jen pasivně 

přijímá, přičemņ vńímá si zpravidla jen těch rozhodnutí, která jsou prezentována v médiích. Přijatá 

rozhodnutí v určitém volebním období má sice občan vņdy moņnost zhodnotit prostřednictvím 

odevzdání hlasu v následujícím volebním klání (stejně tak můņe vybrat i hlavní směr dalńího 
vývoje státu), avńak pro tento akt se mu zpravidla nedostává dostatek relevantních a hodnověrných 

informací, resp. má k dispozici pouze informace snaņící se primárně přizpůsobit voliči – 

mediánovi. (Srov. Krzyņanková, K.: Volební kampaň. Problém férovosti a korektnosti volební 

kampaně z pohledu politologie a práva. In: Antoń, M., Wintr, J. (eds.): Volební systémy a volební 

právo – české cesty v kontextu zahraničních modelů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006, 

s. 182 a násl.) S rozhodování voličů na základě nedostatečných informací je dále spojen jeńtě jeden 

zajímavý paradox: reprezentativní výzkumy prokázaly, ņe občané se zpravidla seznamují toliko 

s vybranými volebními programy, a to těch stran, které budou volit, tj. četba volebního programu 

nepředchází rozhodnutí o výběru konkrétního politického uskupení (Krejčí, O.: op. cit., s. 292; na 

druhou stranu takové chování můņe být zcela racionální, pokud voliči mají zkuńenost, ņe programy 

nejsou plněny, coņ vńak jiņ má vypovídací hodnotu o celkové politické kultuře).  Pro úplnost je 
třeba zmínit, ņe v této práci prezentovaný závěr je částečně ovlivněn i tím, ņe v České republice 

řada prvků bezprostřední participace občanů na státní (veřejné) moci, a to ve srovnání se Západem, 

dodnes nebyla implementována. Mám tím na mysli předevńím referendum a zákonodárnou 

iniciativu občanů, byť si současně si uvědomuji meze obou institutů: Co se týče referenda, jeho 

podoba a uplatnění je limitováno předchozí vůli vybraných jedinců. (Objektivně posuzováno, 

limitace je nezbytná, neboť ne kaņdá otázka je vhodná pro rozhodování v referendu.) Stejně tak 

o zákonodárné iniciativě rozhoduje ve finále opět předem zvolený úzký okruh osob.  

 
170 Mám zde na mysli známý Michelsův železný zákon oligarchie, podle kterého v rámci kaņdé 

entity (organizace), ať demokratické či autokratické, se dříve či později vytvoří skupina vládců 

(oligarchů), jeņ rozhoduje o dalńím směřování této entity, resp. i jí podřízených celků. 
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„elitního principu“, tj. kdybychom pominuli hypotézu, ņe rozhodující vliv na 

určování obecného rámce quid iuris vņdy uchvátí pár vybraných jednotlivců, tak 

je vysoce pravděpodobné, ņe zákonodárný sbor, bude-li skutečně plnit funkci 

normotvůrce (není-li tedy jen fasádou pro skutečné vůdčí centrum), nikdy nebude 

ve vńech situacích tvořit zcela jednolitý a uniformní celek.
171

 Jinak řečeno přijatá 

rozhodnutí budou vņdy odráņet vůli ad hoc vytvořené názorové větńiny či frakce 

ohledně normativního způsobu řeńení určité právně relevantní otázky.
172

 (Lidská 

historie přitom zaznamenala jiņ řadu příkladů, kdy několik málo hlasů 

legislativců, či dokonce jen jeden hlas, rozhodl o tom, která názorová skupina se 

stane větńinou a potaņmo tedy i zda se třeba otevře cesta pro provedení 

                                                                                                                                                                       
(Srov. k tomu blíņe Michels, R.: Political Parties; Sociological Study of the Oligarchical 

Tendencies of Modern Democracy, zejména kapitola II., a to na: 

http://etext.lib.virginia.edu/etcbin/toccer_new2?id=MicPoli.sgm&images=images/modeng&data=/

texts/english/modeng/parsed&tag=public&part=25&division=div2, citováno k 1. listopadu 2010). 

O krok dál od Roberta Michelse postoupili tvůrci tzv. teorie elit, Italové Vilfredo Pareto 

a Gaetano Mosca, dle kterých společnost lze přirovnat ke kuņelu, na jehoņ vrcholu vņdy stojí 

určitá elita, jeņ kontroluje klíčové oblasti politiky, ekonomiky a armády. Lidské dějiny jsou pak 
těmito dvěma autory přirovnávány ke koloběhu elit: Jestliņe jedna elita ztrácí své vlastnosti, je 

vystřídána kontraelitou, přičemņ tento proces (výměna elit) se cyklicky opakuje. V rámci 

zachování rovnováhy je vńak třeba upozornit na to, ņe existují autoři (například Robert Alan Dahl), 

kteří zpochybňují správnost teorie elit. Poukazují na to, ņe ve společnosti se vedle sebe vyskytuje 

více rovnocenných mocenských skupin, které se navzájem vyvaņují. Za povńimnutí vńak stojí, ņe 

ani jeden z těchto přístupů nepopírá, ņe ve společnosti se vyskytují subjekty, které jsou obdařeny 

schopností ovlivňovat chování větńiny populace. Nadto koncept Dahla plně koresponduje s prima 

facie expresivními závěry zastánců teorie veřejné volby (srov. dále). 

 
171 Po vzoru jednoho z federalistů, Jamese Madisona, můņeme vyslovit názor, ņe lidem je vlastní 

stranickost, neboť „dokud je lidský rozum omylný a má svobodu volby, budou se tvořit odlišné 

názory“ (Madison, J.: Federalista č. 10. In: Hamilton, A., Madison, J., Jay, J.: Listy federalistů. 
Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci. Olomouc: Votobia, 1994, s. 71). Vzhledem 

k tomu, ņe stranickost je „zaseta v lidské povaze“, James Madison se domníval, ņe nikdy nelze 

odstranit její příčiny, nýbrņ lze toliko omezovat její účinky, a to mj. prostřednictvím stanovení 

vhodné struktury „Unie,“ resp. v nańem kontextu přísluńného sboru. Tuto myńlenku povaņuji za 

nesmírně významnou, vņdyť i dneńní demokracie by měla spočívat v neustálém hledání 

optimálního způsobu nalézání větńiny. K uvedenému povaņuji vńak za vhodné dodat jednu 

drobnou korekci. Představy jednotlivců sdruņených do frakcí (například politických stran) ohledně 

řeńení určité otázky se sice z povahy věci rozcházejí, avńak určité názory a cíle je vņdy spojují, a to 

konkrétně touha po maximalizaci hlasů a úřadů, jakoņ i realizaci vlastního programu.  

 
172 Větńina můņe být výsledkem buď ad hoc nalezeného konsensu napříč politickým spektrem 

ohledně podoby řeńení určitého otázky (tj. „nepředvídatelná“, „nahodilá“ či téņ „neprogramová“ 

větńina), anebo názorová větńina je dána jiņ a priori, tj. reprezentant hlasuje určitým způsobem 

zejména z tohoto důvodu, neboť mu tak velí přísluńnost k určité straně. (Lze proto hovořit 

o „předvídatelné“ či téņ „programové“ větńině.) Lze dodat, ņe v teorii se lze někdy setkat s názory, 

jeņ negativně hodnotí vytváření nepředvídatelných a nesystematických větńin, a naopak glorifikují 

programové větńiny. Osobně nesdílím tento názor. Předpokládáme-li racionalitu reprezentanta 

a zohledníme-li to, ņe disponuje volným mandátem, pak dle mého názoru nic nebrání tomu, aby 

poté, co se důkladně seznámí s návrhem normy, sám zodpovědně rozhodl o tom, zda udělí souhlas 

s přijetím určité úpravy. Uvědomuji si přitom, ņe právo pracuje s řadou fikcí, mezi které mj. patří 

i racionalita zákonodárce (blíņe k tomu níņe).    

http://etext.lib.virginia.edu/etcbin/toccer_new2?id=MicPoli.sgm&images=images/modeng&data=/texts/english/modeng/parsed&tag=public&part=25&division=div2
http://etext.lib.virginia.edu/etcbin/toccer_new2?id=MicPoli.sgm&images=images/modeng&data=/texts/english/modeng/parsed&tag=public&part=25&division=div2
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významných právních reforem.)
173

 Tento jev dle mého soudu nelze hodnotit nijak 

negativně. Ba naopak, přirozený názorový pluralismus uvnitř zákonodárného 

sboru, resp. jakéhokoliv entity, je-li doprovázen skutečnými diskusemi 

a smysluplně vedenými spory (čím rozumím to, ņe věc je řeńena v intelektuální, 

a nikoliv emotivní rovině) ohledně alternativ moņné právní úpravy, můņe 

v novodobém demokratickém státě představovat hodnotu sui generis: Racionální 

názorový pluralismus, tj. je-li nadán schopností konstruktivní diskuse a uměním 

neabsolutizovat a neprosazovat určitou ideologicky zbarvenou vizi za kaņdou 

cenu, můņe totiņ dle mého názoru zvyńovat imunitu systému jako celku, a to 

předevńím vůči různým rakovinotvorným ideologiím a demagogiím.
174

 

7. Za racionální a nanejvýń ņádoucí by pak bylo jistě moņné povaņovat 

i představu, ņe tyto nepočetné osoby, které jsou obdařeny mocí závazně 

předurčovat, co bude v dané společnosti právem, budou vņdy jednat v zájmu 

vńech členů society, popř. skupinových cílů, a to zejména pokud byli do své 

funkce dosazeni (zvoleni) přísluńníky samotného společenství,
175

 resp. – obecněji 

– je-li jejich „panství je legální“ (Max Weber).
176

 Jinými slovy, mohli bychom 

soudit, ņe budou stanovit, popř. i uznávat, a to i přes z povahy věci 

                                                             
 
173 Například o odsouzení anglického krále Karla I. Stuarta k trestu smrti rozhodl dne 29. ledna 

1649 doslova jeden hlas. (68 soudců zcela nově ustanoveného Nejvyńńího soudu rozhodlo 

o velezradě krále, proti bylo 67 osob.) Dále například o zvolení Johna Quincyho Adamse na 

6. amerického prezidenta bylo rozhodnuto rozdílem jednoho hlasu ve Sněmovně reprezentantů, 

a to generála Van Rensselaera. (Pro dalńí příklady srov.: http://www.learn-

usa.com/of_relevance/vote.htm).  

 
174 Jan Sokol v této souvislosti výstiņně dodává, ņe „společnost stejných (vņdy) jen čeká na svou 

totalitu. A dřív nebo později se jí dočká“ (Sokol, J.: Tolerance, pluralismus a postmoderna. In: 

Kunc, J. (ed.): Demokracie a ústavnost. Praha: Karolinum, 1996, s. 192). 

 
175 V souladu s čl. 23 odst. 3 Ústavy České republiky legislativci mají vykonávat svůj mandát 

v zájmu vńeho lidu a „dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.“  Jinak řečeno, tuzemńtí 

zákonodárci mají volný mandát a nemají tedy povinnost přijímat jakékoliv pokyny od svých 

voličů s tím, ņe jejich jednání je limitováno celospolečenskými zájmy. Na druhou stranu vńak 
nelze nevidět, ņe volby jsou specifickou „smlouvou mezi voličem a reprezentantem,… která má 

řadu podmínek“ (srov. Krejčí, O.:  op. cit., s. 23), z čehoņ by pak bylo moņné dovodit, a to 

navzdory čl. 23 odst. 3 Ústavy, existenci specifické formy vázaného (imperativního) mandátu 

zákonodárců sensu largissimo. 

 
176

 Připomeňme, ņe podle Maxe Webera lze panství udrņet buď mocensky, anebo legitimně. 

Legitimita pak můņe vyplývat – alternativně - z tradice (pak hovoříme o tradičním panství), 

charismatu vůdce (panství charismatické), anebo z respektování pravidel, kompetencí, či třeba, 

jako v jako nańem případě, procedury dosazování reprezentantů (tzv. legální panství).  
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neodstranitelný názorový pluralismus, vņdy toliko „funkční“ právní pravidla, jeņ 

slouņí naplňování „obecného blaha.“
177

  

8. Politologická teorie racionální (veřejné či téņ kolektivní) volby,
178

 

zejména pak práce Mancura Olsona nazvaná Logika kolektivní akce (The Logic 

of Collective Action, 1965), vńak otřásla tímto na první pohled správným 

a jediným moņným úsudkem, a to kdyņ upozornila na to, ņe ve společnosti se 

vyskytuje celá řada „disfunkčních“ norem
179

: Konkrétně Olson poukázal na to, ņe 

osoba z důvodu svého členství v určitém kolektivu (či skupině) se s nejvyńńí 

pravděpodobností nepřestane chovat pragmaticky, tj. bude i nadále sledovat své 

vlastní zájmy, a to pokud nebude existovat dostatečně silný prostředek donucení 

nebo jiný zvláńtní prostředek, jenņ by ji přinutil jednat ve prospěch společného 

(kolektivního) zájmu. K chování zaměřenému na maximalizaci osobního 

prospěchu přitom bude docházet zejména v těch situacích, kdy se půjde 

o regulaci ekonomických otázky.
180

 
181

  

                                                             
177 Obecné blaho bychom mohli v tomto kontextu cum grano salis povaņovat za výron 

Rousseauovské (vńe)obecné vůle (volonté generale), kterou je vńak třeba odlińovat od vůle vńech 

(volonté de tous). „Vůle všech přihlíţí k zájmu soukromému a je jen souhrnem jednotlivých vůlí: 

ale odečtěte od těchto vůlí plus a minus, které se vzájemné ruší, a zůstane jako úhrn rozdílů vůle 

obecná“ (Rousseau, J.-J., op. cit., s. 38). Připomeňme, ņe dle Rousseaua se obecné blaho redukuje 

na dva hlavní předměty, a to svobodu a rovnost, které by téņ měly být základními cíli činnosti 

kaņdého zákonodárce. Srov. vńak níņe k tzv. „Rousseauaově rozporu,“ jenņ popsal Robert Alan 

Dahl a jeņ rozvíjejí myńlenku Rousseaua, ņe vńechny politické společnosti se vņdy skládají 

z menńích societ, z nichņ kaņdá má své zájmy a pravidla. „Vůle těchto konkrétních společností má 

(pak) vţdycky dva vztahy: pro členy společenství je to obecná vůle, pro velkou společnost je to 

soukromá vůle, která se často v prvním ohledu zdá být a v druhém nemorální.“ (Tento výňatek 

z díla Rousseaua citován dle Jirásková, V.: Politika, etika, rétorika. In: Kunc, J. (ed.): Demokracie 
a ústavnost, op. cit., s. 187.) 

 
178

 Jde o politologickou verzi zejména v 60. a 70. letech minulého století populárního 

behaviorismu. 

 
179

 Pouņité pojmy, „funkční“ a „disfunkční“ norma (pravidlo), jsou zapůjčeny z díla polské 

socioloņky Marie Ossowské Sociologie morálky (Socjologia moralności), ve kterém tato autorka 

mj. přesvědčivě vyvrací představy tzv. „funkcionalistů“ o tom, ņe kaņdá společenská norma sloņí 

k naplňování nějakého prospěńného cíle či nějaké reálné společenské potřeby. Ossowská 
poukazuje na to, ņe ve společnosti působí celá řada disfunkčních pravidel, které místo tmelícího 

charakteru působí spíńe destruktivně. Srov. blíņe: Ossowska, M.: Socjologia moralności. Zarys 

zagadnień. Warszawa: 1969, s. 223-237. 

 
180 Srov.: Olson, M.: The Logic of Collective Action. Cambridge, Massachusets: Harvard 

University Press, 1965, s. 1–2. Olson má za to, ņe větńina členů kolektivního orgánu se bude 

chovat popsaným způsobem dokonce tehdy, kdy mezi jednotlivými členy sboru bude existovat 

jednomyslná shoda na tom, co je společným dobrem a jak jej lze dosáhnout.  Lze doplnit, ņe 

obdobný závěr jako Olson, byť v poněkud odlińném kontextu, vyslovil jiņ dříve známý 

francouzský myslitel Alexis de Tocqueville, kdyņ si poloņil tuto otázku: „Co jiného je však 

většina, brána vcelku, neţ individuum, které má názory a nejčastěji i zájmy protichůdné názorům 
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9. Olsonova prvotní představa byla záhy podrobněji rozpracována přímo 

ve vztahu k zákonodárným sborům: Teorie veřejné volby vyuņila paletu 

ekonomické analýzy, aby pochmurně vykreslila doposud spíńe nedotknutelnou 

podobu legislativy: Kongres (či obecněji jakýkoli zákonodárný sbor) je dle 

zastánců této teorie toliko místem pro nákup zboņí zájmovými/nátlakovými 

skupinami; zákonodárci před těmito skupinami zcela kapitulují, namísto toho, aby 

usilovali o obecné dobro.
182

 I kdyby vńak zákonodárci byli zcela „imunní“ vůči 

vnějńím vlivům, jejich síly se budou plně vyčerpávat na neustálých politických 

střetech, pokusech o sestavení větńiny a hledání kompromisů ohledně podoby 

                                                                                                                                                                       
a zájmům jiného individua, která se označuje jako menšina. Připustíte-li tedy, ţe člověk nadaný 

všemocností by ji mohl zneuţít proti svým protivníkům, proč neuznáte totéţ, pokud jde o většinu? 

Změnili snad lidé povahu tím, ţe se spojili? Stali se v nesnázích trpělivějšími tím, ţe se stali 

silnějšími? Pokud jde o mne, nemohu tomu věřit…“ (Tocqueville, A.: Demokracie v Americe. 

sv. I. Praha: Lidové noviny, 1992, s. 191.  

 
181 Lze dodat, ņe tento přirozený sklon o maximalizaci osobního prospěchu můņe vést 

k tzv. korupčnímu jednání. Zdá se přitom, ņe pravděpodobnost výskytu tohoto chování se zvyńuje 

spolu s postavením jedince v systému společenské organizace, neboť slovy lorda Actona, „moc 

obvykle korumpuje.“  Recentně se pravdivost této teze pokusili empiricky verifikovat Joris 
Lammers z Tilburské univerzity v Nizozemsku a Adam Galinsky z Northwestern University 

v Illinois. Těmito vědci zveřejněné výsledky bádání potvrzují, ņe moc má tendenci korumpovat 

a podporovat licoměrný sklon uplatňování přísnějńích kritérií na jiné neņ na sebe sama. Přesněji 

řečeno, „ţe lidé nadaní mocí, kterou povaţují za legitimní, porušují pravidla nejen proto, ţe jim to 

snáze projde, ale i proto, ţe se k tomu na jakési intuitivní úrovni cítí oprávněni, pokud jedině tak 

mohou dosáhnout toho, co chtějí“ (Jak chutná moc. Respekt č. 4/2010, s. 28, tento článek byl 

přeloņen z časopisu The Economist.) Toto pravidlo se vńak dle experimentátorů nevztahuje na 

jednotlivce, kteří své vysoké mocenské postavení osobně vnímají jako nezaslouņené, a kteří 

z tohoto důvodu tendují spíńe k tomu, ņe posuzují sebe přísněji a druhé benevolentněji. S ohledem 

na výskyt této druhé skupiny osob bychom proto mohli vyslovit hypotézu, ņe nekorumpuje 

samotná moc, nýbrņ ņe korupčním spouńtěčem je vņdy pouze osoba usilující o moc. Po vzoru 
Noama Chomského lze pak – poněkud spekulativně – doplnit, ņe k větńí „korupci moci“ bude 

pravděpodobně docházet tehdy, je-li moc centralizována, neboť má „obecně vzato sklon 

maximalizovat to nejhorší z lidských instinktů, zejména instinkt lakoty, hromadění moci a ničení 

ostatních“ (Chomsky, N., Foucault, M., Elders, F.: op. cit., s. 78.) Tento citát vńak vyņaduje 

doplnění v tom směru, ņe Chomsky byl zastáncem poněkud krajního politického proudu 

tzv. anarchosyndikalismu, spojujícího – jak název napovídá – anarchismus s radikálními odbory, 

který brojí proti ústřednímu centralizování moci. Preference decentralizace je tedy Chomským 

povaņována jiņ za určitý vstupní axióm celého uvaņování. 

 
182 Srov. blíņe In: Eskridge, W. N.: Politics Without Romance: Implications of Public Choice. 

Theory for Statutory Interpretation. Villanova Law Review 74, 1988, s. 275 a násl. (srov. dále – 
poznámka pod čárou č. 191 a č. 192). Politologové, a to zejména na základě zkuńeností v USA, 

v tomto kontextu rozlińují tři základní způsoby, jak dochází ke kontaktu zájmových skupin, resp. 

lobbistů, se zákonodárci: Lobbisté mohou vystupovat jako: i) lidé kontaktů, kteří navazují osobní 

vztahy s konkrétními představiteli zákonodárného sboru (tato forma ovlivňování je téņ povaņována 

za nejúčinnějńí); ii) informátoři, kteří poskytují různé informace a materiály, anebo konečně jako 

iii) dohlíņitelé, jeņ dlouhodobě sledují vývoj a různé tenze v zákonodárných sborech, a to za tím 

účelem, aby ve vhodný okamņik (tj. nastane-li optimální politická konstelace) mohli alarmovat 

přísluńné zájmové skupiny, jeņ provedou dalńí akce. (Blíņe in: Cabada, L., Kubát, 

M. a kol.: op. cit., s. 223.) Pozornost zájmových skupin se vńak nemusí nutně soustředit toliko na 

zákonodárné sbory. K pokusům o ovlivnění můņe docházet na různých úrovních a při vyuņití 

rozmanitých metod. 
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konkrétní právní úpravy.
183

 (V těchto souvislostech jistě nepřekvapí, ņe 

popularizace představeného vyobrazení zákonodárného sboru vyvolala „novou“ 

revoluci v americké právní vědě, resp. v dosavadních přístupech k právní 

interpretaci právních textů, a zejména pak ve vztahu k historickému výkladu, 

neboť zkoumání původních záměrů legislativců, resp. i samotného ratio legis  na 

základě výkladu e occasionem legis, v okamņiku, kdy je pravděpodobné, ņe 

zákon, jenņ je vykládán, je výsledkem protichůdných zájmů různých vlivných 

skupin, se začalo mnohým jevit jako dosti pochybné.)
184

  

10. Zakladatel teorie racionální volby, Joseph Alois Schumpeter, pak jako 

jeden z prvních dále upozornil na to, ņe normotvůrcem je v dneńní západní 

společnosti typicky politik – profesionál, který se primárně soustředí na blízkou 

budoucnost, neņli na dlouhodobějńí časovou perspektivu.
185

 I kdyby tedy tento 

profesionál-normotvůrce byl odolný vůči působení nátlakových skupin, tak 

podoba jim přijímaných norem bude nezřídka ovlivněna mj. i touhou uspět 

v politickém boji, jenņ cyklicky kulminuje v okamņiku voleb. (Na potenciálního 

voliče, a to předevńím voliče-mediána, můņeme proto hledět jako na nátlakovou 

skupinu sui genesis.)
186

 

11. Domnívám se vńak, ņe přestoņe lidské bytosti nikdy nebudou zcela 

„ideálními“
 187

 zákonodárci, výńe představené vybrané rysy normotvorby závěry 

                                                             
183 Srov. k tomu téņ například: Easterbrook, Statute´s Domains. University of Chicago Law 

Review č. 50/1983, s. 547.   
 
184 Obliba odkazů na historické cíle zákonů, resp. zjińťování intencí zákonodárců při provádění 

právní interpretace, kulminovala v Spojených státech amerických v 50. a 60. letech minulého 

století, a to jako specifická reakce na předcházející období, jeņ primárně lpělo na jazykové metodě 

výkladu právních textů. Srov. k tomu blíņe článek: Brzeziński, B.: Wspołczesne amerykańskie 

teorie wykładni prawa. Państwo i prawo č. 7/2006, s. 22 a násl.  

 
185 Lidem obecně chybí smysl pro uvaņování v dlouhodobém měřítku. Lidská percepce je totiņ 

nastavena na rozeznávání bezprostředních příčin, čímņ je limitován smysl pro události, které mají 

delńí periodu. Srov. Eibl-Eibesfeldt, I.: op. cit., s. 44 a násl. 

 
186 Joseph Alois Schumpeter dokonce ve svém nejvýznamnějńím díle Kapitalismus, socialismus 

a demokracie (Capitalism, Socialism and Democracy, 1979) charakterizuje demokratickou metodu 

„jako institucionální uspořádání pro přijímání politických rozhodnutí, ve kterém jedinci 

prostřednictvím konkurenčního boje o hlasy voličů, nabývají moc rozhodovat“ (citováno dle 

David, R.: op. cit., s. 185). 
 
187 K tomu, aby bylo přijato nejlepńí myslitelné právo, by totiņ bylo třeba, aby je stanovila „vyšší 

rozumná bytost, která by viděla všechny vášně lidské a která by ţádnou z nich nepociťovala; která 

by neměla ţádnou podobnost s naší přirozeností a která by ji důkladně znala; jejíţ štěstí by nebylo 

závislé na nás, a která by přece chtěla se zabývati naším štěstím; konečně, která by mohla 
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teorie veřejné či racionální volby nelze bez dalńího přijmout resp. je třeba na ně 

hledět pouze jako na zhutněné, zveličené a velmi hrubé náčrty konkrétního 

normotvůrce. Vņdyť i samotný Olson připouńtěl, ņe v kolektivu se mohou 

vyskytovat „altruističtí“ jedinci, kteří nemusejí usilovat o maximalizaci svého 

zisku. Na druhou stranu nelze přehlíņet to, ņe jednak právní pravidla nemusejí být 

vņdy přijímány v zájmu celé skupiny, nýbrņ mohou být dány partikulárními 

zájmy, a to zejména ekonomickými a politickými, normotvůrců, jednak podobu 

těchto pravidel mohou významně ovlivnit i subjekty, které sice formálně 

nedisponují nejvyńńí zákonodárnou mocí, avńak fakticky ji vykonávají (resp. ji 

určují). Stupeň náchylnosti k moņnému ovlivňování obsahu práva různými 

partikulárními zájmy přitom nebude ve vńech právních oblastech stejně vysoký: 

Mám za to, ņe sféra veřejného práva (ius publicum), zaloņená – a to s výjimkou 

trestního práva – víceméně na rozdělovací (sociální) spravedlnosti – spíńe vybízí 

k prosazování dílčí vůle prostřednictvím ovlivňování podoby právních pravidel 

neņ právo soukromé (ius privatum).
188

 (Bylo by proto moņné vyslovit i hypotézu, 

ņe v oblasti práva soukromého bude snadněji nalezen konsensus ohledně obsahu 

právní úpravy, neņ je tomu ve sféře práva veřejného.)
189

  

 

 

                                                                                                                                                                       
pracovati v jenom století a bráti uţitky získávajíc si vzdálenou slávu během času. Bylo by třeba 

bohů, aby dávali zákony lidem…“ (Rousseau, J.-J., op. cit., s. 49-50). Neuzavřelo by vńak toto 

boņské právo opět společnost? Není právě nedokonalost, ostrost hran, která se obruńuje a precizuje 

aņ v průběhu následné aplikace, pojmovým znakem stanoveného práva? Jinak řečeno, není 

nedokonalost zákonodárcem vytvářené úpravy jednou z podmínek pro to, aby právo bylo moņné 

v následném procesu aplikace práva uzpůsobit měnícím se potřebám a zájmům společnosti?  

 
188 Ingerence do sféry práva soukromého, zejména pak obchodního, vńak nelze nikdy vyloučit. 

Domnívám se ale, ņe snaha ovlivnit odpověď quid iuris bude spíńe vyvíjena aņ v rámci samotného 

procesu aplikace práva, nikoliv tedy jiņ na úrovni tvorby právních pravidel. Dále je třeba upozornit 

na to, ņe i ve sféře soukromého práva se objevují otázky (například uzavírání homosexuálních 
svazků, adopce dětí těmito osobami), které jsou způsobilé rozdělit společnost, a dokonce se mohou 

stát důvodem pro nepřijetí systémových norem. Dokladem můņe být osud prvorepublikového 

návrhu občanského zákoníku, který nebyl přijat zejména z důvodu nemoņnosti nalezení konsensu 

ohledně úpravy manņelství. 

 
189 Zajímavé výsledky v tomto směru přinesl výzkum Klause von Beymeho, jenņ na základě 

analýzy 150 nejvýznamnějńích zákonů projednaných v německém Spolkovém sněmu dospěl 

k závěru, ņe nejkonfliktnějńí jsou zákony nedistributivní (přerozdělovací), následované zákony 

restriktivními (tj. zákony, které omezují dosavadní práva občanů) a extenzivními (tyto zákony 

rozńiřují okruh oprávnění jejich adresátů). Naopak k nejsnadněji přijímaným zákonům patří dle 
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2: „SPOLUHRÁČI“ A „PROTIHRÁČI“ NORMOTVŮRCŮ 

 

 

1. Zastavme se na chvíli u subjektů, u kterých „absentuje“ legitimita 

k výkonu nejvyńńí zákonodárné moci, ale kteří přesto ovlivňují podobu rozhodnutí 

přijímaných formální nejvyńńí moci: Mám za to, ņe je můņeme rozdělit do dvou 

základních skupin: primo na „subjekty – protihráče“ státní (veřejné) moci, 

a secundo na „subjekty – spoluhráče“ formální legitimní moci.
190

 (Specifický 

průsečík obou mnoņin představují masová média, která dle mého názoru můņeme 

zařadit jak mezi protihráče, tak i spoluhráče veřejné moci.)
191

  

                                                                                                                                                                       
výsledků bádání von Beymeho zákony distributivní, tj. takové zákony, které rozdělují prostředky 

rovnoměrně. (Srov. blíņe in: Gerloch, A. a kol.: Teorie a praxe tvorby práva, op. cit., s. 143). 

 
190 Pouņité termíny zavádí autorka této práce. 

 
191 Média mohou vystupovat jednak jako opinion makers, tj. kdy aktivně generují veřejné mínění, 

potaņmo tedy i společenský tlak, jednak jako opinion shapers, kdy toliko formují veřejné mínění. 

Mezi způsoby „formování či tvarování“ veřejného mínění přitom patří i jednání, kdy se média 

omezují pouze na informování veřejnosti o vybraných otázkách, neboť jiņ samotný výběr témat je 

způsobilý ovlivňovat veřejné mínění. (Konkrétní příklad toho, jak média, a to v daném případě 
Lidové noviny, vystupují jako opinion makers, popisuje Erik Tabery – srov. Tabery, E.: Úspěńná 

mise. Návod, jak snadně a úspěńně provést zastírací akci. In: Respekt č. 6/2010, s. 14-15. Z tohoto 

článku téņ vyplývá, ņe samotní novináři povaņují za rozporné s profesní etikou takové postupy 

médii, resp. jiných novinářů, kdy se stávají aktivními mocenskými hráči.) Je tedy zjevné, ņe média 

mají nepopíratelný vliv na veřejné mínění. Zdá se vńak, ņe nikoliv „vńemohoucí“, jak usuzovali 

někteří významní myslitelé v 90. letech minulého století. Recentní psychologické výzkumy totiņ 

prokázaly, ņe média spíńe odráņejí stav a symptomy společnost, neņ aby ji primárně aktivně 

měnily. Velmi zajímavé poznatky v tomto ohledu vyplynuly z rozsáhlého výzkumu Vesny 

Korońové a Márie Bratské. Jejich studie prokazuje, ņe samotný výběr konkrétního média jakoņto 

zdroje informací o světě je do značné míry ovlivněn charakterem (či typem) subjektu – recipienta. 

Lidský charakter je rovněņ rozhodujícím faktorem pro výběr konkrétních informací, které osoba 
v médiu vyhledává, tj. lidským bytostem je vlastní apriorní zaměřenost na určitý typ článků. 

Média téņ působí rozdílně na jednotlivé osoby: Typové vlastnosti jednotlivce rozhodují o tom, zda 

osoba inklinuje k tomu, aby bez dalńího věřila v hodnověrnost předkládaných informací, potaņmo 

se tedy nechala i zmanipulovat. Autorky se domnívají, ņe by bylo ņádoucí po vzoru některých 

zahraničních států (např. Kanady) zavést na ńkolách speciální předmět – mediální výchovu, 

v rámci které by byla vyučována schopnost kritického přístupu k informacím zveřejňovaným 

v médiích (srov. Korońová, V., Bratská, M.: Ńtruktúra osobnosti – dolņitý aspekt účinkov 

televízneho spravodajstva u maturantov. In: Macek, P., Dalajka, J.: op. cit., s. 118-126). Lze dodat, 

ņe veřejné mínění je kromě masových médií ovlivňováno rovněņ vlastními zájmy jednotlivců, 

jejich politickým vzděláním, ale i samotnými politickými vůdci. 
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2. Co se týče první skupiny, označené jako „protihráči“ legislativců, 

spadají sem zejména různé nátlakové a zájmové skupiny.
192

 Přestoņe jejich 

činnost je zpravidla veřejností vnímána poměrně negativně, mám za to, ņe tyto 

subjekty mohou v některých směrech plnit i prospěńnou funkci. Konkrétně se 

domnívám, ņe mohou iniciovat diskusi nad celou řadu celospolečensky 

významným témat, resp. poukázat na dalńí alternativy řeńení různých otázek. Dále 

téņ mohou vykonávat neformální kontrolu nad činností zvolených normotvůrců.
193

 

Za nejvýznamnějńího „protihráče“ sensu largo veřejné moci je pak třeba označit 

samotnou občanskou společnost,
194

  rozuměnou – po vzoru Petra Pitharta – jako 

„sumu sfér svobodného sdruţování, sebeorganizování lidí, autonomních na 

státu.“
195

 Nevyvolává přitom pochyby, ņe občanská společnost představuje 

nenahraditelný předpoklad a pojistku existence demokracie.  

3. Druhou skupinu – „spoluhráče“ normotvůrců, byť ne vņdy rovnocenné, 

tvoří v prvé řadě armáda úředníků legislativních odborů různých správních orgánů 

(tvoří proto část tzv. byrokracie), která pod záńtitou nejvyńńích představitelů 

exekutivy připravuje návrhy větńiny přijímaných norem.
196

 Spoluhráčem 

                                                             
192

 K popisu a dělení obou typů skupin srov. blíņe in: Gerloch, A.: Teorie a praxe tvorby práva, 

op. cit. s. 41- 42, resp. téņ in: Cabada, L., Kubát, M. a kol.: op. cit., s. 219-226.  (Autoři obou 

publikací pojímají tuto problematiku částečně odlińně.)  

 
193 Z pohledu moderních ideálů demokracie povaņuji vńak za poměrně problematickou činnost těch 

nátlakových skupin, které nemají jasně identifikovatelnou členskou základnu ani program, 

resp. těch uskupení, jejichņ prvotním a zpravidla i jediným, zájmem je zajińtění pro ně výhodné 

alokace zdrojů. Specifickým a potenciálně i velmi nebezpečným protihráčem normotvůrců jsou 

rovněņ různé nadnárodní korporace, které jsou způsobilé ovlivňovat podobu norem ve více státech, 
resp. v celých regionech. 
 
194

 Vycházím zde z toho, ņe okamņikem zvolení do zákonodárného sboru se zvolený reprezentant 

částečně vyčleňuje z občanské společnosti, stává se zodpovědným subjektem (ve smyslu „mea 

culpa“) za dalńí směřování společnosti, jehoņ jednání by mělo být kriticky a – v rámci moņností – 

i objektivně posuzováno lidem v dalńím volebním klání. (Vzhledem k tomu, ņe osobě je 

zachováno pasivní volební právo, moņnost účastnit se dalńích forem ņivota společnosti, pouta 

s občanskou společností nejsou přetrņena, byť pozice jedince se významně mění.) 
 
195Pithart, P.: Občanská společnost v České republice v roce 2000. Článek dostupný na 
http://www.pithart.cz/archiv_textu_detail.pp?id=38 (citováno k 1. listopadu 2010). 

 
196  Odhaduje se, ņe aņ 90% vńech návrhů zákonů pochází od vlády a z nich je 90 % nakonec 

i přijato (srov. Gerloch, A.: Teorie a praxe tvorby práva, op. cit. s. 40). Samotné vládní návrhy 

zákonů jsou pak v první fázi předkládány vládě jednotlivými ministerstvy. Počet předkládaných 

návrhů zákonů (sensu largo) přitom recentně neustále narůstá, a to nejen v České republice. (Pro 

označení tohoto jevu se v tuzemské literatuře vņil pojem „legislativní smršť, jehoņ autorství je 

připisováno Milońi Zemanovi a který dnes vyvolává spíńe negativní konotace.) Nárůst přijímané 

legislativy je vysvětlován různě, např. potřebou transpozice norem evropského, 

popř. i mezinárodního práva, usnadněním procesu příjímání norem, a to díky rozvoji výpočetní 

http://www.pithart.cz/archiv_textu_detail.pp?id=38
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zákonodárce je dále téņ samotná exekutiva (moc výkonná), na kterou zákonodárce 

(rozuměno jako nejvyńńí moc zmocněna lidem k přijímání právních pravidel)
197

 

delegoval část svých pravomocí, a to zejména kompetenci přijímat tzv. sekundární 

normotvorbu (secunduum et intra legem).  Specifickým případem delegace je 

rovněņ moņnost územních samospráv vydávat vlastní normativní akty 

s limitovanou územní působností, jakoņ i pravomoc nadstátních útvarů 

(tj. zejména mezinárodních organizací)
198

 ovlivňovat podobu toho, co vlastně 

                                                                                                                                                                       
techniky, stoupající komplexitou společenského ņivota. Poměrně zřídka se zmiňuje, ņe nárůst 

počtu právní úpravy můņe být i důsledkem samovolného procesu, za kterým stojí idea dokonalosti 
a prevence, jakoņ i potřeba uhájit opodstatněnost udrņení pracovního místa či speciálního odboru. 

Průvodním jevem neustálého nárůstu právních pravidel pak můņe být i to, ņe jednotlivec je stále 

více začleňován do systému celku, ztrácí – liberalisticky řečeno – svoji prvotní autonomii. 

(Pro ilustraci kvantitativního nárůstu počtu přijímaných zákonů v České republice od roku 1998 do 

roku 2007 srov. blíņe in: Gerloch, A.: Teorie a praxe tvorby práva, op. cit. s. 312-321).  Lze dodat, 

ņe mám za to, ņe kvantitativní expanze přijímané právní úpravy má významné dopady na proces 

aplikace práva. Od určitého počtu psaného práva se ipso facto začíná vytrácet vnitřní systém, 

resp. paradoxně se začíná zvyńovat nepřehlednost úpravy, čímņ roste úloha orgánů aplikujících 

právo, resp. i akademiků, kterým se mj. otevírá prostor pro kritické zkoumání přijímaného práva 

z pohledu spravedlnosti a jeho vnitřního systému. (Zdeněk Kühn výstiņně v této souvislosti 

poznamenává, ņe „přemíra racionality produkuje iracionalitu“ – Kühn, Z.: Aplikace práva 
ve sloņitých případech, op. cit., s. 18.)    

 
197 Vycházím zde z implicitního předpokladu, ņe v dneńních západoevropské společnosti jsou 

národní parlamenty povaņovány za nejvyńńího formálního normotvůrce neboli „přirozeného tvůrce 

všech právních normativních aktů“ (Gerloch, A.: Teorie a praxe tvorby práva, op. cit. s. 52), byť 

jistě ne absolutního, tj. parlament nemůņe jakoukoliv svoji vůli proměnit v obsah přijímaných 

pravidel. V souladu s dnes převaņujícím pojetím demokracie samotné zákonodárné sbory jsou totiņ 

svázány lidskými právy jakoņto specifickým mravním imperativem chování těchto institucí 

a jejich členů (srov. Krejčí, O.: op. cit., s. 12; v minulosti vńak mnohdy nebylo kladeno rovnítko 

mezi parlamentem a zákonem). Je nicméně třeba rozlińovat mezi moci ustavující (ústavodárnou, 

pouvoir constituant), jejímņ zdrojem je suverén, a ustavenou (pouvoir constitué) – moci 
zákonodárnou. Zákonodárce je tedy v duchu této dichotomie svázán určitými hodnotami a ideami 

vyjádřenými v dokumentech nejvyńńí právní síly (tj. v ústavách).  

 
198 Vycházím zde z doposud v mezinárodním právu akceptované premisy, ņe suverénem je stát. 

(K modernímu pojetí suverenity, značně odlińnému od tradičního „westphalského“ pojetí, 

a odůvodněnému poņadavkem, aby „suverénní legitimní moc státu, …sledova(la) probíhající 

vývojové tendence a snaţi(la) se jim přiblíţit, porozumět jim a postupně podřídi(la) tento spontánní 

proces globalizace postrádající hierarchické uspořádání řádu demokratické legitimity“ srov. vńak 

mj. nález pléna Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy, sp. zn. Pl. ÚS 19/08, č. 446/2008 

Sb., a to zejména odstavec 100 a násl.; zde citováno z bodu 105 předmětného nálezu). 

Nejvlivnějńím spoluhráčem tuzemského zákonodárného sboru je bezesporu Evropská unie, která 
v souladu s čl. 1 Lisabonské smlouvy získala právní subjektivitu, čímņ mj. dońlo i k překlenutí 

doposud (do 1. prosince 2009) uplatňované pilířové struktury Evropské unie, jakoņ i bylo zruńeno 

rozlińování mezi Evropskými společenstvími a Evropskou unií. Nezpochybnitelné je rovněņ 

postavení Rady Evropy, a to hlavně co se týče tzv. lidskoprávního výměru práva. (Autoritu Rady 

Evropy, resp. Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Evropská úmluva“), 

na poli lidských práv dokonce uznává Evropská unie, byť zaznívají občas názory (v českém 

právním prostředí je často prezentuje Pavel Ńturma), ņe současná pokojná koeexistence Soudního 

dvora Evropské unie (Court of Justice of the European Union) se ńtrasburským Evropským 

soudem pro lidská práva (European Court of Human Rights) se můņe kdykoliv proměnit ve 

vzájemný konflikt. Tyto obavy jsou mnohdy formulovány při rozboru moņných důsledků 

vyplývajících z  doktríny tzv. ekvivalentní ochrany, kterou ve svých rozhodnutích postupně 
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bude shledáno quid iuris. Vńechny „spoluhráče“ spojuje to, ņe normotvornou 

činnost vykonávají prostředky a v mezích jim určených představiteli nejvyńńí 

legitimní moci. Jednou udělená pravomoc můņe být vņdy následně na základě 

relevantního rozhodnutí odňata. (Má-li být zachována stejná státnost, je vńak 

třeba, aby toto rozhodnutí bylo ospravedlnitelné zejména z pohledu ve státě 

uplatňované legitimizační teorie.) Lze doplnit, ņe protihráči z povahy věci mohou 

ovlivňovat činnost vńech spoluhráčů nejvyńńího normotvůrce, přičemņ ad hoc se 

budou zaměřovat na ty články, u kterých předpokládají, ņe jim umoņní (či jen 

usnadní) prosadit jejich cíle.  

4. Načrtnutý stručný přehled subjektů, které se spolupodílejí na vytváření 

obecného rámce quid iuris, nás nutí korigovat výchozí tezi, ņe o podobě právních 

pravidel rozhoduje toliko vybraná část society, resp. několik málo jednotlivců, 

a to v tom směru, ņe sice textu zákona sensu largo vtiskují konečnou podobu 

představitelé ad hoc větńinové frakce (nahodilé či programové) formálního 

nejvyńńího legitimního normotvůrce, avńak samotný text schválené normy často 

nese punc i celé řady dalńích individuí a seskupení, jeņ se v nejrůznějńích formách 

a fázích podílely na procesu jeho přijímání. (Přítomnost těchto dalńích entit na 

normotvorném procesu sensu largo pak do značné míry koriguje i prvotní 

                                                                                                                                                                       
formuloval Evropský soud pro lidská práva. Jde o to, ņe Evropský soud pro lidská práva dovodil, 

ņe je oprávněn přezkoumávat i ty vnitrostátní akty, kterou jsou v gesci evropského práva, tj. kdy 

stát nemá „ņádnou“ diskreci při jejich přijímání, a u kterých Evropská unie neposkytuje 

hmotněprávní ani procesněprávní ochranu lidským právům, která by byla přinejmenńím 
srovnatelná s ochranou poskytovanou Evropskou úmluvou (srov. rozhodnutí Evropského soudu 

pro lidská práva ve věci M. & C. proti Německu ze dne 9. února 1990, rozhodnutí ve věci 

Matthews proti Velké Británii, č. stíņnosti 24833/94, z roku 1999, rozhodnutí ve věci Bosphorus 

z 30. června 2005, č. stíņnosti 45036/98, a konečně rozhodnutí ve věci Procola proti Lucemburku 

č. stíņnosti 14570/89). Tato doktrína, nápadně podobná té, kterou vylovil německý Ústavní soud 

v známém rozhodnutí „Solange“, by z pohledu členských států potenciálně mohla vést 

k „schizofrenní situaci.“ Stát by mohl být postaven před rozhodnutí, zda splní povinnost, kterou 

mu ukládá evropské právo, avńak současně poruńí tím Evropskou úmluvu, anebo naopak, zda 

nedostojí svému unijnímu závazku. (Samotné akty orgánů a institucí Evropské unie Evropský soud 

pro lidská práva nemůņe přezkoumávat, neboť Evropská unie zatím není stranou Úmluvy.) Riziko 

přitom přetrvává i po nabytí platnosti Listiny základních práv Evropské unie. (Listině Evropské 
unie lze totiņ vytknout, ņe dostatečně neřeńí, resp. zcela opomíjí, procedurální rovinu ochrany 

lidských práv.) V tomto kontextu jsou jistě plně pochopitelné intenzivní recentní snahy o propojení 

obou lidskoprávních dimenzí, tj. unijní a Rady Evropy. Nabytí platnosti Protokolu č. 14 

k Evropské Úmluvě, ke kterému dońlo koncem února 2010, kdy jeho ratifikaci ukončil poslední ze 

států – Ruská federace, otevírá pomyslnou cestu k přistoupení Evropské unie k Radě Evropy. Na 

druhou stranu samotné propojení obou systémů bude vyņadovat dořeńení jeńtě celé řady 

institucionálních a technických podrobností, které Protokol č. 14 nechal otevřené. Srov. k tomu 

například: Ńturma, P.: Evropská unie a členské státy před Evropským soudem pro lidská práva 

(ve světle případu Bosphorus). Právník č. 1/2008, s. 1 – 18. Dále například: Černá, D.: Standard 

lidských práv v Evropě – srovnání Evropské Úmluvy a Charty základních práv Evropské unie. 

Právník č. 4/2008, s. 371-389. 
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představu o tom, ņe normotvůrci vydávají své předpisy jako by byli uvěznění 

ve slonovinové věņi.) 

 

3: OBECNÉ BLAHO – IDEÁL A PRAXE 

 

 

1. Obraťme vńak zpět nańí pozornost k normotvůrci, přičemņ v dalńích 

úvahách vycházejme z poněkud idealistického axiómu, ņe námi analyzovaný sbor 

legislativců je tvořen toliko „altruistickými“ (M. Olson) a dodejme i racionálními, 

autonomně přemýńlejícími a zodpovědnými
199

 představiteli, kteří přijímají nebo 

mění právní normy pouze proto, aby dosáhli „obecného blaha“. Zamysleme se, co 

vlastně je tímto „obecným blahem“ (neboli – v terminologii sociologie – 

„(celo)společenským dobrem“), resp. co determinuje představu normotvůrců 

o náplni designátu tohoto pojmu.  

2. Po bliņńím seznámení se s jednotlivými variantami vymezení termínu 

„obecné blaho“, se domnívám, ņe lze vyslovit závěr, ņe jednotlivé explikace 

vykazují vņdy určité společné rysy či prvky. Samotné vymezení těchto 

v definicích se stále opakujících prvků se vńak jiņ u jednotlivých autorů lińí. Jinak 

řečeno, mám za to, ņe byť existuje víceméně konsensus ohledně obecného chápání 

pojmu „obecné blaho“, tak určení toho, co konkrétně lze pod tento pojem 

podřadit, je vņdy ovlivněno subjektem, jenņ pojem interpretuje. Hlavní příčinu 

tohoto stavu spatřuji v tom, ņe představy jednotlivých individuí o obsahu jednoho 

                                                             
199 Nezastupitelným předpokladem zodpovědného jednání normotvůrce je jeho svoboda volit cíle 
a prostředky k jejich dosaņení, a to s ohledem na aktuální podmínky. Nemá-li zákonodárce tuto 

svobodu, lze mít pochybnosti o tom, zda je skutečným normotvůrcem (např. poslanci v totalitních 

zemích). Uvedenou svobodu vńak nemůņeme spojovat s libovůlí.  Libovůle, uvolnění od 

jakýchkoliv závazků, je totiņ vņdy projevem nezodpovědného jednání. „Být odpovědný tedy 

znamená, ţe volím a jednám s vědomím důsledků. Odpovědné jednání se tedy projevuje klidným, 

promyšleným průběhem, neustálým sledováním a vyhodnocováním souladu nebo odchylek od cíle 

a podmínek“ (Smékal, V.: O lidské povaze. Krátká zamyńlení nad psychickou a duchovní kulturou 

osobnosti. Brno: Cesta, 2005, s. 125). Profesor Smékal k tomu dodává, ņe nezbytnou podmínkou 

odpovědného jednání je to, aby jednotlivec měl rovněņ moņno „poznat a chápat souvislosti mezi 

průběhem, podmínkami a plánovanými výsledky jednání“ (ibidem, s. 126). 
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z klíčových definičních prvků obecného blaha, spravedlnosti (iustitia),
200

 

se rozcházejí: Určité právní pravidlo, resp. i ad hoc rozuzlení quid iuris, je totiņ 

povaņováno za celospolečensky prospěńné  (je tedy „k obecnému blahu“) 

mj. tehdy, lze-li jej označit za spravedlivé (iustum). Jak bylo uvedeno, svízel 

nastává v tom, ņe názory jednotlivých osob, resp. i celých společenství, 

se rozcházejí v hodnocení toho, co vlastně tento abstraktní pojem,
201

 vyznačující 

se intenzivním emotivním nábojem a současně i relativně neurčitým 

deskriptivním významem, znamená.
202

 Odtud – z logiky věci – i představy 

jednotlivých subjektů o tom, co konkrétně znamená obecné blaho a co má být 

v jeho zájmu přijato, se nutně rozcházejí.
203

 

3. [SOCIALIZACE.] Na druhou stranu v standardních situacích (tj. mimo 

například revoluční období) se nebude nikdy jednat, aņ na malé výjimky, o zcela 

propastné rozdíly, neboť mj. společnost, které je jedinec přísluńníky, mu skrze 

                                                             
200 Společným jmenovatelem jednotlivých vymezení je to, ņe základním rysem obecného blaha 
(společenského dobra) je spravedlnost. Blíņe k vymezení pojmu obecného blaha srov. v české 

literatuře například velmi zajímavý článek: Jirásková, V.: op. cit., s. 179-189. K Rousseauovu 

vymezení předmětného pojmu srov. poznámka pod čárou č. 177. 

 
201 Tj. spravedlnost, ale i různé deriváty tohoto slova jako třeba spravedlivý, nespravedlivý, 

správný. 

 
202 Existuje celá řada děl z  pera předních myslitelů věnovaných problematice spravedlnosti, 

přičemņ po vzoru Roberta Alexyho lze dospět k závěru, ņe naprostá větńina autorů pouze rozvíjí 

myńlenky jedné ze čtyř „autorit“, jimiņ jsou Aristoteles, Thomas Hobbes, Immanuel Kant 

a Friedrich Nietzsche. „Aristotelské“ teorie spravedlnosti se vyznačují afirmací jednání, jeņ 
usiluje o dosaņení dobra, přičemņ vychází z představy kolektivně sdílené koncepce dobra. 

Spravedlivé (dobré) je takové konání, které je ctnostné, a to z pohledu jednotlivce i celé „polis“. 

„Hobbesiánská“ větev opouńtí koncept „dobra“, za spravedlivé je povaņováno takové jednání, 

které je „racionální.“ Racionalita pro jednotlivce se na první pohled jeví jako snaha o maximalizaci 

individuálních zájmů. Z pohledu společnosti, ale i samotného individua, realizace této snahy můņe 

být zhoubná, čímņ se otevírá prostor pro formulování různých smluvních teorií, jejichņ dodrņování 

je povaņováno za spravedlivé. Příznivci „kantovských“ zásad zastávají názor, ņe je moņné, aby 

subjekt byl autonomním tvůrcem norem, které budou obecně zavazovat. Kladou vńak poņadavky 

na způsob získávání těchto pravidel jednání, tj. spravedlnost má v tomto případě procedurální 

charakter. Nietzcheovská skupina se vyznačuje tím, ņe skepticky pohlíņí na moņnost stanovení 

objektivního kritéria pro určení, co je a co není správné. (Blíņe srov.: Alexy, R.: Eine 
diskurstheoretische Konzeption der praktischen Vernuft. In: Alexy, R., Dreier, R. (eds.): 

Rechtsystem und praktische Vernuft. Stuttgart: 1993, s. 11-29. V tuzemské literatuře Alexyho 

typologii detailněji přibliņuje například Váně, J.: op. cit., s. 21- 23.) 

 
203 Jerzy Wiatr v této souvislosti výstiņně dodává, ņe „pravidla chování mají na zřeteli subjektivně 

vnímáno „společenské dobro,“…. stačí (tedy) pouze určité subjektivní přesvědčení lidí, ţe norma 

má společenský zájem, … který objektivně nemusíme být ani schopni identifikovat.“ (Wiatr, J.: 

op. cit., s. 55, překlad – K. K:) Povaņuji za vhodné tuto myńlenku doplnit v duchu vyńńích úvah 

v tom směru, ņe mnohdy jednotlivci sice sdílejí určité obecné představy, co by bylo ņádoucí, avńak 

pod těmiņ pojmy spatřují – někdy i diametrálně – rozdílné jevy. 
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celoņivotní proces socializace
204

 vtiskuje určitý kulturní rámec, 

tj. „předprogramovává“ lidské bytosti a činí jejich chování předvídatelné 

a pochopitelné pro zbylé přísluńníky society.
205

 (Pokud by totiņ společnost nebyla 

sto předat své základní normy a hodnoty, jakoņ i klíčové kognitivní a lingvistické 

vzorce následujícím generacím vedlo by to k jejímu vnitřnímu rozkladu.)
206

 Jak 

jiņ vńak bylo zmíněno na jiném místě této práce, socializace neznamená ztrátu 

                                                             
204 K nejintenzivnějńí socializaci, kterou lze rozumět jako univerzální kulturní prostředek 

k zajińtění předvídatelnosti a kontroly chování a myńlení členů společnosti, dochází v prvních 

letech ņivota, kdy jednotlivec je vybavován základním referenčním rámcem. Tento proces vńak 

pokračuje, byť zpravidla téměř nepostřehnutelně, i po celý dalńí ņivot individua. Konkrétně nestor 
české psychologie, Milan Nekonečný, uvádí, ņe „po celý svůj ţivot je lidské individuum vystaveno 

socio-kulturním vlivům, které intrapsychicky zpracovává. Sociálně-kulturní vlivy postupně 

modifikují vrozenou psychickou výbavu individua (genotyp), dávají jeho vrozeným tendencím nové 

formy, nový obsah, pro dané socio-kulturní prostředí specifické a funkční“ (Nekonečný, M.: 

Základy psychologie. Praha: Academia, 1998, s. 189). Nejpřesvědčivějńími doklady 

o nepřetrņitosti tohoto procesu jsou ve společnosti se ojediněle vyskytující případy 

tzv. resocializace, tj. kdy u jednotlivce pod vlivem určitého mimořádně silného stimulu dochází 

k rozpadu dosud přijatých hodnot a vzorců chování a jejich nahrazení radikálně jinými. (Osoba se 

tedy nikdy nemůņe vymanit ze socializačních pout).  Příkladem osob, u kterých dońlo 

k resocializaci, mohou být někteří vězni koncentračních táborů. Je tedy zjevné, ņe jednotlivci 

citlivě reagují na měnící se podněty. (Blíņe k resocializaci například In: Mucha, I.: op. cit., s. 125.) 
V procesu socializace přitom plní stěņejní úlohu primární societa, patrný je vńak i vliv různých 

společenských institucí (například ńkoly). Osobně jsem přesvědčena, ņe vliv společenských 

institucí sehrává významnějńí roli v těch oblastech, které nejsou doménou prvotní skupiny, tj. stojí 

mimo sféru jejího bezprostředního zájmu. (Například právnické fakulty budou plnit významnou 

socializační úlohu v procesu formování uvaņování a představ o „spravedlnosti“ budoucích 

právníků, vtiskují jim specifickou právní kulturu. V souvislosti s recentním procesem 

rozvolňování vazeb uvnitř prvotní společnosti lze do budoucna předpokládat nárůst vlivu 

společenských institucí na formování individua (srov. dále – IV.3.). 

 
205 Významný polský sociolog, Zygmunt Bauman, uvádí, ņe díky procesu socializace dochází 

u jednotlivců k: (i) vńtěpování cílů jednání (tj. hodnot), (ii) vńtěpování prostředků jednání, (iii) 
určování a vńtěpování norem jednání, (iv) poskytování motivace pro dosahování cílů, (v) stanovení 

a propagování vzorců chování, (vi) hodnocení skutečného chování členů skupiny, (vii) kontrole 

skutečného chování, a konečně i k (viii) pouņívání pozitivních a negativních sankcí. 

(K jednotlivým oblastem srov. blíņe in: Bauman, Z.: op. cit., 176-179, 200-205.) 
 
206 Výjimku bude představovat smyńlení a chování osob, které odmítají normy majoritní skupiny, 

neboť jejich primární skupina zastává – z pohledu větńinové společnosti – nekonformní pravidla. 

Nekonformní referenční rámec vńak nemusí být nutně jednotlivci vńtípen pouze primární 

skupinou, nýbrņ i dalńími ideologizovanými (např. zájmovými) entitami, se kterými se jednotlivec 

v průběhu svého ņivota setkává, resp. kterých se stává členem na základě víceméně vlastní volby, 

veden „touhou po aktivitě, po vykonávání velkých činů, touh(ou) po změnách“ (Mareń, J.: 
Prosociální osobnost. In:  Macek, P., Dalajka, J. (eds.): op. cit., s. 82). Individuum se vńak nikdy 

nemůņe zcela vymanit z pout socializace sensu largu, neboť by to znamenalo ztrátu „lidství“, 

resp. zůstala by toliko holá lidská bytost zbavená jakýchkoliv stop člověčenství. Proto rovněņ 

komunity, které mají internalizovány odlińné způsoby chování a hodnocení od přísluńníků 

majoritní společnosti (z pohledu majority společnosti tedy odstupují od „společensky ņádoucích 

a optimálních norem chování“) dodrņují, a zpravidla i vymáhají, po svých členech vlastní, 

„nepsaná“ pravidla chování (např. zloděj neokrade zloděje). Vedle toho se vńak ojediněle v kaņdé 

společnosti vyskytují osoby, které jakoby odmítaly jakékoliv normy či pravidla skupinového 

chování, tj. včetně těch „minoritních“. Avńak i u těchto osob lze hovořit o socializaci, byť 

v zcela zárodečné fázi, neboť i tyto osoby zpravidla ovládají alespoň základní jazyková pravidla 

a získali téņ minimální povědomí ņivota v lidské společnosti. 
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či dokonce potlačení originality individua, neboť u lidských bytostí tím, ņe 

získávají základní pravidla orientace ve „své“ společnosti, není potlačena 

schopnost je kreativně pouņívat, byť v rámci mantinelů, jeņ byly vymezeny 

v procesu socializační indoktrinace.
207

 Jinými slovy, v rámci vytčených hranic 

vņdy existuje pole svobody jednotlivce autonomně volit mezi různými variantami 

chování. (Individuum si tedy můņe zvolit své modus operandi, a to na základě 

subjektivního hodnocení). Jednotlivce konečně téņ nelze povaņovat za pasivního 

recipienta socializačních vlivů, a to i z toho důvodu, ņe zejména v dospělém 

ņivotě sám rozhoduje o tom, kam se začlení, podstupuje sebevýchovné úsilí apod. 

4. S ohledem na uvedené jsem přesvědčena, ņe i představy 

normotvůrce(ů), resp. i dalńích osob, které aplikují právo, o tom, co je 

spravedlivé, resp. co je „obecné blaho“, jsou vņdy vměstnány do rámce 

vytvořeného v průběhu socializace. Jelikoņ tento rámec je ale vytvářen 

u jednotlivých osob pokaņdé mírně odlińnými skupinami a institucemi, z povahy 

věci nemůņe být nikdy identický. Rozdílnost socializačního rámce pak můņe 

představovat jednu z příčin názorového pluralismu. Nańí úvahu proto můņeme 

doplnit o dva dílčí závěry: Primo, lze předpokládat, ņe osoby s právnickým 

vzděláním budou mít více sblíņené představy o tom, co je spravedlnost, a to 

mj. díky absolvování podobných socializačních institucí typu univerzita, 

resp. právnická fakulta, a následné přípravě na povolání.
208

 (Odlińnou otázkou 

                                                             
207 Ba naopak, originalita se větńinou cení. Například vńichni přísluńníci určité society 

se v průběhu socializace učí stejným jazykovým pravidlům, coņ jim umoņňuje dorozumívat se 

navzájem, resp. i s těmi, kteří znají přísluńný jazykový klíč. Někteří členové společnosti, například 

básníci, jsou vńak kromě toho vybaveni i schopností jazykový systém pravidel pouņívat 

neńablonovitě, tvůrčím způsobem, coņ je zpravidla i předmětem obdivu ze strany zbytku 

společnosti. Podmínkou „produkce něčeho nového…. (z  pohledu jazyka a vědění)“ je tedy vņdy 

to, ņe v  „jazykové hře je zahrnu(t)… určitý počet pravidel, jeţ určí přijatelnost nebo gramatickou 

správnost těchto výroků“ (Michel Foucault in: Chomsky, N., Foucault, M., Elders, F.: op. cit., 

s. 27). Mám za to, ņe uvedené můņeme zobecnit, a to tak, ņe lidské bytosti se v procesu socializace 

nikdy „nevlévají“ do předem detailně vypracovaných masových forem, ale zůstávají vņdy zcela 
originální „variantou (určité) kulturně kanonické formy“ (P. Bruner). Na druhou stranu 

v některých případech zachovávání forem, a to bez příměsi prvků originality, představuje 

mimořádnou hodnotu: Konkrétně mám za to, ņe zákonodárce by se měl vyvarovat 

„doporučujícího“ přístupu k řeči typického pro umělecká díla a drņet se „striktně regulativního“ 

neboli „stroze normativního“ přístupu k jazyku. (V této poznámce pouņité pojmy jsou zapůjčeny 

od Jiřího Krause – srov.: Kraus, J.: Lingvistovy poznámky k textu občanského zákoníku. 

In: Ńvestka, J., Dvořák, J., Tichý, L. (eds.): op. cit., s. 176.) 

 
208 Karel Čermák trefně poznamenává, ņe duch práva více ņije u soudce, advokáta či akademika 

neņli u profesionálního legislativce - neprávníka, kterému zato připisuje schopnost převést obsah 

práva do řeči (viz Čermák, K.: op. cit., s. 126). Naznačené hypotéza ale nemusí platit bezvýhradně. 
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představuje vńak jiņ to, ņe detailní znalost práva, a povědomí o tom, co je 

spravedlivé, nemusí automaticky znamenat, ņe určitá osoba se nutně bude chovat 

vņdy po právu – secunduum legem, či dokonce ņe nebude zneuņívat svých znalostí 

k tomu, aby dosáhla partikulárního prospěchu motivovaného nejrůznějńími 

pohnutkami.)
209

 Secundo největńí sbíhavost představ ohledně toho, co je obecné 

blaho, bude v relativně malých entitách, kde víceméně vńichni jednotlivci jsou 

podrobeni stejným socializačním tlakům a kde způsob dělby práce jasně zrcadlí 

institucionální uspořádání společnosti a určuje jednotlivcům jejich přesné místo 

v rámci nastaveného systému. S ohledem na to, ņe recentně jsme svědky stále 

hlubńí kulturní diferenciaci společnosti (tj. vedle sebe koexistují různé primární 

skupiny, ekonomická uskupení, zájmové skupiny apod., které zastávají různorodé 

hodnoty a vńtěpují svým členům rozdílné referenční rámce)
210

, lze vyslovit názor, 

ņe na nańem území t. č. dochází k přesně opačnému procesu, tj. představy 

jednotlivých osob (včetně normotvůrců) o tom, co je obecné blaho, se postupně 

stále více rozcházejí (arg. a contrario), v důsledku čeho nabývá zřetelnějńí obrysy 

i známý paradox Roberta Dahla. 

5. [SOCIALNÍ ROLE; POLITICKÁ VÝCHOVA.] Významný 

americký politolog Robert Alan Dahl, ovlivněn Rousseauovou dichotomii obecné 

a soukromé vůle (srov. výńe poznámka pod čárou č. 177), totiņ upozornil na to, ņe 

                                                                                                                                                                       
Například pokud právníci získávali vzdělání v době, kdy se uplatňoval jiný hodnotový rámec, 

představy o tom, co je spravedlivé, se mohou lińit.  
 
209 Jinak řečeno, osoby mohou zcela vědomě postupovat contra legem, jakoņ i proti společenským 

normám, jeņ jim byly vńtěpeny v rámci procesu socializace sensu largo. Tento víceméně 

indeterministicky laděný závěr vńak nevylučuje moņnost, aby k protiprávnímu chování docházelo 

i z důvodu nedostatečné znalosti přísluńné právní normy, popř. z důvodu odmítání norem (a to 

nejen právních) majoritní skupiny.  

 
210 Česká společnost je ve srovnání s ostatními státy Evropské unie stále poměrně homogenní, byť 

se tato situace začíná významně měnit. Dle nejnovějńích údajů České statistického úřadu je 

v České republice oficiálně 431 tisíc cizinců s dlouhodobým nebo trvalým pobytem. (Tento údaj 

přitom nezohledňuje počet osob pobývajících v tuzemsku na základě uděleného víza ani nezrcadlí 
krátkodobé pobyty občanů Evropské unie na území nańeho státu; v statistice téņ nejsou zohledněny 

osoby, které se hlásí k jiné neņli české národnosti). Ve srovnání s jinými státy Evropské unie, 

zejména původní „15“, jde o poměrně nízké číslo (toliko 0,02 % celkové populace České 

republiky; v cizině pak tento údaj dosahuje několika procent, např. v Spojeném království více neņ 

10 % populace tvoří cizinci).  Na druhou stranu, pokud si uvědomíme, ņe v roce 2000 legálně 

pobývalo v České republice přibliņně 200 tisíc osob, a v roce 1993 toliko 78 tisíc, je jiņ na první 

pohled zjevné, ņe počet cizinců významné narůstá. Údaje jsou převzaty z článku Věry Honuskové 

na téma Vliv evropského migračního práva na Českou republiku (a předneseného dne 22. dubna 

2010 na konferenci Migrace a kulturní vlivy zorganizované Právnickou fakultou Univerzity 

Karlovy v Praze. (Uvedený článek je t. č. v tisku.) 
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v dneńních moderních demokraciích, resp. – v terminologii Dahla – 

v tzv. polyarchích, vņdy čelíme dvěma otázkám, a to jednak (i) čí blaho se bude 

dosahovat
211

, a jednak (ii) jak jej lze podporovat. Samotný Dahl přitom navrhuje, 

aby se při hledání odpovědi na oba tyto dotazy postupovalo dle tzv. kritéria 

osvíceného chápání. Byť ne zcela sdílím Dahlovo řeńení,
212

 mám za to, ņe se 

nabízí jiná cesta, jak by bylo moņné překlenout výraznějńí partikularismy mezi 

normotvůrci. Četné výzkumy totiņ prokazují, ņe osoby mají přirozený sklon se 

stylizovat do sociální role či funkce, kterou zastávají, a to podle dříve – zejména 

v procesu socializace – vytvořených představ o určitém postu. Lze se proto 

domnívat, ņe pokud by jednotlivci byli vystaveni v průběhu socializace prováděné 

institucemi určitým vědomě řízeným socializačním vlivům (např. v podobě ńiroce 

pojaté politické výchovy), bylo by moņné jim vńtípit určité hráze (obrysy) 

budoucího chování na státnických postech, a potaņmo tedy tak zamezit (či omezit) 

případné mocenské excesy. Proveditelnost této prima facie snílkovské ideje by 

mohl zvýńit fakt, ņe oproti minulosti recentně výrazně slábne reálný vliv 

primárních societ na formování individua, čímņ de facto vzniká prostor pro 

vědomé utváření jedinců ze strany institucí.
213

  

                                                             
211 Tj. která skupinová představa o obecném blahu se tedy bude realizovat. Normotvůrce se totiņ 

jako vńechny ostatní lidské bytosti,  nemůņe nikdy zcela vymanit z vlivu socializačního rámce, 

jehoņ konkrétní podoba je ovlivněna zejména tím, z jaké primární society pochází, v jakých 

komunitách (předevńím pracovních, volnočasových) se pohybuje a dále jaké společenské instituce 

na něj v průběhu ņivota společensky působí. Socializační rámec pak určuje podobu toho, co bude 

povaņováno za obecné blaho. 
 
212 Dahlovo kritérium osvíceného chápání mj. stanoví, ņe „dobro nebo zájem člověka 

(resp. v nańem kontextu obecné blaho – vloņila K. K.) je vše, co by si člověk zvolil s nejlepším 

dosaţitelným chápáním zkušeností vyplývajících z této volby a jejich nejvýznamnějších alternativ“ 

(Jirásková, V.: op. cit., s. 189). Osobně spatřuji v této poněkud idealistické koncepci určitou 

paralelu s tolikrát kritizovaným a přesto stále přitaņlivým Dworkinovým soudcem Herkulem. 

Idealismus Dahlova řeńení přitom vyplývá dle mého názoru předevńím z toho, ņe předpokládá 

jednak racionalitu zákonodárce, jakoņ i jeho schopnost oprostit se od kulturní mříņky vlastní 

society, jednak to, ņe bude mít pokaņdé dostatek času a informací o moņných důsledcích své 

volby, aby byl schopen zvolil (či dokonce formuloval) tu nejvhodnějńí alternativu řeńení. 

 
213 Jde svým způsobem o protichůdný jev vůči dříve deklarované rostoucí stratifikaci společnosti: 

Primární society totiņ ztrácejí svůj dřívějńí monopol, a to na úkor různých institucí. Oslabení dříve 

neotřesitelné pozice primárních societ je důsledkem stratifikace společnosti, změny způsobu 

ņivota. Ne bez významu rovněņ bylo zavedení a rozńíření povinné ńkolní docházky, jakoņ i častý 

rozpad tradičních rodin. Zůstává přitom otázkou, jak se novodobé západní společnosti vyrovnají 

s oslabením (či snad i se ztrátou) dominantního socio-kulturního činitele, neboť uvolněný prostor 

můņe být vyuņit jak i k chvályhodné kultivaci politické kultury a společenské soudrņnosti, tak 

i můņe otevřít temnou bránu pro různé zhoubné ideologie a nebezpečné demagogy. Pro samotného 

jednotlivce, zejména nezkuńeného, přitom můņe být poměrné nesnadné se zorientovat ve 

společnosti. Dříve se totiņ člověk buď přizpůsobil, resp. naučil ņít podle skupinových pravidel 

majoritní společnosti, anebo ņil dle pravidel alternativních. V dneńní době lze tento model nahradit 
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6. Na druhou stranu se v dneńní společnosti nelze spoléhat či lépe řečeno 

přeceňovat ani tuto potenciální „socializační pojistku,“ neboť je zjevné, ņe je 

částečně poplatná – z pohledu dneńní vědy jiņ překonanému – 

„přesocializovaného modelu člověka“ (Zbigniew Bokszański).
214

 Od poloviny 

20. století sociologové upozorňují na to, ņe postupně slábne socializační 

(normativní) vliv společnosti na individuum, coņ je připisováno dvěma základním 

procesům, a to jednak proměně společenských struktur a společenské dělby práce, 

vedoucí k zeslabování společenské přináleņitosti jednotlivce, jednak vývoji 

politických a právních systémů směrem k posilování práv jednotlivce, které je 

vńak současně doprovázené i zvyńováním odpovědnosti jednotlivce za sebe a za 

důsledky svých rozhodnutí.
215

 Tento obecný trend se pak logicky promítá i do 

faktické moņnosti ovlivnit chování lidí prostřednictvím vytváření obrazů 

o optimální podobě sociálních rolí, jeņ by mohli kopírovat v případě, ņe je budou 

v průběhu ņivota odehrávat.
216

 

7. Z tohoto důvodu lze vyslovit názor, ņe byť socializace a adekvátní 

politická výchova skýtá určitou záruku toho, ņe jednání normotvůrce nebude 

nepředvídatelné, tak teprve ve spojení s dalńími opatřeními jako je důsledná dělba 

moci, rozumná míra decentralizace, rozvoj a kultivace procesních pravidel tvorby 

                                                                                                                                                                       
„košem rovnocenných variant chování,“ přičemņ výběrem kterékoliv alternativy člověk něco 

získává a současně vņdy něco ztrácí. (Srov. k tomu blíņe článek Kasal, J., Kasalová, R.: Moņné 

dopady dezinterpretace sociálně kulturní reality na utváření osobnosti. In: Macek, P., Dalajka, 
J. (eds.): op. cit., s. 127-133.)  

 
214 Bokszański, Z.: Tożsamości zbiorowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 26.  

 
215

 Jinak řečeno, ņijeme v době, kdy přes obecný nárůst informací se společnost stává méně čitelná. 

Je nesnadné (je-li to vůbec moņné) zařadit jednotlivce do určité skupiny, připsat mu určitou 

sociální roli. Niklas Luhman neváhá dokonce tvrdit, ņe „jednotlivce jiţ nelze jasně zařadit 

do jakéhokoliv samostatně vzatého subsystému – je třeba ho a priori povaţovat za 

´nezařaditelného´ (nedislokovaného). Všichni a všude jsme nezařazeni, a to na vţdy, 

v existencionálním významu. Bez ohledu na to, jak moc bude jednotlivec usilovat o začlenění do 

určitého subsystému, vţdy zůstane cizí…“ (Luhman, N.: Love as Passion. Citováno podle 
Bokszański, Z., op. cit., s. 21; překlad – K. K.). Nelze nevidět, ņe prohlubující se neprůhlednost 

společnosti můņe být doprovázena poklesem efektivity systémů společenské regulace. S rostoucím 

obdivem k individualitě, slábne význam komunity. 
 
216 Jeden z nejznámějńích, ale i nejradikálnějńích kritiků konceptu sociálních rolí Alain Touraine 

v tomto kontextu upozorňuje, ņe sociologická představa společenské role „předpokládá 

konsensuální vizi společnosti, coţ však neodpovídá recentním dynamickým a strukturálním 

proměnám společnosti“ (srov. Bokszański, Z.:, op. cit., 2006, s. 24).  
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„dobrého“ práva, jakoņ i ultima ratio právo na odpor,
217

 vytvářejí pomyslnou 

pojistku, ņe stanovené právo nebude programově hájit toliko partikulární zájmy 

skupiny, která ad hoc ve volbách získá nejvíce hlasů. S ohledem na tematické 

zaměření této práce povaņuji za vhodné k některým z těchto pojmů učinit pár 

stručných poznámek.
218

 Konkrétně se dotkneme problematiky dělby moci, jakoņ 

i v poslední době se velmi intenzivně rozvíjející oblasti, a to pravidlům tvorby 

dobrého práva. 

8. [DĚLBA MOCI.] Dělba moci spojena s rozvojem ideje ústavnosti 

otevřela v poválečné Západní Evropě, resp. v České republice po revolučním roce 

1989, cestu pro přezkum přijímaných norem z pohledu základního hodnotového 

rámce společnosti.
219

 Jak bylo naznačeno jiņ dříve, přijetím ústavních listin 

zákonodárce byl sesazen z pomyslného piedestalu nejvyńńí legitimní normativní 

moci, a to ve prospěch poněkud mystické moci ustavující (pouvoir constituant), 

jejíņ zájmy mj. chrání zvláńtní soudní sbor. (Lze dodat, ņe primárně přitom půjde 

o zájmy a hodnoty dominantní části společnosti.
220

) Ztráta výsostného postavení 

                                                             
217 K právu na odpor v tuzemské literatuře srov. Kysela, J.: Právo na odpor a občanskou 

neposluńnost. Brno: Nakladatelství Doplněk, 2001. 

 
218  Dále se v textu tedy omezím pouze na ty dílčí momenty, jeņ nám umoņní poodhalit podstatu 

dalńích moņných opatření bránících zákonodárci, aby pojem obecné blaho vykládal příliń 

utilitárně. Pro získání komplexní představy o jednotlivých v textu pouņitých pojmech, proto 

srov. zejména přísluńnou státovědní literaturu (např. Pavlíček, V. a kol.: Ústavní právo a státověda. 

I. díl, Obecná státověda, op. cit., passim). 

 
219 V jednom ze svých prvních nálezů Ústavní soud České republiky vyjádřil názor, ņe „naše nová 

ústava není zaloţena na hodnotové neutralitě, není jen pouhým vymezením institucí a procesů, ale 

včleňuje do svého textu i určité regulativní ideje vyjadřující základní nedotknutelné hodnoty 

demokratické společnosti. V pojetí ústavního státu, na kterém je zaloţena Ústava České republiky, 

není právo a spravedlnost předmětem volné dispozice zákonodárce, a tím ani zákona, protoţe 

zákonodárce je vázán určitými základními hodnotami, jeţ ústava prohlašuje za nedotknutelné. Tím 

jsou konstitutivní principy demokratické společnosti v rámci této Ústavy postaveny nad 

zákonodárnou kompetenci, a tím ultra vires Parlamentu“ (nález pléna Ústavního soudu ze dne 

21. prosince 1993 č. 14/1994 Sb., resp. sp. zn. Pl. ÚS 19/93 Sb., Sbírka nálezů a usnesení 

Ústavního soudu České republiky, sv. I, ročníky 1993, 1994, 1. díl. Praha: C. H: Beck, s. 5-7).  

 
220 Ideál krajních zastánců liberalismu v podobě zcela neutrálního a akulturního státu osobně 

povaņuji za čistou fikci, resp. slovy Parekha „stát, který nevynucuje určitou morálku a kulturu je 

fantazie“ (Parekh, B.: Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. 

Harvard University Press, 2002, s. 201), neboť vņdy se musí vymezit vůči následujícím jevům: 

otroctví, polygamie, polyandrie, incest, rozvod, euthanasie, sebevraņda, trest smrti, umělý potrat, 

nucená manņelství, rozvod, manņelství homosexuálů atd. Vztah vůči těmto jevům přitom bude 

pramenit z hodnot dominantní společenské skupiny, tj. toho celku, který v historickém úsilí 

o vytvoření státu uspěl. (Srov. k tomu blíņe téņ části III. 1. této práce, kde je nadto rozvinuta 

normativní představa, proč povaņuji za vhodné, aby společnost akceptovala jednotný hodnotový 

rámec.) K hodnotové neutralitě srov. dále téņ článek: Muhič-Dizdarevič, S.: Liberální teorie 

menńinových práv, mýtus o neutralitě státu a etnokulturní spravedlnost. In: Macek, P., Dalajka, J. 
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zákonodárce znamenala moņnost nově – alespoň formálně – rovnocenných mocí, 

resp. ústavních soudů či tribunálů, přezkoumávat činnost zákonodárce.
221

 

Zákonodárce při přijímání kaņdého jednotlivého aktu musí totiņ počítat s tím, ņe 

jeho výstup můņe být podroben přezkumu ze strany jiného subjektu. (Z tohoto 

důvodu ústavní soudy můņeme povaņovat za dalńího „protihráče“ normotvůrce). 

Současně zavedení dělby moci podnítilo dle mého soudu rozvoj pravidel tvorby 

„dobrého“ práva.  

9. [PRAVIDLA TVORBY DOBRÉHO PRÁVA.] Přestoņe problematika 

pravidel tvorby „dobrého práva“ dodnes zůstává doménou spíńe akademiků, neņli 

zákonodárců – profesionálů, je i z jejich strany recentně patrný zvýńený zájem 

o tuto otázku. V pozadí jsou spíńe pragmatické důvody: dodrņování těchto 

pravidel obecně zvyńuje ńanci na průchodnost určitého návrhu jak v legislativním 

procesu, tak i při případném soudním přezkumu. V neposlední řadě jejich 

implementace představuje téņ specifický prostředek dosaņení legitimity 

(společenské akceptovatelnosti) schvalovaných norem.  

10. Zásady tvorby „dobrého“ práva můņeme po vzoru Sławomiry 

Wronkowské rozdělit do tří základních skupin, kdy kriterión členění představuje 

jejich věcné zaměření. Konkrétně tato pravidla lze členit dle toho, zda se týkají i) 

obsahu přijímaného práva, ii) procedury jeho schvalování, anebo iii) jeho 

formy.
222

  K těmto třem skupinám „tradičních“ zásad je pak postupně přidávána 

                                                                                                                                                                       
(eds.): op. cit., s. 562-579, ve kterém autorka mj. vyvrací „fikci neutrálního práva, fikci 

univerzálního a racionálního jedince a národní či kulturní jednoty“ (ibidem, s. 566).  

 
221 Přebírám zde částečně argumentaci Andrewa Heywood, jenņ v otevření se legislativy soudní 

moci spatřuje současně jak slabinu, tak i přednost koncepce dělby moci (Heywood, A.: 

Politologie. Praha: EurolexBohemia, 2004, s. 313 et passim). Lze přitom mít za to, ņe vzájemný 

vztah obou mocí bude v čase proměnlivý, resp. se bude odvíjet od aktuálního personálního 

obsazení jednotlivých mocí. Na první pohled má vńak stále určitou převahu moc zákonodárná, 

neboť se zpravidla podílí na personálním obsazování ústavních soudů (byť třeba jen 

zprostředkovaně). Dále rozsah přezkumu aktů je (měl by) ze strany soudní moci omezen toliko na 
nejmarkantnějńí pochybení (srov. vńak poznámka pod čárou č. 160). Konečně justice nedisponuje 

pravomocí vymáhat svá rozhodnutí a je v tomto směru plně odkázána na spolupráci s jinými 

sloņkami veřejné moci.   

 
222 Srov. Wronkowska, S.: O stanowieniu i ogłaszaniu prawa oraz o kulturze prawnej. Państwo 

i prawo č. 4/2007, s. 3-15. Ve svém článku profesorka Wronkowská kromě výńe představeného 

členění blíņe analyzuje i vybrané zásady tvorby „dobrého“ práva. Mezi zásady tvorby dobrého 

práva, které se vztahující k obsahu práva přitom mj. řadí zásadu konzistentnosti, zásadu 

nediskriminace (tj. princip stejného přístupu ke vńem adresátům právní úpravy), zásadu 

předvídatelnosti a zásadu garance pocitu bezpečnosti jednotlivcům. Jako příklad zásad týkajících 

se normotvorného procesu pak zmiňuje zásadu (či poņadavek) svobodné diskuse mezi 
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nová triáda, a to: 1) pravidla, jeņ určují, jak postupovat v případě derogace (či 

změny) existující právní úpravy (spadají sem tedy zejména regule určující 

adekvátnost délky vacatio legis a řeńení otázky iura quesita); 2) pravidla 

zajińťující, ņe normativní cíle jsou skutečně dosaņené (tj. například regule o tom, 

aby přijímaná úprava dopadala na vńechny adresáty); a konečně 3) pravidla 

určující, jak mají být formulovány právní texty, aby byly dostatečně precizní 

a současně sdělené.
223

 Jiņ při letmém pohledu na tento přehled lze dospět 

k závěru, ņe Wronskovskou navrhované členění zásad dobrého práva je po 

obsahové stránce značně bohatńí
224

 neņ katalog, který sestavil populární filozof 

Lon Luvois Fuller.
225

  

11. Nabízí se otázka, za jakých podmínek a v jaké intenzitě nedodrņení 

těchto pravidel či zásad zákonodárcem opravňuje ústavní soudy k tomu, aby 

mohly „legitimně“ zruńit přijaté právo.
226

 (Samotný Lon Fuller povaņoval tato 

pravidla pouze za součást morálky „aspirace“, tj. o jejich dodrņení by 

zákonodárce měl „toliko“ usilovat.
227

) Odpověď není jednoznačná, coņ je 

pochopitelné. Nesnadnost, ne-li dokonce nemoņnost, nalezení konsensuální 

                                                                                                                                                                       
normotvůrcem a přísluńníky společenství, neboť skýtá nenahraditelný zdroj různorodých impulsů 

pro dalńí zákonodárcovu činnost; dále zásadu rozhodování na základě dostatečného mnoņství 

informací, do této skupiny v neposlední řadě téņ spadají pravidla legislativní techniky. Do třetí 

skupiny, tj. mnoņiny zásad věnovaných formě přijímaného práva, pak například patří zásada 

abstraktnosti a obecnosti přijímané úpravy, zásada řádné promulgace. 

 
223 Ibidem, s. 7-8.  

 
224

 Wronkowskou navrņené členění zásad tvorby „dobrého“ práva lze hodnotit jistě jako přínosné, 

avńak současně jej dle mého názoru nelze přeceňovat, neboť mj. jednotlivé skupiny se částečně 

překrývají. 
 
225 Připomeňme, ņe Lon Luvois Fuller ve svém stěņejním díle Morálka práva (1963) formuluje 

osm základních principů „vnitřní morálky práva,“ o jejichņ dodrņení by zákonodárce měl usilovat, 

nemá-li ztratit morální nárok na to, být respektován. Dle Fullera má být přijímané právo: i) obecné 

(mít obecnou normativní povahu), ii) vyhláńené, iii) jasné, iv) neretroaktivní, v) bezrozporné, vi) 

stálé, vii) moņné (tj. nemá po adresátech vyņadovat impossibilium), viii) aplikováno v souladu 

s deklarovaným postupem (srov. Fuller, L. L.: Morálka práva. Praha: Oikoymenh, 1998, s. 48 

a násl.) Fullerovy principy nalezly odezvu dokonce v tuzemské judikatuře (srov. nález Ústavního 

soudu č. 37/2007 Sb.) 
 
226

 Tuto otázku můņeme zobecnit. Lze se ptát, za jakých podmínek a v jakých případech mohou 

ústavní soudy zruńit normy přijímané zákonodárcem, a to z důvodu jejich rozporu se základními 

hodnotami dodrņovanými v dané společnosti v určitém časovém okamņiku. (Srov. výńe – 

poznámka pod čárou č. 162). 
 
227

Fuller hovoří téņ o „osm(i) druzích výtečnosti, o které můţe systém pravidel usilovat“ (Fuller, 

L. L.: op. cit., s. 44). 
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odpovědi pramení dle mého soudu mj. z toho, ņe máme co dočinění s určením 

vzájemného poměru mezi oběma vrcholnými orgány (moci zákonodárnou 

a Ústavním soudem), resp. určením, kdo bude posledním „hlídačem“ a jak ho 

ohlídat.) Zodpovězení této otázky ve prospěch jedné ze stran přitom vņdy 

znamená popření deklarované rovnosti.
 228

 

12. Není cílem deskriptivně orientované práce představovat vlastní 

normativní řeńení předmětné otázky,
229

 přesto povaņuji za vhodné upozornit na to, 

ņe v právní vědě postrádám obdobu pravidel tvorby dobrého práva ve vztahu 

k Ústavním soudům. Jinými slovy, mám za to, ņe by bylo nanejvýń ņádoucí, aby 

obdobně jako pravidla tvorby dobrého práva byly i kultivovány pravidla (zásady) 

„dobrého přijímání“ přezkumných rozhodnutí.
230

 

                                                             
228 Na okraj lze poznamenat, ņe tato otázka můņe být zodpovídána ve dvou rovinách – abstraktní 

(normativní) a faktické (ad hoc, empirické). V abstraktní úrovni budeme zkoumat, jak by měl být 
stanoven vzájemný poměr, jak mají oba subjekty koexistovat apod. Faktická úroveň se bude 

soustředit na stanovení vzájemné relace v daném místě a čase, a to na základě analýzy existujících 

mocenských vztahů. 

 
229 Mám za to, ņe o upřednostnění jednoho z uvedených orgánů rozhodují spíńe iracionální faktory, 

tj. emocionální preference vyvolané například osobní přísluńnosti k určitému stavu, neņli důkladné 

zváņení vńech relevantních faktorů a moņných dopadů. Já osobně za optimální povaņuji 

zdrņenlivost ústavních soudů při ruńení norem zákonodárců a vņdy velmi pečlivé posuzování, zda 

skutečně jde o  Radbruchovo „lex iniusstisima.“ Psané právo totiņ nikdy nebude prosté „chyb.“ 

(Chyba přitom můņe mít různou kvalitu, resp. vyvěrat z různých pramenů, jedním z nich přitom 

mohou být i subjektivní alternativní představy individua o tom, co je spravedlivé). Jinak řečeno, 
mám za to, ņe „lex iniusta“ by neměla být předmětem korekce ze strany ústavních soudů; 

v soudním řízení lze pak „lex iniusta“ korigovat odkazem na mimoprávní normativní systémy, 

např. dobré mravy. (Vycházím zde tedy z  poměrně striktního a doslovného dodrņování tzv. 

Radbruchovy formule (Unerträglichkeitsformel), dle které teprve „lex iniusstisima  non est lex“, 

nikoliv tedy pouhé „lex iniusta“, byť jsem si vědoma, ņe recentně, a to zejména v díle Roberta 

Alexyho, se objevují alternativní přístupy, které navrhují nahradit tuto formuli argumentací 

principy (Principienargument). Srov. téņ blíņe: Wróblewska, I.: Formuła Radbrucha, Pojęcie 

i zastosowanie w orzecznictwie. In: Morawski, L. (ed.): Wykładnia prawa i inne problemy 

filozofii. Toruń: Wydawnictwo Uniwerstytetu Mikołaja Kopernika, 2005, s. 171-185. 

 
230 V současně době jsou vypracována a aplikována ústavními soudy určitá teoretická schémata 

(pravidla) pro rozhodování. Mám tím na mysli zejména princip proporcionality, který do českého 

právního prostředí uvedl zejména profesor Holländer. (Srov.: Holländer, P.: Ústavněprávní 

argumentace (ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu). op. cit., s. 21 a násl.) Mám vńak za to, 

ņe postulované modely, byť jistě přínosné, nevěnují dostatečnou pozornost úskalím soudního 

rozhodování, resp. chybí jim určitá kritická sebereflexe. Například zmíněná zásada proporcionality 

zpravidla operuje s velmi abstraktními hodnotami, které jsou vņdy dotčeny určitou subjektivitou, 

preferencemi individua, který provádí hodnocení (tj. ad hoc ústavního soudce, srov. níņe část V.), 

proto ji nelze dle mého názoru bez dalńího absolutizovat ani povaņovat za dostatečnou záruku. 

(Tuto zásadu by proto bylo jistě vhodné doplnit o dalńí testy, resp. pravidla.) 
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4: OTÁZKA QUID IURIS – PŘÍMÁ ODPOVĚĎ 

 

 

1. Na základě výńe uvedeného lze vyslovit názor, ņe klíčovou roli 

při určování podoby odpovědi na otázku quid iuris mají v kontinentálním typu 

právní kultury legislativci, neboť ti vytvářejí obecný normativní rámec pro 

uskutečňování společenského ņivota. Jejich představy sice nejsou nikdy výronem 

libovůle, neboť jimi vytvářený rámec je ipso facto determinován společenskými 

hodnotami a zájmy vńtěpenými v procesu socializace, jakoņ i předem daným 

obrazem o sociální roli, kterou vykonávají a dále téņ jinými normativními systémy 

apod.  

2. Samotný normativní právní rámec vńak jeńtě neskýtá záruku toho, ņe 

jednak stanovení toho, co je po právu, bude ve vńech případech vņdy zcela 

evidentní,
231

 jednak ņe vńechny osoby se budou chovat pouze secunduum et intra 

legem, resp. ņe nevzniknou pochybnosti o tom, zda určité jednání lze označit po 

právu. Nelze téņ nikdy zcela zamezit vzniku situacím, kdy se sice právo (určitá 

právní norma) subjektům jeví jako zcela jasné a nesporné, avńak hodnocení reality 

se natolik rozchází, ņe při aplikace téņe normy, na jejímņ obsahu se shodnou, 

budou docházet ke zcela rozdílným řeńením.
232

 

3. Nabízí se proto jistě otázka, co vlastně bude v popsaných situacích iuris. 

Domnívám se, ņe k formulování odpovědi můņeme přistupovat ze dvou 

                                                             
231 Jak totiņ upozornil jiņ Edward H. Levi, legislativci z povahy věci nemohou v okamņiku 

přijímaní určité norem pamatovat na vńechny moņné varianty a vzájemné kombinace právních 

titulů, jeņ mohou v komplikované a vnitřně stratifikované společnosti v budoucnu nastat. 

(Srov. k tomu blíņe: Levi, E. H.: An Introduction to Legal Reasoning. Chicago, London: The 
University of Chicago Press, 1968, s. 31 a násl.) Stranou úvahy přitom pro tuto chvíli zůstávají ty 

přístupy k právu, jeņ vycházejí z toho, ņe právo se neustále mění, resp. zhmotňuje se pokaņdé 

v trochu jiné podobě aņ u soudu, a to v důsledku kreativní interpretace rozhodných ustanovení. 

 
232 Chybné hodnocení situace, a to například z důvodu nedostatku informací či zkresleného 

vnímání reality, představuje jednu ze základních příčin vzniku konfliktu. Mezi dalńí důvody 

vzniku sporu lze například zařadit nevhodný temperament individua (ńance vzniku pře se zvyńuje, 

máme-li co dočinění s tzv. konfliktotvornou osobností), přirozenou rozdílnost v hodnotách, cílech, 

nepříjemnou realitu, které neumí (nechce) individuum čelit apod. Blíņe k jednotlivým důvodům 

vzniku interpersonálního konfliktu srov. in: Holeček, V., Miňhová, J., Prunner, P.: Psychologie 

pro právníky. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleń Čeněk, 2007, s. 188 a násl. 
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základních úhlů pohledů, a to přirozeněprávního (jusnaturalistického) na straně 

jedné a právněpozitivistického na straně druhé s tím, ņe pozitivněprávní nahlíņení 

můņe dále vnitřně diferencovat na abstraktní (ideálního) a faktické.
233

 Jednotlivé 

perspektivy, přitom mohou ad hoc poskytnout tutéņ odpověď, ale mohou se téņ 

diametrálně lińit.  

4. První hledisko, jak napovídá jiņ samotný název, odráņí představy o tom, 

jaké řeńení vzniklé situace by bylo vhodné či správné. Jinými slovy, jde o názor, 

a to jakéhokoliv subjektu o tom, jak by daná otázka měla být vyluńtěna, a to bez 

ohledu na platnou legislativu. Jiņ na první pohled je přitom evidentní, ņe 

jednotlivé představy o tom, co lze povaņovat za spravedlivé, se mohou rozcházet, 

coņ nejlépe lze ilustrovat na příkladu postojů stran určitého sporu.
234

 Konkrétně 

v naprosté větńině případů předstupují účastníci sporu před rozhodující orgán 

s tím, ņe jsou více či méně přesvědčeni o oprávněnosti svého nároku 

a zpochybňují tedy nárok protistrany. Jsou přitom připraveni se s druhým 

účastníkem před soudem „utkat“
235

 a obhájit svoji „pravdu,“
 236

 a to mnohdy per 

fas et nefas (tj. dovolenými i nedovolenými prostředky). Lze přitom dodat, ņe 

mnohdy účastníci bojují i tehdy, kdyņ nejsou zcela vnitřně přesvědčení 

o oprávněnosti svého názoru, a to mj. ve snaze vyhnout se placení nemalých 

nákladů řízení, popř. plnění určité povinnosti. V tomto kontextu proto neváhám 

dokonce tvrdit, ņe primárním úmyslem stran mnohdy není dosaņení spravedlnosti, 

nýbrņ vyhrání sporu, a to i za kaņdou cenu, k čemuņ – jak bylo jiņ uvedeno – jsou 

mnohdy ochotni vyuņít vńechny prostředky, jeņ se jim nabízí. (Appendix č. II 

                                                             
233 Uvedenou systematiku, jakoņ i jednotlivé termíny zavádí autorka této práce.  

 
234 Nesoulad představ můņe pramenit i z nemoņnosti přesného vymezení pojmů jako je 

spravedlnost, správnost apod. Konkrétní představa o obsahu těchto pojmů, resp. o podobě toho, co 

je ad hoc spravedlivé, je totiņ dle mého soudu vņdy částečně určována i normativním postojem 

jedinečného individua (srov. k tomu blíņe v části V. této práce.) Nelze proto ani zamezit vzniku 

situací, kdy dva subjekty s naprosto upřímnými úmysly dospějí k odlińnému názoru na to, co je 

v určité věci spravedlivé. 

 
235 Jiņ etymologie samotného slova konflikt odráņí charakter vzájemného vztahu obou stran sporu. 

Výraz konflikt totiņ pochází z latinského slova conflicto, jeņ znamenalo střetnout se, utkat se 

v boji. 

 
236 Tento postoj dokonce platné soukromé právo od účastníků řízení očekává. Vznikne-li totiņ mezi 

nimi konflikt ohledně řeńení určité otázky a nevědí-li, co je vlastně iuris (např. jde o tzv. obtíņný 

případ, neboť věc doposud nikdy nebyla řeńena), tak kromě předstoupení před soud, tj. podání 

přísluńné ņalobu, se jim nenabízí jiný způsob, jak se mohou autoritativně dozvědět quid iuris.  
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k této práci přibliņuje základní eristické triky,
237

 k nimņ se mohou uchylovat 

strany, a to ve snaze uspět v konkrétní při.)
 
 

 4. Pozitivněprávní pohled, tj. nazírání na řeńení určité právní otázky 

z pohledu platného práva dané společnosti, jsme výńe rozdělili na abstraktní 

a faktické. Zaujetí abstraktní pozitivněprávní perspektivy by mělo vést k nalezené 

takového řeńení, jeņ by vyslovila kaņdá rozumně uvaņující osoba na základě 

platného práva, přičemņ její odpověď by nebyla zatíņena ņádnými deformacemi, 

resp. nevyskytl by se na její straně ņádný kognitivní omyl. (K jednotlivým 

příkladům kognitivních omylů srov. blíņe Appendix č. I k této práci.) Avńak 

vzhledem k tomu, ņe jednotlivec se nikdy nemůņe zcela oprostit od toho, aby 

alespoň částečně nesubjektivizoval ho obklopující realitu
238

, mám za to, ņe 

nalezení čistě abstraktivního pozitivněprávního řeńení otázky quid iuris je 

nemoņné.  

5. Poslední hledisko, tj. faktický přirozeněprávní pohled, představuje 

rozluńtění otázky quid iuris  ze strany osoby, která ve věci rozhoduje na základě 

výkonu přísluńné pravomoci. (V České republice půjde tedy nejčastěji o pohled 

soudce.
239

)  Po právu (iuris) přitom bude takové rozhodnutí, které vysloví 

soudce(i)  rozhodující v poslední instanci. Identifikace faktorů, jeņ mohou ovlivnit 

jeho/jejich odpověď, je předmětem následující části této práce. 

 

 

                                                             
237 Eristikou zde rozumím nikoliv „nauku o vedení sporu“ (Knapp, V.: Teorie práva, op. cit., 

s. 174), nýbrņ „neupřímné vedení pře či diskuse“, tj. „per fas et nefas“,  kdy je vńak „zachováváno 

určité zdání“ (Schopenhauer, A.: Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów. Warszawa: Alma-

Press, 2005, s. 28, překlad – K. K.). Schopenhauerovo pojetí reflektuje klasické (antické) uņńí 

rozumění tohoto termínu. 

 
238 Jak bude v části V. této práce detailně rozvedeno, domnívám se totiņ, ņe v praxi nerozhodují 

„soudci Herkulové“.   

 
239

 K 11. lednu 2010 bylo v České republice 3079 soudců, coņ bylo o 16 osob více, neņ představuje 

dlouhodobě plánovaný počet. Lze dodat, ņe jde o nejvyńńí počet soudců ze vńech zemí OECD 

počítáno na hlavu (per capita); není jistě bez zajímavosti, ņe na druhém místě se v této statistice 

umístilo Rakousko a na třetí příčce Maďarsko, tj. v statistice „uspěly“ země, jeņ v minulosti tvořily 

bývalé Rakousko – Uhersko. Je vńak alarmující, ņe přes tento počet soudců, má Česká republika 

zároveň smutné prvenství co se týče průměrné délky soudních řízení; blíņe in: Ńevela, V.: Čeńi 

jsou mistři. Ale jak v čem… Týden č. 41/2009, s. 34.) 
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V) PŘIJÍMÁNÍ ROZHODNUTÍ 

 

 

1. Pokusme se nyní rekonstruovat vybrané psychologické a částečně 

i sociologické aspekty utváření konkrétního soudního rozhodnutí, a to včetně 

potenciálních deformací, jeņ se mohou v průběhu rozhodování objevit a které mají 

původ na straně individua.
240

  Přesněji řečeno, zkusme se na vytváření 

individuálního aktu aplikace práva podívat prizmatem v moderní psychologii dnes 

jiņ poměrně rozvinuté teorie přijímání rozhodnutí.
241

 Nejdříve si vńak 

upřesněme, co vlastně lze rozumět pod samotným pojmem „rozhodovací 

proces“.  

2. Psychologové zpravidla uvádějí, ņe tento termín slouņí k označení 

„souboru myšlenkových pochodů, vedoucích k výběru konkrétního jednání“ 

(Eliana Trybuchowska).
242

 Přeneseno na půdu moderního práva, rozhodovacím 

procesem
243

 pak můņeme rozumět specifický myńlenkový proces orgánu 

                                                             
240 Po vzoru Jacka Kubiaka jsem totiņ přesvědčena, ņe „identifikace…, a dokonce demaskování 

těch (psychologických a sociologických) činitelů, které mají negativní vliv na přijímání rozhodnutí, 

je… prvním krokem k racionálnímu rozhodnutí“ (Kubiak, J.: Psychologiczny mechanizm 
podejmowania decyzji sądowych w postępowaniu karnym. Podstawowe problemy. ZN 8/1978, 

s. 4, překlad – K. K.). 

 
241 Jeden z nejznámějńích polských právních teoretiků Jerzy Wróblewski jiņ před řadou let 

výstiņně poukazoval na to, ņe psychologie soudních rozhodnutí není doposud nikde systematicky 

zpracována, a to i přes „mimořádnou významnost tohoto tématu“, přičemņ vyzval autory k tomu, 

aby „popsali epistemologické a axiologické postoje subjektů (rozhodujících osob), jejich vliv na 

rozhodovací proces…, (neboť) vysvětlení toho, jak skutečně je přijímáno rozhodnutí o konkrétním 

obsahu je stejně důleţité jako analýza odůvodnění rozhodnutí“ (Wróblewski, J.: Uzasadnienie 

i wyjaśnienie decyzji sądowej. Studia Prawniczo ekonomiczne, tom XVII, s. 27, překlad K. K.). 

Domnívám se, ņe tato slova, resp. ani samotná výzva, dodnes neztratila nic na své aktuálnosti. 

Naprostá větńina autorů zabývajících se problematikou právní interpretace a argumentace se totiņ 
i nadále předevńím soustředí na výklad právních textů (pramenů práva) prováděných 

odosobněným individuem zcela oprońtěným od lidské omylnosti, ovlivnitelnosti apod. 

(srov. k tomu téņ dále – poznámka pod čárou č. 254). 

 
242

 Dle Trybuchowska, E.: Podejmowanie decyzji sądowej w sprawach karnych.  In: Szostak, 

M. (ed.): Przegląd prawa i administracji LXXII. Acta Universitatis  Wratislaviensis, č. 2795/2005, 

s. 140.  

 
243 V právní teorii se v téņe souvislosti pouņívá spíńe termín „aplikace práva,“ který je tradičně 

definován jako „kvalifikovaná forma realizace práva uskutečňována orgány veřejné moci, při níţ 
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aplikujícího právo, který směřuje k výběru konkrétního následku předcházejícího 

právně relevantního jednání, resp. dříve nastalé právní skutečnosti, přičemņ 

rozhodovacím orgánem provedená volba je zpravidla
244

 navenek prezentována 

ve formě aktu aplikace práva (označeného například jako rozsudek, platební 

rozkaz, usnesení) a spočívá v přímém či řidčeji nepřímém
245

 stanovení určitému 

subjektu (méně často vńak i vńem subjektům práva)
246

 povinnosti ke konkrétnímu 

chování (komisivnímu či omisivnímu), jehoņ dodrņení můņe být mocensky 

vynucováno, není-li dobrovolně splněno. (S uloņenou subjektivní povinností pak 

větńinou koresponduje i přísluńné subjektivní právo druhé strany sporu.)  

3. Po vzoru psychologů lze i v právu myńlenkové procesy orgánu 

aplikujícího právo, k nimņ dochází při přijímání konkrétního rozhodnutí, téměř 

vņdy vnitřně rozdělit do několika základních fází.
247

 Jmenovitě lze vyčlenit: 

                                                                                                                                                                       
dochází k podřazení (subsumpci) konkrétní skutkové podstaty pod příslušnou abstraktní právní 

podstatu vyjádřenou v právní normě“ (Gerloch, A.: Teorie práva, op. cit., s. 135). Srovnáme-li obě 

vymezení, je zjevné, ņe mnou zavedená charakteristika se spíńe soustředí na psychologickou 

stránku rozhodování a jeho behaviorální projevy, zatímco klasická právněteoretická definice více 
reflektuje pozitivistický, snad poněkud „zjednoduńující“, koncept právního sylogismu 

(srov. poznámka pod čarou č. 10) . 

 
244 V ojedinělých případech rozhodovací činnost nemusí vyústit v přijetí „klasického“ aktu 

aplikace práva. Například v současné době účinný správní řád počítá s tím, ņe přijetí některých 

typů rozhodnutí se toliko „poznamená do spisu.“ Větńinou jde o případy, kdy máme co dočinění 

s řeńením tzv. procesních otázek. (Srov. blíņe k tomu třeba § 12, § 13 odst. 1, § 14 odst. 4, § 76 

odst. 2 či třeba § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.) 

 
245 Povinnost k určitému chování je stanovena nepřímo například v případě tzv. určovacích 
rozsudků ve smyslu § 80 písm. c) občanského soudního řádu. Tak třeba rozhodnutí soudu o tom, 

ņe vlastníkem určité nemovitosti je osoba X. Y., současně znamená povinnost druhého účastníka 

řízení, jenņ si činil rovněņ nárok na danou nemovitost (jinak by přeci spor vůbec nevznikl), 

respektovat vlastnické právo osoby X. Y. 

 
246 Akty aplikace práva zpravidla vyvolávají účinky toliko inter partes, tj. zavazují pouze ty 

subjekty, jeņ vystupovaly v řízení jako účastníci, popř. téņ jejich právní nástupce. Některá 

rozhodnutí vńak vyvolávají ńirńí subjektivní účinky, tj. zavazují vńechny právní subjekty. 

Například erga omnes působí rozhodnutí o osobním stavu (rozsudek o rozvodu manņelství, 

rozsudek o prohláńení za mrtvého apod.). Stejně ńiroké subjektivní účinky mají téņ vykonatelná 

rozhodnutí Ústavního soudu. Samostatnou otázku pak představuje vázanost samotných 
rozhodovacích orgánů akty aplikace práva: byl-li v určité věci vynesen rozsudek, pak o téņe otázce 

– a to v souladu se zásadou ne bis in idem  – jiņ nelze znovu autoritativně rozhodovat. Pro jiná 

související řízení mezi týmiņ účastníky pak pravomocný rozsudek představuje závazné řeńení 

předběņné otázky. (Specifickou otázku vńak představují tzv. mimořádné opravné prostředky.) 

Srov. k tomu blíņe například in: Winterová, A. a kol: op. cit., s. 312 a násl. 

 
247 Pouņitá terminologie pro označení jednotlivých fází je vypůjčena od Eliany Trybuchowské, 

resp. z monografie Edwarda Skrętowicze Wyrok sądu karnego pierwszej instancji (Rozsudek 

trestního soudu v prvním stupni) vydané v roce 1989. 
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- kognitivní etapu, jeņ předchází samotnému rozhodování 

(tj. rozhodovacímu procesu sensu stricto) a v průběhu které orgán 

aplikující právo mj. získává informace o skutkové stránce 

projednávané věci;
248

 

- vlastní rozhodovací činnost (neboli „konstruktivní etapu“ či téņ 

„rozhodování sensu stricto“), která tvoří jádro rozhodovací činnosti 

a spočívá v tom, ņe orgán aplikující právo mj. na základě 

individuálních kritérií a hodnocení vybírá určitou alternativu moņného 

následku tvrzeného právního titulu; můņeme přitom jiņ nyní předestřít, 

ņe na výběr konkrétního řeńení (tj. určité právní konsekvence) má 

nemalý vliv rovněņ emocionální stránka a kognitivní schopnosti 

rozhodujícího subjektu; a konečně i 

- komunikativní etapu, sestávající z projevení rozhodnutí navenek, a to 

zpravidla nejdříve v ústní formě, a následně i v písemné podobě. 

4. Uvedená stádia nejsou od sebe obvykle nijak ostře ohraničena, a to pokud 

ve věci rozhoduje pouze jedna osoba. (Zejména mezi první a druhou etapou, jak 

bude dále v textu blíņe rozvedeno, lze jen stěņí vést jakoukoliv dělicí čáru.)
249

 

Přesto, za účelem systematičtějńího uchopení dané materie přistoupíme 

k vykreslení procesu utváření rozhodnutí v pořadí, jeņ bude víceméně kopírovat 

výńe vyjmenované fáze.   

5. Neņli vńak přikročíme k samotnému rozboru stěņejních momentů 

jednotlivých etap rozhodování, povaņuji za potřebné určit modelové schéma, 

které budeme dále v textu analyzovat, a to ze dvou základních důvodů: Jednak 

mám za to, ņe pouze zúņení předmětu zájmu na vybraný druh a stupeň řízení nám 

                                                             
248 Ke zkoumání skutkové stránky věci vńak nutně nemusí docházet ve vńech případech: Například 

rozhoduje-li Ústavní soud jako tzv. negativní zákonodárce, pak se jeho rozhodnutí v zásadě 
omezuje toliko na otázky právní. Nevylučuje to vńak moņnosti Ústavního soudu zkoumat 

i případné externí dopady svého rozhodnutí na společenský ņivot, a to v rámci provádění testu 

proporcionality. (Na druhou stranu rozhodnutí Ústavního soudu jako negativního zákonodárce 

nelze podřadit pod aplikaci práva ve výńe uvedeném významu.) 

 
249

 Při senátním rozhodování je situace z povahy věci odlińná: Jednotlivé fáze jsou navzájem dosti 

ostře ohraničeny a jejich podoba je téņ více formalizována, neņ je tomu u prvostupňového 

rozhodování. (Například platné právo stanoví přesná pravidla, podle kterých se postupuje při 

poradě a hlasování o vině a trestu; srov. k tomu blíņe § 126 a násl. zákona č. 141/1961 Sb., trestní 

řád, v platném znění). 
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umoņní skutečně proniknout k podstatě základních činitelů ovlivňujících podobu 

rozhodovacího procesu. (Obecná, bezbřehá deskripce vńech moņných typů 

rozhodovacích procesů, a to včetně různých výjimek, by totiņ dle mého soudu 

nemusela vést k vytvoření dostatečně plastického obrazu o klíčových faktorech 

determinujících rozhodnutí.)
250

 Jednak je patrné, ņe i kdybychom zaměřili 

pozornost toliko na určitý druh (typ) a etapu procesu, je z podstaty věci nemoņné 

popsat vńechny myslitelné a ad hoc aplikované způsoby a motivy rozhodování,
251

 

a proto se omezíme toliko na rozbor určitého standardního, typizovaného způsobu 

rozhodování. (Při nańich úvahách budeme tedy vycházet z předpokladu, ņe 

depersonalizovaný orgán aplikující právo usiluje o nalezení adekvátního 

rozhodnutí, k čemuņ volí v dané právní kultuře obvyklé postupy.)
252

 Z uvedeného 

vńak vyplývají dva důleņité závěry, jeņ je třeba mít po celou dobu na paměti: 

primo, platnost vyslovených závěrů/deskripcí je ipso facto omezena toliko na 

popisovaný typ a fázi řízení
253

 a nelze ji tedy bez dalńího vztáhnout i na jiné druhy 

                                                             
250 Jistě nevyņaduje bliņńí odůvodnění zjińtění, ņe řízení před správním orgánem je odlińné od 

soudního řízení. Stejně tak se různí podoba řízení v jednotlivých větvích soudního rozhodování 

(civilní, trestní, správní), jakoņ i v různých instancích v rámci téņe větve. Rozdíly jsou dány 

mj. odlińnou povahou a účely těchto řízení, resp. jejich jednotlivých fází.  
 
251 Psychologové v tomto kontextu hovoří o tzv. individuálním lomu, coņ znamená, ņe podstata 

zkoumaných jevů zůstává vņdy částečně utajena, neboť je mj. ovlivněna i individuálními 

determinačními faktory, které jí vtiskují různé variabilní a dalo by se říct i jedinečné podoby. 

Srov. blíņe k tomu: Holeček, V., Miňhová, J., Prunner, P.: op. cit., s. 35. 

 
252 Jinými slovy, budeme předpokládat, ņe blíņe nespecifikovaná rozhodující osoba, jeņ splňuje 

vńechny zákonné předpoklady pro výkon funkce soudce, si bude počínat způsobem, jenņ je v dané 
kultuře obecně ustálený. Vyloučíme tedy excesivní rozhodnutí, která jiņ a priori rezignují na 

jakoukoliv racionalitu, a která jsou spíńe dílem náhody, neņli výsledkem intelektuální činnosti. Na 

okraj je vńak třeba upozornit na to, ņe v české justici (a asi nepůjde jen o české specifikum) se 

i dnes lze setkat s případy, kdy soudce rozhoduje podle zcela iracionálního klíče (lze-li vůbec jeńtě 

o nějakém klíči mluvit), jenņ nemá ņádnou souvislost s projednávanou věcí. Například 

ve své právní praxi jsem se setkala se soudkyní, která bez ohledu na meritum projednávané věci, 

ve vńech případech, o jejichņ projednávání vím, vņdy ņalobu v prvním stupni zamítla. Pokud 

věc byla napadnuta a zamítavý rozsudek byl zruńen, (coņ bylo pravidlem, neboť rozhodnutí byla 

ve větńině případů nepřezkoumatelná; soudkyně totiņ zásadně omezuje rozsah svého odůvodnění 

na jeden odstavec), pak při opakovaném rozhodování vņdy ņalobě vyhověla, a to v plném rozsahu. 

Teprve při třetím rozhodování v prvním stupni pak začínalo skutečné projednávání věci. (Lze 
dodat, ņe tutéņ zkuńenost měla s touto soudkyní i řada mých kolegů.) Popsané chování by sice bylo 

moņné označit za schematismus sui generis (k schematismu srov. V. 2. 8.), vzhledem vńak k tomu, 

ņe stejná ńablona rozhodování se u dané soudkyně objevuje ve vńech rozhodovaných případech, 

tj. bez ohledu na obsah projednávané věci, mám za to, ņe i toto označení je nepřiléhavé, 

resp. nevykresluje dostatečně zcela iracionální podstatu jejího „způsobu“ rozhodování. 

 
253 Neznamená to vńak, ņe jednotlivá řízení jsou od sebe zcela odlińná, tj. ņe jsou ovládána 

rozdílnými principy a ņe se v nich uplatňují odlińné postupy, jak řeńit otázku quid iuris. To, co 

odlińuje jednotlivé fáze řízení, resp. i jednotlivá řízení navzájem, je mj. i váha, jeņ je přikládána 

otázkám skutkovým a otázkám právním, resp. rozsah v jakém jsou obě otázky zkoumány. Jak jiņ 

bylo naznačeno v úvodní kapitole této práce, mám za to, ņe v tuzemském právu obecně převaņuje 
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a instance procesu; secundo, popis, resp. i konkluze, zrcadlí standardní 

rozhodovací postupy, a proto konkrétní proces aplikace práva se bude více či 

méně odchylovat od vzorcového rozhodovacího procesu.  

6. Nezbývá neņ poloņit si otázku, který rozhodovací proces se vlastně stane 

nańím modelem. Po úvaze, pod vlivem jednoho z klíčových představitelů 

amerického právního realismu, Jeromeho Newa Franka,
254

 jakoņ i s ohledem na 

charakter mých vlastních dosavadních zkuńeností s aplikací práva, jsem se 

rozhodla pro v právněteoretické literatuře často opomíjené
255

 prvostupňové 

tuzemské soudní řízení,
 
a to v tzv. civilních věcech sporných, ledaņe bude v textu 

výslovně poukázáno na odchylky týkající se trestněprávní větve, 

popř. pokročilejńích fází řízení. Soustředit se přitom budeme primárně na 

                                                                                                                                                                       
trend stále více upozaďovat otázky skutkové v pozdějńích etapách řízení a pozornost zaměřovat 

spíńe na otázky právní. Kognitivní etapa, resp. ta její část, jeņ se týká skutkové stránky věci, je 

tedy s postupujícími fázemi řízení ve stále větńí míře vytěsňována. 

 
254 Jerome New Frank, jenņ sám sebe povaņoval spíńe za představitele „konstruktivního 
skepticismu“ neņli (amerického) „právního realismu“, poukazoval na to, ņe „realisty“ lze dělit do 

dvou skupin, a to na „skeptiky ve vztahu k normám“ a „skeptiky ve vztahu faktům/ skutkovým 

otázkám.“ Zatímco první skupina zpochybňuje schopnost pozitivního práva postihnout vńechny 

právněrelevatní situace, jakoņ i upozorňuje na to, ņe je třeba odlińovat právo stanovené od práva 

fakticky působícího, tj. vyvrací „právněformalistický mýtus“ o úplnosti práva, tak druhá skupina – 

dle hodnocení Jeromeho N. Franka „radikálnějńí“ – poukazuje na to, ņe rovněņ ustálení skutkové 

stránky projednávané věci představuje výslednici spolupůsobení řady různých faktorů, mnohdy 

nejasných a skrytých.  Jerome N. Frank se domnívá, ņe je třeba zabývat se oběma aspekty 

přijímání práva, přičemņ shledává, ņe právní věda se větńinou omezuje na otázky právní. K dalńím 

názorům Jeromeho N. Franka srov. blíņe in: Stelmach, J., Sarkowicz, R.: op. cit., s. 100; z téņe 

monografie pocházejí vńechny v této poznámce pouņité citace z díla Jeromeho Newa Franka. 

 
255 Naprostá větńina současných právněteoretických prací, jeņ buď systematicky analyzují soudní 

judikaturu, anebo spíńe jen pro ilustraci popisovaného jevu poukazují na vybraná rozhodnutí, si 

vńímá toliko rozhodnutí přijatých vyńńími soudy, resp. i judikátů Ústavního soudu a nadnárodních 

soudních orgánů (Soudního dvora Evropské unie, Soudu pro lidská práva, popř. řidčeji Výboru 

OSN pro liská práva apod.) Je to pochopitelné, neboť pouze tato rozhodnutí jsou veřejnosti běņné 

dostupná, a tudíņ ověřitelná. Navíc jiņ představují určitá reprezentativní vodítka pro stanovení, 

jakým směrem se vyvíjí výklad jednotlivých zákonných ustanovení, resp. i práva jako takového. 

(K tomuto způsobu deskripcí a predikcí dalńího rozhodování srov. blíņe v části VI.) Na druhou 

stranu mám za to, ņe věnování pozornosti toliko tomuto typu rozhodnutí neumoņňuje vytvoření 

komplexní představy o tom, jak je v určité společnosti, resp. i právní kultuře, právo nalézáno 

(popř. i dotvářeno): O celé řadě otázek je rozhodováno toliko v prvním stupni, a proto úplnou 
představu o tom, jak je získávána odpověď quid iuris, by si bylo moņné vytvořit jen tehdy, pokud 

by byla zohledněna prvoinstanční judikatura. Samostatnou otázku představuje realizovatelnost 

tohoto poņadavku. Seznámení se s relevantní judikaturou niņńích soudů by bylo velmi 

komplikované, a to jednak s ohledem na mnoņství projednávaných případů, jednak na 

nedostupnost těchto rozhodnutí. Účast toliko na několika jednáních totiņ jistě neposkytuje 

dostatečně relevantní vzorek pro to, aby na jeho základě bylo moņné vynést zobecňující závěry. 

Přestoņe jsem si vědoma toho, ņe osobní postřehy jsou ipso facto vņdy postiņeny určitou mírou 

subjektivity, a ņe ani nejsou schopny nabídnout dostatečně reprezentativní vzorek pro formulaci 

reprezentativních konkluzí, v této práci jsou záměrně voleny příklady, které odráņí situace, 

s kterými jsem ve své právní praxi setkala, a to ve snaze takto poskytnout druhou 

moņnou perspektivu nahlíņení na rozhodovací činnost, tj. zespoda.  
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skutkovou stránku věci. Jinak řečeno, dále se v textu zaměříme na první fázi 

soudního rozhodování, resp. toliko na tu jeho část, ve které dle mého názoru 

soudce v naprosté větńině případů vytváří pevný rám, ale i hlavní námět pro 

vńechna dalńí případná řízení a rozhodnutí v dané věci, která sice často dokreslují 

či různě upravují koncepci prvotního obrazu, ale jen zcela výjimečně přistupují 

k naprosté změně jim předkládané předlohy.
256

  Jak tedy je utvářen obsah 

konkrétního rozhodnutí?  

 

1: KOGNITIVNÍ FÁZE ROZHODOVÁNÍ 

 

 

1. První fázi rozhodovací činnosti jsme výńe označili jako tzv. kognitivní. 

Pokusme se nyní pouņitý termín naplnit konkrétním obsahem a upřesněme si, 

s jakými procesy a činnostmi můņeme mít co dočinění v této etapě rozhodování. 

Tradičně se uvádí, ņe kognitivní stadium spočívá ve shromažďování, 

zpracovávání a přetváření informací potřebných pro rozhodnutí, a to jednak 

o skutkové stránce věci (tj. pro řešení questiones facti), jednak o právní 

normě (pro zodpovězení questiones iuris).  

2. Z uvedené charakteristiky tedy vyplývá, ņe soudce vņdy v prvé řadě na 

základě předkládaných důkazních prostředků rekonstruuje rozhodný skutkový děj. 

Jeho postavení je přitom velmi podobné historikovi, jenņ se snaņí ze střípků 

informací obsaņených na nejrůznějńích nosičích obnovit obraz skutečnosti, kterou 

z autopsie nikdy nepoznal. Na druhou stranu je vńak zjevné, ņe práce historika 

a soudce se v některých významných aspektech lińí: Předevńím soudce musí vņdy 

na základě jemu dostupných informací obnovit (vytvořit) podobu minulého 

skutkového děje, a to na rozdíl od dějepisce, jenņ můņe svobodně – ba dokonce je 

povinen – prohlásit, ņe zatím nemá dost podkladů pro to, aby na jejich základě 

                                                             
256 Jsem přesvědčena, ņe prvoinstanční soudy disponují specifickým monopolem na řeńení 

skutkových otázek, neboť v naprosté větńině případů toliko na základě jejich zjińtění, protokolace 

o provedených důkazech apod. vycházejí soudy v dalńích instancích. 
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mohl vyslovit dostatečně podloņený soud o určitém fragmentu minulosti.
257

 

(Uvedený rozdíl je dán hlavně tím, ņe pokud by soudce uzavřel své zkoumání 

slovy historika, jednalo by se o v demokratickém právním státě nepřípustné 

odmítnutí spravedlnosti – denegatio iustitiae.)  

3. Při získávání informací o určitém skutku vńak soudce nevystupuje ani jako 

pasivní objekt (recipient) informací, ani jako osoba nepoznamenaná předchozími 

– pracovními i mimopracovními – zkuńenostmi. Jinak řečeno, rozhodující subjekt 

nikdy v řízení nevystupuje jako tabula rasa (John Locke). S ohledem na bohaté 

výsledky psychologických bádání je totiņ třeba odmítnout představu soudce 

jakoņto pouhého „vodiče“ informací, jeņ získává („přijímá“) o určitém skutku 

a které následně zcela nepozměněné převádí („transformuje“) do svého 

rozhodnutí. Jiņ v první polovině 20. století totiņ četné psychologické výzkumy 

prokázaly, ņe určitý stimul (podnět, „S“) nevyvolává u vńech lidských bytostí 

vņdy tutéņ reakci („R“), tj. neplatí mezi těmito dvěma elementy prostý vztah 

implikace. Toto zjińtění vedlo k tomu, ņe do té doby obecně akceptované 

tzv. základní paradigma psychologie, mající podobu prosté implikace (S  R), 

bylo nově doplněno o třetí člen, kdy mezi podnět (S) a reakci (R) byl vloņen nový 

článek, a to lidské individuum, resp. jedinečná „osobnost“ („O“).
258

 „Osobností“ 

přitom můņeme po vzoru nestora české psychologie Milana Nekonečného 

rozumět „individuální celek dispozic k psychickým reakcím, který způsobuje, ţe 

v téţe situaci reagují různí lidé různě a ţe tyto reakce vykazují určitou jednotu 

cítění, myšlení, vnímání, představ a snah.“
259

 (V této souvislosti jistě nepřekvapí, 

ņe problematika osobnosti se od poloviny 20. století stala jedním z ústředních 

                                                             
257 Přirovnání práce soudce k bádání historika je převzato od Zygmunta Ziembińskieho. 

Srov. Ziembiński, Z.: Logika praktyczna. Wydanie XXII. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN, 1999, s. 217. 

  
258 Klasické psychologické paradigma ve tvaru SR bylo tedy nahrazeno novým, trojčlenným 

vzorcem SOR, kdy „S“ slouņí jako označení pro určitý relevantní stimul, „O“ představuje 

„osobnost,“ a konečně „R“ reakci/odezvu na impuls vnímaný jednotlivcem. K odmítnutí 
tradičního psychologického vzorce dońlo ve chvíli, kdy psychologové pod vlivem nových 

poznatků byli nuceni upouńtět od čistě behavioristického pohledu na člověka.  Blíņe k oběma 

paradigmatům a přísluńným historickým proměnám srov. například in: Kosek, J.: Věda to je určitě, 

ale o čem? Kapitoly z psychologie. Praha: Baset, 2003, s. 90. 

 
259 Nekonečný, M.: Základy psychologie, op. cit., s. 9. Lze dodat, ņe z pohledu psychologie je 

osobností kaņdý jednotlivec. Samotný termín „osobnost“ byl do psychologie zaveden aņ počátkem 

20. století, předtím se spíńe pouņívalo ve stejném kontextu označení „osoba“ (z lat. persona), coņ 

vńak vyvolávalo četná nedorozumění. 
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témat nejenom psychologie, nýbrņ i vńech psychologicky orientovaných teorií 

formulovaných na půdě jiných vědních disciplín.)
260

 Z nepřeberného mnoņství 

různých koncepcí osobnosti dnes obecně převládá pojetí, které chápe osobnost 

jako sumu určitých prvků (tj. jako jedinečný konglomerát charakteru, zájmů, 

temperamentu, schopností, inteligence apod. určitého individua), avńak současně 

je vņdy zdůrazňováno, ņe „osobnost není aditivní fenomén“ (Milan 

Nekonečný),
261

 tj. nelze ji popsat (uchopit) pomocí pouhého výčtu jednotlivých 

komponentů.  

4. Jedinečná lidská osobnost
262

 pak ovlivňuje nejenom lidské chování (reakce 

na různé podněty), ale i – z pohledu této práce významnějńí – lidské prožívání, 

čili to, jak určitý subjekt vnímá vnějńí svět, a to prostřednictvím vjemů, představ, 

emocí, rozhodovacích procesů, vybavování z paměti apod.  Z uvedeného pak 

vyplývá, ņe rekonstrukce skutkového děje, resp. i podoba soudního rozhodnutí, je 

mj. vņdy částečně i výsledkem předchozího soudcova proņívání. Zamysleme se, 

jak konkrétně mohou být u rozhodujícího jednotlivce ovlivněny některé 

z uvedených sloņek proņívání, a potaņmo tedy co determinuje obsah soudního 

rozhodnutí.  

5. [Vjemy.] Odrazy předmětů a jevů, jeņ působily na nańe smyslové orgány 

a jeņ byly následně spojeny do celistvého obrazu v lidské mysli, jsou nazývány 

vjemy.
263

 Vjemy tedy představují vyústění předchozího procesu vnímání. 

                                                             
260 Z řady publikací lze v tomto ohledu poukázat například na velmi zajímavou monografii Oskara 

Krejčího Politická psychologie, jeņ se tematicky nalézá na rozhraní politologie a psychologie 

a která nemalou pozornost věnuje právě problematice osobnosti. (Srov.: Krejčí, O.: Politická 

psychologie. Praha: Ekopress, s. r.o., 2004.) 

 
261 Nekonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1995. Citováno podle Holeček, V., 

Miňhová, J., Prunner, P.: op. cit., s. 136. Lze dodat, ņe mezi jednotlivými autory neexistuje 

naprostá shoda, co vńe tvoří náplň či sloņky osobnosti, jednotlivé elementy se u nich různě 

překrývají. 

 
262 Lidská osobnost je určována dílem biologickými determinanty (tj. různými vrozenými, 
zděděnými faktory), dílem sociálními činiteli jako jsou třeba podmínky ņivota, výchova, 

individuální zkuńenosti daného individua apod. 

 
263 Psychologové zpravidla pouņívají odbornějńí terminologii: Konkrétně proces vnímání označují 

jako „smyslovou recepci, při které receptor z komplexu vnějších vlastností vybere jen ty, pro které 

je uzpůsoben“, následně dochází k „mozkové (korové) analýze, která umoţňuje pomocí získaných 

informací odlišit jemné detaily vnímaného předmětu“, jednotlivé sloņky se pak spojují ve vjem, 

a to v průběhu „tzv. mozkové (korové) syntézy.“ Citováno podle Holeček, V., Miňhová, J., Prunner, 

P.: op. cit., s. 54. 
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Vnímání soudce je jednak výběrové (selektivní; jde přitom o obecnou vlastnost 

lidského vnímání), jednak plánovité (zaměřené), tj. je orientováno na vyřeńení 

určitého případu.
264

 Kaņdý přijímaný podnět/informace o rozhodných 

skutečnostech je soudcem podroben selekci, a to z hlediska moņnosti jeho dalńího 

vyuņití pro vlastní rozhodovací činnost.
265

 Ze záplavy nejrůznějńích údajů 

pocházejících z různorodých zdrojů a obsaņených na různých nosičích informací 

tedy soudce aktivně vybírá jenom ty informace a poznatky, které dle svého 

subjektivního hodnocení povaņuje v daném momentě za relevantní a potřebné pro 

dalńí fáze rozhodování, přičemņ v naprosté větńině případů jsou pouze tyto údaje 

v dalńích etapách rozhodovacího procesu zevrubněji zpracovávány.
266

 (Lze jiņ 

nyní předestřít, ņe přílińná zaměřenost vnímání můņe v některých případech vést 

i k tomu, ņe určité významné indicie jsou rozhodovacím orgánem přehlédnuty.) 

Uvedený jiņ a priori selektivní přístup k informacím má dvě základní příčiny: 

primo, jak bylo zmíněno výńe, lidské vnímání je obecně výběrové, coņ znamená, 

ņe lidské bytosti ze své biologické podstaty nejsou sto vstřebat vńechny impulsy, 

které získávají z vnějńí reality.
267

 Vědomě jsou zaznamenávány toliko takové 

                                                             
264 Opakem je nahodilé (nezáměrné) vnímání, kdy se například osoba stává svědkem určitých 

neobvyklých událostí, které upoutají její pozornost (např. křik, přejezd vozidla se zapnutým 

majákem, výstřel).  

 
265 Lidské vnímání je částečně i aktem interpretace obklopujícího světa. Antropologická bádání 

přitom poukazují na to, ņe pro lidské bytosti je typické lineární přemýńlení, tj. hledání kauzálních 

souvislostí mezi různými jevy, coņ pak vede k tomu, ņe dochází k mnohdy nevědomé stylizaci 

tvarů (čili k vyzdvihování určitých aspektů reality a upozaďování zbytku), zavádění kategorií, 

které nemají oporu v reálném světě apod. (srov. k tomu blíņe in: Eibl-Eibesfeldt, I.: op. cit., s. 43 
a násl.) 

 
266 Zaměřenost vnímání soudce je patrná i ze samotného vedení průběhu soudního 

řízení: Opakovaně jsem se ve své právní praxi setkala s tím, ņe soudce vyzýval svědka/účastníka 

řízení, aby se při své výpovědi/ projevu zaměřil toliko na rozhodné období, resp. vylíčil toliko ty 

skutečnosti, jeņ jsou pro danou věc určující, a zcela tedy pominul – dle hodnocení soudu – 

„nepotřebný balast.“ Popřípadě místo umoņnění svědku/účastníku řízení se svobodně vyjádřit ke 

vńem okolnostem, začal soudce klást velmi úzce zaměřené otázky. Takové chování soudu je 

pochopitelné, neboť vyvěrá z jeho snahy o racionalizaci a zefektivnění vedení řízení. 

(Ba, s ohledem na ustanovení § 100 odst. 1 občanského soudního řádu, lze mít za to, ņe soudce je 

dokonce povinen takto postupovat.) Nadto nelze nevidět, ņe účastníci, resp. i předvolání svědci, 
často nejsou schopni se na svoji věc dívat výběrově, tj. soustředit se toliko na rozhodnou událost, 

nýbrņ v průběhu jednání zpravidla líčí „celý svůj ņivotní příběh,“ jenņ mnohdy nijak nesouvisí 

s projednávanou věcí. Na druhou stranu výzva soudu k tomu, aby výpověď byla zaměřena jen na 

vybrané body, popř. přeruńení plynulé výpovědi a přistoupení ke kladení otázek, můņe vńak 

v některých případech vést k tomu, ņe vypovídající osoba zabředne do specifické kognitivní 

„pasti.“ Jednáním soudu totiņ můņe být natolik znesmělena, ņe nebude schopna jiņ dále vést 

efektivně, resp. smysluplně svoji obranu. (Srov. k tomu blíņe – apendix 2; popisovaný jev úzce 

souvisí s tzv. „strachem z majestátů,“ jenņ pociťují zejména osoby, jeņ mají málo zkuńeností 

se soudem.) 
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podněty, které dosahují určitého stupně intenzity: Konkrétní míra dráņdivosti 

určitého podnětu je ovlivněna jednak individuálním zájmem pozorovatele 

o určitou otázku, jednak neobvyklostí pozorovaného jevu či situace.
268

 (Například 

ocitá-li se osoba ve zcela nové situaci, zpravidla se stává celkově více ostraņitá 

a vnímavá na nejrůznějńí stimuly, kterým by za jiných okolností pravděpodobně 

nevěnovala vůbec ņádnou, popř. jen zcela okrajovou vědomou, resp. zaměřenou, 

pozornost.) Secundo v konkrétním procesu aplikace práva je pozornost soudce jiņ 

dopředu zaměřena na konkrétní výseč reality, tj. soustředí se pouze na ty 

skutečnosti, o kterých se domnívá, ņe mohou přispět k vyřeńení zkoumaného 

problému. Jak ale dochází k prvotnímu zaměření pozornosti, resp. jak dochází 

k tomu, ņe soudce začíná selektovat, resp. i vyhledávat určitý typ informací? Mám 

za to, ņe klíčovým momentem je první kontakt s určitým případem. 

6. [Představivost, fantazie.] Soudce si zpravidla totiņ jiņ při prvním 

seznámení se s podklady pro rozhodnutí v nitru vytváří představu o tom, co bude 

předmětem rozhodování, jaké okolnosti budou vyņadovat dokazování, případně 

jaké skutečnosti/ důkazní prostředky budou muset být ze strany účastníků řízení 

jeńtě doplněny, aby bylo moņné na jejich základě rozhodnout určitým 

způsobem.
269

 Měřítkem mu bude jeho prvotní právní posouzení projednávané 

věci, které povaņuje s ohledem na obsah mu předloņených dokumentů za 

nejpřiléhavějńí. K vytvoření prvotní představy o rozhodovaném případu by přitom 

dle stávající platné právní úpravy mělo docházet jiņ před nařízením prvního 

soudního jednání ve věci, resp. i před nařízením tzv. přípravného jednání.
270

  

                                                             
268 Z uvedeného je zřejmé, ņe příčina, proč jednotlivec zaznamenává určité impulsy, můņe mít buď 

objektivní, anebo subjektivní povahu. Hovoří se téņ někdy v téņe souvislosti o „fylogenetickém“ 

a „individuálním naprogramování selektivního vnímání“ (Eibl-Eibesfeldt, I.: op. cit., s. 58 a násl.). 

  
269 Například soudce dospěje k tomu, ņe předloņené materiály doposud nenabízejí dostatečný 

podklad pro to, aby ńlo na jejich základě určit, ņe mezi účastníky řízení byl uzavřen v návrhu 

tvrzený obligační vztah. Proto představa o adekvátním řeńení bude mít alternativní povahu: buď 
bude prokázán obligační vztah, a pak návrhu vyhoví; anebo nebude dostatečně prokázán obligační 

vztah, a tak ņaloba jako bezdůvodná bude zamítnuta.  

 
270 V civilním právu je tento předpoklad vyjádřen mj. tím, ņe soudce by měl ve věci rozhodnout jiņ 

při prvním jednání (srov. ustanovení § 114a občanského soudního řádu), coņ bylo recentně 

posíleno zavedením nového institutu do tuzemského procesního práva, a to tzv. přípravného 

jednání (viz § 114c občanského soudního řádu). Dále lze tento závěr dovodit například 

z povinnosti soudu „probr(at) (s účastníky řízení) věc, upozorni(t) je na právní úpravu a na 

stanoviska Nejvyššího soudu a rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek 

týkající se věci a podle okolností případu jim doporuč(it) moţnosti smírného vyřešení sporu“ 
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7. Okamņik prvotního seznámení soudce s případem, jenņ má řeńit, vykazuje 

dle mého názoru několik problematických momentů: (i) Soudce si vytváří 

představu o určitém ději, ale i o jeho moņném právním posouzení předtím, neņ je 

formálně přednesena ņaloba (či v trestím řízení obņaloba), resp. mnohdy dříve neņ 

obdrņí vyjádření druhého účastníka řízení.
271

 (ii) Toto prvotní hodnocení se 

následně v mnohém promítá do celého dalńího průběhu řízení. Psychologické 

průzkumy totiņ prokázaly, ņe osoby velmi často tíhnou k tomu, ņe při následné 

selekci informací, které získávají o určitém skutkovém ději v průběhu dokazování, 

k vybírání toliko těch údajů, které podporují jejich prvotní představu.
272

 Prvotní 

představy jsou přitom důleņitým kritériem i pro hodnocení (pozitivní či negativní) 

nově, tj. v průběhu řízení, zjińťovaných skutečností.
273

 (iii) Tato tendence pak 

bývá zvýrazněna předevńím v trestním řízení, popř. i v civilním řízení nesporném 

a ve správním řízení zahajovaném z úřední povinnosti, kde soudce aktivně, ex 

offo, vede řízení, tj. není pouze „nestranným“ arbitrem ve sporu dvou stran, jak je 

tomu (mělo by být) v civilním řízení sporném.  (V případě trestního řízení soudce 

                                                                                                                                                                       
(srov. § 99 odst. 1 občanského soudního řádu), a to jeńtě před zahájením samotného jednání 

ve věci (srov. § 117 občanského soudního řádu a násl.) 

 
271 Po zahájení řízení, tj. kdy je doručen návrh soudu (srov. § 79 a násl. občanského soudního 

řádu), soudce, jenņ ve věci rozhoduje v prvním stupni, vņdy nejdříve zkoumá, zda neexistují 

překáņky vedení řízení a zda podnět je vůbec způsobilý k projednávání (§ 103 a násl. občanského 

soudního řádu). Aby soudce mohl zodpovědět obě otázky, tak se  ipso facto musí vņdy seznámit 

s přísluńným podáním, které vńak nabízí toliko jednostranné vylíčení reality. Po tomto prvotním 

seznámení soudce rozhodne, jak v daném řízení bude dále postupovat, tj. zda vyzve druhou stranu 

k tomu, aby se vyjádřila, anebo bez dalńího přistoupí k nařízení jednání. Je tedy evidentní, ņe 

prvotní představu o věci získává soudce toliko na základě informací pocházejících od jedné ze 
stran (ņalobce, navrhovatele). 

 
272 Například některé výzkumy zaměřené na trestní řízení prokázaly, ņe prvotní hodnocení 

pachatele, ať negativní či pozitivní, můņe do značné míry ovlivnit dalńí postup soudce v celé věci: 

Soudci totiņ mají sklon v dalńích fázích řízení nejenom upřednostňovat ty informace, jeņ podporují 

jejich dřívějńí závěr, ale dokonce na veńkeré jim předkládané informace hledět prizmatem svého 

prvního hodnocení pachatele. K tomu srov. blíņe například in: Giezek, J.: Okoliczności 

wpływające na sędziowski wymiar kary. Wrocław: 1989, s. 12. 

 
273 Mezi strategie některých právních zástupců proto pak patří, ņe ņaloba je velmi precizně 

a detailně zpracována, soudci je podsouván „komplexní“ pohled na věc, včetně právního 

hodnocení řeńení. Je tedy prima facie pro soudce snazńí se zorientovat ve věci a rozhodnout. 

Ne bez významu můņe být rovněņ to, ņe soudce má usnadněnou práci při sepisování písemného 

odůvodnění svého rozhodnutí, a to pokud zcela či jen v podstatné části vyhoví návrhu. (Je pak 

pochopitelné, ņe jako začínající praktik jsem se setkala s doporučeními, abych první podání soudu 

sepisovala tak, aby je bylo moņné s menńími úpravami převzít do rozsudku.) Oblíbená je vńak 

mezi advokáty i zcela opačná cesta, která vńak sleduje stejný záměr, a to představit rozhodnou věc 

minimalisticky, tj. velmi jednoduńe vybrat stěņejní momenty a současně zcela pominout sporné 

otázky. Soudce můņe takto získat představu, ņe jde v podstatě o jednoduchý, rutinní případ („easy 

case“) a proto jiņ nemusí věnovat dostatečnou pozornost později se v řízení objevivńím 

problematickým aspektům. 
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obvykle dostává do rukou jiņ po právní i skutkové stránce důkladně zpracovaný 

materiál, a to policejními orgány, resp. přísluńným státním zastupitelstvím; 

v správním řízení, popř. v civilním řízení nesporném, je pak rozhodovací orgán 

pomyslným „pánem sporu“, neboť mj. mnohdy právě z jeho iniciativy je řízení 

zahájeno, a to za účelem dosaņení jiņ předem zamýńleného cíle.
274

) Nabízí se jistě 

otázka, zda a popřípadě jak, je moņné eliminovat případné negativní dopady 

nevhodného prvotního hodnocení, resp. i nepřípadného zaměření pozornosti. 

Jinými slovy, je třeba se ptát, zda lze zamezit výskytu situací, kdy určitý příliń 

dominantní první nápad/představa zablokuje tvoření lepńích, přiléhavějńích 

variant řeńení. Odpověď je dle mého názoru poměrně problematická: Pokud by se 

rozhodující orgán seznamoval se vńemi podklady pro rozhodnutí teprve aņ při 

samotném soudním jednání, tj. bez jakékoliv předchozí přípravy a tedy 

i představy o věci vstoupil do jednací síně, a to plně v duchu současnými 

procesualisty stále proklamované zásady ústnosti
275

 a přímosti řízení, pak lze 

                                                             
274 Například policista zahájí s řidičem motorového vozidla přestupkové řízení, neboť při pochůzce 

zjistil, ņe jeho auto parkovalo na křiņovatce, popř. v místě, kde je zákaz zastavení. 

 
275 Zásada ústnosti je tradičně vysvětlována tak, ņe „podstatné  v procesu je (pouze) to, co bylo 

soudu ústně předneseno“ (Winterová, A. a kol.: op. cit., s. 79). Pomyslným protipólem je 

v starńím, tzv. inkvizičním procesu uplatňována zásada písemnosti, kterou lze shrnout známou 

latinskou parémii „quod non est in actis, non est in mundo“ (co není ve spisech, neexistuje). 

Osobně se domnívám, ņe v dneńním civilním i trestním procesu lze jen stěņí hovořit o tom, ņe je 

postaven čistě na zásadě ústnosti, a to z několika důvodů: (i) Detailní argumentace je v naprosté 

větńině obsaņena v písemných podáních účastníků řízení, na jednáních jiņ jen zřídkakdy dochází 

k uvedení nějakých nových, na první pohled „překvapivých“ či „pro řízení rozhodných“ 

skutečností či k významné změně právního hodnocení. Pokud se tak stane, pak zpravidla soud 
jednání odročuje a mnohdy i vyzve stranu, aby své ústní vyjádření převedla do písemné podoby. 

Takový postup můņe být odůvodněn jednak snahou soudu v rámci určité rovnosti stran poskytnout 

druhé straně dostatečný prostor pro seznámení se s novými skutečnostmi či právním hodnocením, 

anebo příčina odročení můņe být více prozaická – soud chce sám pro sebe získat prostor, aby mohl 

s odstupem posoudit oprávněnost nové argumentace. (Na druhou stranu mezi efektivní strategie 

vedení řízení patří mj. to, ņe z pohledu sporu klíčový dokument se předloņí teprve v průběhu 

výslechu určité osoby, a to za účelem vyvolání její spontánní reakce, anebo námitka promlčení 

či usvědčující důkaz jsou do řízení vneseny aņ v průběhu závěrečných řečí.) ii) Projevem přenosu 

těņińtě řízení z ústních projevů do psaných podání je dle mého soudu dále rovněņ to, ņe účastníci 

řízení u jednání odkazují na svá dříve vypracovaná podání, popř. svůj ústní projev doplňují 

o obsáhlejńí písemné podání, jeņ při jednání zakládají do spisu. (Tato praxe je poměrně rozńířená 
zejména ve vztahu k závěrečným návrhům). Děje se tak hlavně v případech, kdy účastníci řízení 

jsou zastoupeni právními zástupci a osobně se neúčastní jednání. Takové chování je navíc 

podporováno i samotnými rozhodujícími orgány, které aktivně vybízejí účastníky řízení, aby 

toliko odkázali na svá dřívějńí písemná podání. (Za specifický projev odklonu od ústní formy lze 

povaņovat i soudcovské nesouhlasné projevy s poznámkami typu „to uņ víme,“ či třeba 

ostentativní věnování se zcela jiným činnostem neņ poslechu vyjádření, s čímņ jsem se ve své 

právní praxi setkala u odvolacích soudů.) iv) Odklon od zásady ústnosti ve prospěch zásady 

písemnosti je pak zcela evidentní v řízeních u soudu vyńńího stupně. Naprostá větńina rozhodnutí 

je vynáńena jen na základě obsahu spisu, tj. bez toho aniņ by se strany mohly ve věci přímo 

vyjádřit. v) Konečně povaņuji za vhodné zmínit jeńtě jednu zajímavou osobní zkuńenost, jeņ by 

dokonce svědčila o naprosté ignoraci zásady ústnosti. Jmenovitě u prvostupňového soudu jsem 
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důvodně předpokládat, ņe soudce by nebyl vņdy
276

 schopen dostatečně efektivně 

vést průběh řízení, resp. soustředit dokazování toliko na rozhodné skutečnosti. 

Výńe postulované záměrné vnímání soudce by se pak mohlo relativně snadno 

proměnit v nesystematické roztříńtěné vnímání spíńe nahodilých jevů či pouze 

různých střípků informací, kdy pravá podstata věci zůstává zahalena či dokonce 

přehlédnuta.
277

 Nedostatečná připravenost a pohotovost soudce by konečně mohla 

vést k tomu, ņe by se mohl stát více zranitelný vůči různým eristickým trikům ze 

strany účastníků, coņ by mohlo mít relevanci zejména v těch řízeních, ve kterých 

na jedné straně vystupuje laik a na druhé straně zkuńený, resp. – expresivně 

řečeno – protřelý profesionál (k tomu srov. blíņe – apendix I, II) 

8. [Vybavování z paměti.] Existuje jistě moņnost, jak by bylo moņné 

překonat tuto prvotní nepřipravenost soudce,
278

 potaņmo tedy i zamezit tomu, aby 

rozhodnutí bylo vyneseno spíńe na základě určitých podvědomých emocí, neņli 

v důsledku předchozí víceméně racionální úvahy.
279

 Soudce by totiņ jistě mohl 

projednávání věci odročit na jiný termín. Takové řeńení vńak opět vykazuje určitá 

rizika: Jmenovitě vzniká problém vybavování si z paměti vjemů/informací, jeņ 

byly získány u prvního (předchozího) jednání. (S ohledem na stávající průměrnou 

                                                                                                                                                                       
byla soudcem vyzvána k tomu, abych ve stanovené lhůtě písemně doplnila svoji výpověď, kterou 

jsem dříve při jednání přednesla ústně a jeņ byla soudcem zaznamenána do protokolu s tím, ņe 

jsem byla poučena o tom, ņe pokud tak neučiním, soud nebude přihlíņet k mému tvrzení. 

 
276 Zejména v tzv. obtíņných případech („hard cases“) nemusí jednání bez náleņité přípravy 

postupovat přímočaře. Obdobná situace dále můņe nastat i v řízeních, ve kterých má být proveden 

rozsáhlý důkazní materiál, či jsou třeba řeńeny vysoce specializované otázky, a to z jiných vědních 
disciplín. 

 
277 Psychologická bádání prokázala, ņe dospělý člověk je v průměru schopen soustředit se toliko na 

4 aņ 5 vnějńích podnětů. Práce soudce přitom vyņaduje, aby se soudce neustále soustředil alespoň 

na tři aņ čtyři podněty: Je nucen sledovat i) slovní výpovědi jednotlivých účastníků, ii) pokud 

moņno i jejich signály neverbální komunikace, a dále musí iii) formulovat vlastní myńlenky, 

resp. efektivně vést soudní řízení, jakoņ i iv) průběņně protokolovat průběh jednání. Objektivní 

limitace lidského vnímání a pozornosti, ale i obyčejná nesoustředěnost soudce, anebo naopak 

přílińná intenzita pozornosti na určitý objekt (výseč reality) můņe být pak vyuņita zkuńenějńím 

účastníkem řízení k tomu, aby odvrátil pozornost soudce od pokusu o racionální argumentaci 

druhé strany (srov. k tomu – apendix 2). 

 
278 Opětovně vńak lze upozornit na to, ņe seznámení se s okolnostmi případu teprve při samotném 

soudním jednání můņe mít i určitý pozitivní rys: soudce získává současně oba moņné úhly pohledu 

na projednávanou záleņitost, čímņ se omezuje nebezpečí deformace způsobené fixací na prvotní 

představu vytvořenou na základě vylíčení událostí jen jednou ze stran. 

 
279 Osobně se domnívám, ņe podoba přijímaného rozhodnutí můņe být v některých případech 

určována i zcela iracionálními, subjektivními faktory, resp. pocity rozhodujícího orgánu. Po vzoru 

Josepha C. Hutchesona ml. by snad bylo moņné dokonce říct, ņe to bude pravidlem v případě 

řeńení tzv. obtíņných případů („hard cases“). Srov. dále – poznámka pod čárou č. 314. 
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délku trvání prvostupňových řízení lze mít přitom za to, ņe otázka vzniku 

moņných deformací v důsledku nesprávného vybavování z pamětí bude aktuální 

nejenom v případech, kdy první řízení nebylo dostatečně připraveno, nýbrņ bude 

relevantní téměř pro vńechna prvostupňová řízení.)
280

 Lidská paměť, jakoņto 

„psychický proces odrazu minulého proţívání a chování ve vědomí člověka,“
281

 

totiņ opět „není (jen) pasivní(m) sklad(em) informací, nýbrţ je to aktivní orgán 

hledání, vytváření očekávání, zpracování a pouţívání informací pro rozhodování 

k chování.“
282

 Z pohledu práva je pak třeba, dle mého soudu, poukázat na dva 

specifické aspekty vybavování z paměti: Primo, je zjevné, ņe čím větńí bude 

existovat prodleva mezi jednotlivými jednáními, tím – přirozeně – častěji bude 

docházet k zapomínání, a to z důvodu postupného vyhasínání přísluńných 

mozkových synapsí. Nenávratně tak budou mizet významné vjemy a informace, 

jeņ byly – verbálně i neverbálně – účastníky v průběhu jednání vyjádřeny. 

Secundo, proti uvedenému lze jistě namítat, ņe při soudních jednáních jsou 

vyhotovovány protokoly (v písemné a recentně stále častěji i ve zvukové podobě), 

jejichņ základním smyslem je trvalé uchování stěņejních momentů předchozího 

jednání, a proto netřeba proces zapomínání nijak zveličovat či dramatizovat. 

Přestoņe tuto námitku lze v obecné rovině povaņovat za správnou, mám za to, ņe 

na jejím základě formulovanou konkluzi je třeba odmítnout. Protokoly o jednání 

nejenņe nezaznamenávají vńechny informace (a ani – objektivně posuzováno – tak 

nemohou činit, jsou-li vyhotovovány v písemné nebo zvukové podobě),
283

 nýbrņ 

                                                             
280 Průměrná délka soudního řízení v civilních věcech v roce 2008, a to ve sporné i nesporné 

agendě, dosahovala podle údajů Ministerstva spravedlnosti 488 dnů, přičemņ hraniční okamņiky 

pro její výpočet představuje jednak začátek zahájení řízení na straně jedné, jednak den právní moci 

rozhodnutí na straně druhé. (Z tabulek Ministerstva mapujících dlouhodobý vývoj průměrné délky 

soudního řízení lze pak vyčíst, ņe v posledním desetiletí dochází kaņdoročně k mírnému poklesu 

délky řízení.) Ze statistiky vńak současně vyplývá, ņe přibliņně jedna ńestina aņ jedna pětina 

případů, tj. přibliņně 50 tisíc záleņitostí, je konstantě řeńeno déle neņ dva roky. Srov. k tomu blíņe: 

www.portal.justice.cz/Justice2/soubor.aspx?id=14250 (citováno k 1. listopadu 2010); viz dále téņ 

nový internetový portál Ministerstva spravedlnosti infoData, dostupný na www.justice.cz, jenņ 

průběņně zveřejňuje statistické přehledy a výkazy o činnosti soudů a státních zastupitelství. 

(K datu odevzdání této práce, tj. k 1. listopadu 2010, portál infoData nenabízel údaje za minulý 
rok, a proto jsem v této práci vycházela z dřívějńích výkazů.) 

 
281 Holeček, V., Miňhová, J., Prunner, P.: op. cit., s. 95. 

 
282

 Nekonečný, M.: op. cit., s. 199. 

 
283 Z logiky věci nemůņe písemný protokol zaznamenat gesta a jiné neverbální prvky lidské 

komunikace, ani vnitřní pocity, podprahové informace, jeņ ad hoc mohou mít rozhodující vliv na 

podobu posouzení například otázky věrohodnosti určité osoby. (Existuje přitom celá řada sporů, 

kde proti sobě stojí dvě tvrzení, jejichņ správnost má být prokázána toliko na základě výpovědí 

http://www.portal.justice.cz/Justice2/soubor.aspx?id=14250
http://www.justice.cz/
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dokonce, byť spíńe jen v ojedinělých případech, mohou zachytit určité informace 

ve zkreslené podobě.
284

 Nezaznamenané informace pak mohou být buď 

nenávratné ztraceny (tj. nebude se k nim v dalńích fázích řízení jakkoliv přihlíņet), 

anebo mohou být nahrazeny (doplněny) za pomoci představivosti soudce. (Na 

okraj lze vyslovit domněnku, ņe moņná i z tohoto důvodu je recentně kladen 

takový důraz na to, aby bylo ve věci rozhodnuto hned při prvním stání.) 

Z uvedeného je rovněņ evidentní, ņe pokud protokoly z jednání vņdy zachycují 

toliko více či méně zplońtělou podobu průběhu jednání, tak si vyńńí soudy nikdy 

nemohou vytvořit zcela úplnou představu o tom, jak přezkoumávané jednání 

probíhalo, jaké argumenty v průběhu řízení zazněly apod., čímņ se opětovně 

otevírá prostor pro vnáńení dalńích kreativních představ. 

9. [Emoce.] Dalńí významný komponent, jenņ se promítá do lidského 

proņívání, tvoří emoce.
285

 Poukaņme si alespoň na pár situací, kdy jsou emoce 

schopny ovlivnit podobu konečného rozhodnutí: Jmenovitě jedním z druhů emocí 

je nálada čili „déletrvající nepříliš intenzivní proţívání subjektivních stavů, které 

po delší dobu ovlivňuje chování člověka – v kladném i záporném smyslu.“
286

 

Nálada jednotlivce má tedy nenahraditelný vliv na vnímání a hodnocení reality, 

která ho obklopuje. Například při optimistické náladě lidské bytosti v naprosté 

                                                                                                                                                                       
svědků, kteří vńak vypovídají naprosto odlińně. Soud pak musí rozhodnout, kterou ze dvou 

výpovědí upřednostní, a potaņmo i o kterou opře svoje rozhodnutí.) Rovněņ vńak verbální 

výpovědi nejsou mnohdy zcela přesně zaznamenávány, a to mj. v důsledku toho, ņe soudci jakoņto 

osoby odpovědné za protokolaci zhusta přeformulovávají jednotlivá vyjádření, popř. některé 

pasáņe zcela vynechávají. (Například k oblíbené praxi soudu patří to, ņe u výslechů svědků či 
účastníků řízení nezaznamenávají přesné znění otázek, jeņ jsou kladeny. Nelze pak zpětně doloņit 

či prokázat třeba to, ņe poloņená otázka byla sugestivní; srov. k tomu níņe – apendix 1, zejména 

pak poznámka pod čárou č. 341.) 

 
284 Nesprávné zaznamenání výpovědi účastníka řízení či třeba svědka můņe být dáno například 

tím, ņe soudce není dostatečně zorientován ve vńech detailech projednávané věci. Dále můņe třeba 

vzniknout v důsledku nevhodného parafrázování slov, jeņ zazněly při výpovědi, čímņ – jak bude 

níņe detailně popsáno – do budoucna vzniká „ņivná půda“ pro advokáty. Účastníci řízení sice 

mohou proti průběhu protokolace, jakoņ i jejímu obsahu vznést námitku, avńak toto právo je 

v praxi mnohdy těņko realizovatelné: Pro netrénovaného účastníka řízení je poměrně obtíņné 

kriticky vnímat, co vńechno soudce z jeho výpovědi, popř. z výpovědi druhé strany, protokoluje. 
Veńkerá aktivní pozornost se totiņ mnohdy vyčerpá jiņ na samotném vyjádření, popř. přítomnosti 

na řízení. Kromě toho nelze nezmínit ani to, ņe vznesení případné námitky de facto znamená 

korekci soudce, coņ ze strany orgánu aplikujícího právo nemusí být vņdy vnímáno kladně. 

 
285

 Emoce se zpravidla v psychologické literatuře vnitřně člení na tělesné city, citové reakce, 

nálady, citové vztahy a vyńńí city. K jednotlivým druhům emocí srov. blíņe například in: 

Nekonečný, M.: op. cit., s. 168 a násl. 

 
286

 Holeček, V., Miňhová, J., Prunner, P.: op. cit., s. 109.  
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větńině případů tíhnou k tomu vnímat impulsy přicházející z vnějńího světa (jako 

je třeba svědecká výpověď) mnohem více pozitivně neņ je tomu při negativní 

náladě. S ohledem na uvedené pak lze vyslovit názor, ņe tatáņ osoba při odlińné 

náladě můņe o skutkově identické věci rozhodnout rozdílně.
287

  

10. Zcela nezávisle na vůli člověka/soudce se pak utváří i dalńí druh emocí, 

a to v podobě citových vztahů k jiným individuím. Konkrétně jiņ v průběhu 

prvních okamņiků setkání s dalńími jednotlivci, se v osobě mohou zrodit pocity 

sympatie či antipatie, jeņ mohou následně po poměrně dlouhou dobu ovlivňovat 

vnímání daného jedince, tj. potaņmo i význam, jenņ bude připisován jeho 

vyjádřením, chování, gestům apod.
288

 Emoce soudce, resp. kvalita a vyzrálost 

jeho vztahů k jiným subjektům (sociální citlivost), jakoņ i schopnost empatie 

(sociální senzitivity), ovlivňuje téņ celkovou atmosféru řízení a působí i na kvalitu 

a přesnost údajů, jeņ jsou vytěņovány z jednotlivých důkazních prostředků. 

(Prostřednictvím vhodného přístupu ke svědku i k účastníkům řízení můņe orgán 

aplikující právo získat informace, které by jinak zůstaly nevyřčeny, coņ platí i vice 

versa.) 

11. [Chyby vnímání.] Samotná problematika vnímání jiných individuí 

(interpersonální percepce), resp. popis a analýza procesů, ke kterým dochází při 

vytváření dojmů o jiných subjektech,
289

 je vńak jiņ předmětem jiné, s psychologií 

                                                             
287 Ve své právní praxi jsem se v několika případech setkala s poměrně zajímavým průvodním 
jevem dobré, resp. ńpatné nálady, rozhodujícího orgánu. Opakovaně jsem byla svědkem toho, jak 

soudce, byl-li v dobré náladě, začal odstupovat od procedurálních pravidel, resp. se začal chovat 

ke stranám i „familiárně.“ Naopak ńpatná nálada se projevovala mj. trváním na dodrņování 

sebemenńích procesních pravidel, popř. jen soudních usancí. (Například soudkyně reagovala na 

sebemenńí poradu s klientem slovy, ņe dochází k ruńení klidu v soudní síni, odmítla po jednání 

vydat protokol o jednání s tím, ņe o něj nebylo zaņádáno před začátkem jednání, a to i přesto, ņe 

obsah jednání zaznamenávala písařka v elektronické podobě apod. Povinnost zaņádat o jedno 

vyhotovení protokolu vyplývá toliko ze soudních zvyklostí, tj. nemá zákonnou oporu, a měla svoje 

opodstatnění v době, kdy se protokoly vyhotovovaly na psacích strojích přes průklepový papír. 

Stejně tak zákaz ruńení soudního klidu nemůņe znamenat znemoņnění právnímu zástupci 

a účastníku řízení, aby si v průběhu soudního jednání sdělili nějaké informace.) 
 
288 Pro zajímavost je vńak třeba dodat, ņe se mezi advokáty traduje, ņe soudce své „sympatie“ 

zpravidla projevuje té straně, které nehodlá vyhovět. Jinými slovy, ze skutečnosti, ņe se soudce 

v průběhu jednání k účastníku řízení chová vstřícně, moc se ho neptá, popř. mu odkývá jeho 

vyjádření, a naopak druhou stranu kritizuje (tj. například vytýká jí nepřesnost ve vyjádření), lze 

usuzovat, ņe právě kritizované straně hodlá svým rozsudkem vyhovět s tím, ņe ji chce upozornit na 

to, aby se do budoucna vyvarovala určitých chyb.  

 
289 Psychologové zabývající se interpersonální percepcí poukazují na to, ņe vnímání druhých má tří 

základní komponenty. Jmenovitě sestává z (i) atributivní sloņky (náń dojem o druhé osobě se 

větńinou odvíjí od toho, ņe jí připisujeme určité vlastnosti), (ii) z očekávací sloņky (od osoby, které 
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osobností vńak úzce související, disciplíny, a to tzv. sociální psychologie. 

Z pohledu této práce povaņuji za vhodné zmínit několik příkladů chyb, které se 

mohou promítnout do konkrétního řeńení otázky quid iuris a které pramení 

z nesprávného vnímání osob zúčastněných na řízení orgánem aplikujícím právo. 

(Vzhledem k tomu, ņe větńinou se jedná o obecně známé a s oblibou v různých 

kvazipsychologicky zaměřených článcích popisované deformace, omezím se vńak 

toliko na jejich stručnou rekapitulaci): Jmenovitě významnou roli můņe hrát 

vzhled,
290

 slovní projev (tj.  například to, zda osoba hovoří spisovně, jaký volí 

slovník, zda se vyjadřuje ve větách, intonace, tón hlasu), jakoņ i celkové 

vystupování svědka, resp. účastníka řízení v průběhu soudního jednání (gesta, 

mimika apod.).  Četné psychologické výzkumy totiņ prokázaly, ņe pokud je osoba 

decentně ustrojená a v průběhu jednání sluńně vystupuje, často jí bývají 

mimovolně připisovány pozitivní charakterové vlastnosti a vzbuzuje větńí pocit 

důvěryhodnosti, neņli osoba v nedbalém úboru či arogantně vystupující, jeņ 

u recipienta bude vyvolávat spíńe negativní představy a emoce. (Zdá se tedy, ņe 

i v soudní síni alespoň částečně platí známé tvrzení, ņe „šaty dělají člověka.“) 

Dále psychologická bádání například prokázala, ņe lidé mají sklon z nervózního, 

příliń pomalého ústního projevu dovozovat, ņe mluvčí proto tak pečlivě volí svoje 

slova, jelikoņ chce něco podstatného zastřít. (Tento závěr můņe být u nich 

podpořen i dalńími, dle jejich názoru, „průvodními“, rysy nezcela jasných úmyslů 

jako je těkavý pohled, tik, ńkrábání apod.
291

)  Známá je rovněņ tzv. chyba 

                                                                                                                                                                       
připisujeme určitou vlastnost, očekáváme přísluńné chování sensu largo; poznávací subjekt přitom 

zpravidla registruje aņ absenci tohoto chování, tj. samotné očekávání si větńinou neuvědomuje); 

a konečně (iii) z afektivní sloņky (nańe emocionální reakce na určitý subjekt ovlivňuje celkový 

dojem, který si o určité osobě vytvoříme; je téņ základem pro selekci informací o určitém subjektu. 

Například povaņujeme-li určitou osobu za sluńnou, pak pozdějńí informaci, jeņ o této osobě 

získáváme, máme tendenci přizpůsobovat nańím dřívějńím představám či poznatkům.) K tomu 

srov. blíņe například in: Holeček, V., Miňhová, J., Prunner, P.: op. cit., s. 210 a násl. 

 
290 Zajímavé vysvětlení tohoto jevu, tj. připisování vlastností určité osobě toliko na základě 

oblečení, jeņ má na sobě, nabízí polská etoloņka Anna Zdrożyńska: Při své úvaze Zdrożyńska 

vychází z toho, ņe historicky kaņdá skupina (věková, pohlavní, profesní) měla vņdy svůj typický 
úbor. Lidé na základě oblečení proto byli schopni velmi snadno přesně identifikovat přísluńnost 

dané osoby. Tato vlastnost pak u nich přetrvala do dneńní doby (srov. blíņe Zdrożyńska, A.: 

op. cit., s. 68). Osobně s tímto názorem, byť jistě zajímavý, nezcela souhlasím, neboť mi v něm 

chybí logické vysvětlení toho, jak je moņné předávat dalńím generacím historickou zkuńenost, ņe 

ńaty svědčí o přísluńnosti člověka k určité vrstvě.  

 
291 Ve skutečnosti se vńak osoba můņe chovat popsaným způsobem toliko z toho důvodu, ņe 

intenzivněji proņívá „strach z majestátu“, tj. nalézá se v nové, pro ni zcela neobvyklé situaci, kdy 

přesně neví, co má očekávat, jaká má práva apod. Pro jiného svědka zase nemusí být snadné 

vypovídat proti sousedovi či známému jakoņto účastníku řízení. 
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projekce, kdy subjekt vnímaným individuím připisuje vlastní vlastnosti (mnohdy 

záporné), které si u sebe třeba ani neuvědomuje,
292

 anebo vlastnosti osoby, která 

se vnímanému jedinci podobá. V neposlední řadě lze téņ poukázat na chybu 

„figury a pozadí,“ jeņ spočívá v tom, ņe individuu jsou připisovány určité 

specifické vlastnosti pouze na základě toho, mezi jakými lidmi ņije, popř. jaký má 

původ. (Tato chyba vnímání velmi úzce souvisí, resp. částečně se překrývá, 

s  problematikou stereotypů.)
293

  

12. Ohlédneme-li se za výńe uvedeným, můņeme pak jistě po vzoru 

psychologů vyslovit shrnující závěr, ņe jedinečná lidská osobnost je schopna 

ovlivňovat různé sloņky soudcova proņívání (resp. rozhodující osoby), jeņ 

následně vtiskují jedinečnou pečeť údajům, které jsou východiskem pro vynesení 

konkrétního rozhodnutí. Jak je vńak přijímáno konkrétní rozhodnutí? 

 

2: KONSTRUKTIVNÍ A KOMUNIKATIVNÍ FÁZE ROZHODOVÁNÍ 

 

 

1. Při nańích dosavadních úvahách jsme vycházeli z toho, ņe máme co 

dočinění jiņ s hotovou, a priori danou individualitou, která spoluutváří podobu 

skutkového děje, z něhoņ (se) následně vychází při přijímání odpovědi quid iuris. 

V této části se zaměříme na to, jak jsou jednotlivé stěņejní komponenty osobnosti 

způsobilé ovlivnit konkrétní podobu rozhodnutí, resp. – ńířeji – zamyslíme se nad 

                                                             
292 Například skoupá osoba má sklon se domnívat, ņe rovněņ jiné osoby jsou hamiņné, resp. ņe 

v pozadí jejich chování vņdy stojí harpagonské motivy. 

 
293  Termín stereotyp (někdy téņ „stereotypizace“), jenņ je odvozen z řeckých slov stereos –  

prostorný  a typos – vzorec čili téņ otisk, jako první pouņil americký intelektuál, poradce 

prezidenta Franklina Delana Roosvelta, Walter Lippmann, a to k označení „obrazů v naších 

hlavách“ („pictures in our heads“). Lippmann se totiņ domníval, ņe byť jednotlivci nikdy nebudou 
schopni uchopit komplexní realitu, přesto – aby se mohli vůbec ve světě orientovat – si musí 

vytvořit nějakou vizi světa, jeņ odráņí předchozí vņdy částečně zplońtělou percepci je obklopující 

sociální reality. S postupem doby se denotát předmětného termínu více vykrystalizoval, resp. na 

významu začalo nabývat rozlińování mezi typizací a stereotypizací jakoņto dvěma základními, 

zjednoduńujícími strukturami lidské zkuńenosti. Konkrétně stereotypizace se oproti typizaci lińí 

v tom, ņe není pouhým procesem zjednoduńení, systematizace a zpřehlednění, nýbrņ zjednoduńené 

rysy rovněņ ujařmuje: Stereotypy fungují jako nositelé soudů, názorů i předsudků, ze kterých 

jejich nositel v rámci kaņdodenního ņivota můņe kdykoliv čerpat. Blíņe 

k stereotypům/stereotypizaci srov. například in: Bokszański, Z.: op. cit., passim. 
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tím, jací dalńí činitelé jsou sto ovlivnit rozhodovací proces senso strictu.
294

 

Vzhledem k tomu, ņe v případech, kdy ve věci rozhoduje pouze jedna osoba, je 

fáze přijímání rozhodnutí natolik spjatá s komunikační etapou, ņe to dokonce 

vyvolává dojem, ņe jde o tentýņ proces toliko pozorovaný z odlińných úhlů 

pohledu
295

, obě tyto etapy budeme níņe v textu analyzovat společně.
296

 

2. Obdobně jako v předchozí kapitole rovněņ v tomto případě vyjdeme 

z poznatků psychologů zabývajících se teorií přijímaní rozhodnutí: Jmenovitě se 

inspirujeme jimi zavedenou  klasifikací faktorů, které ovlivňují podobu 

přijímaného řeńení a které bývají na základě své povahy zpravidla rozdělovány do 

dvou základních skupin označovaných jako vnitřní a vnějńí činitele. Mezi vnější 

faktory patří jednak (i) úroveň zadání problémů, mnoņství informací, jejich 

přesnost apod., jednak (ii) vnějńí podmínky řeńení. Z nejvýznamnějńích vnitřních 

faktorů lze pak vyjmenovat: (i) dosavadní zkuńenosti řeńitele, (ii) schopnosti 

řeńitele (zejména tedy jeho inteligence a tvořivost), (iii) míru motivace, jakoņ 

i samotný zájem na vyřeńení problému, a konečně téņ (iv) úroveň volních 

vlastností konkrétního řeńitele (čili jeho vlastnosti, trpělivost, houņevnatost 

apod.)
297

 Jak tedy konkrétně ovlivňují tito činitelé podobu řeńení quid iuris? 

                                                             
294 V tomto kontextu lze plně odkázat na předchozí části této práce (část III. a IV.), ve kterých bylo 

podrobněji rozebráno, ņe konkrétní chování osoby (tj. tedy i rozhodování o určité otázce) je 

determinováno řadou činitelů, jako je výchova, osobní zkuńenosti, kultura, hodnotové soudy, na 

kterých určitý subjekt lpí díky socializační indoktrinaci, biologické motivy atd. Tyto činitelé jiņ 

v této části práce nebudou opětovně analyzovány.  
 
295 Dalo by se říct, ņe při přijímání rozhodnutí zaujímáme vnitřní (interní) perspektivu, zatímco 

sdělení rozhodnutí odráņí vnějńí (externí) pohled na rozhodnutí. Srov. níņe, zejména body V. 3.12 

a V. 3.13. 

 
296 Jak jiņ bylo uvedeno na jiném místě této práce vyčleňování obou etap je vńak nanejvýń 

praktické v případě senátního rozhodování (srov. poznámka pod čárou č. 249). 

 
297

 Popsané členění převzato z: Holeček, V., Miňhová, J., Prunner, P.: op. cit., s. 91-92. V odborné 

literatuře lze se samozřejmě setkat i s jinými děleními, které vńak lze při bliņńím pohledu cum 

grano salis podřadit pod v této práci prezentovanou systematiku, neboť povětńinou i přes 
terminologické odlińnosti věcně pokrývají vņdy tutéņ problematiku. Jako příklad odlińného dělení 

lze pak uvést členění Jerzyho Wróblewského, které po něm přebírá část polské doktríny. 

Wróblewski rozlińuje tři základní činitele, jeņ mají vliv na soudní rozhodnutí, a to: (i) informace, 

jeņ má soudce k dispozici, (ii) epistemologický a (iii) hodnotící postoj soudce. Tyto faktory pak 

mohou být analyzovány buď z psychologického hlediska, kdy předmětem zájmu bude předevńím 

psyché soudce jakoņto individua, a dále třeba i motivy jeho rozhodování, biografie soudce, 

dosavadní zkuńenosti, anebo ze sociologického hlediska (tj. zkoumání toho, jak společnost 

ovlivňuje soudcovu psychiku). Jiņ na první pohled je zjevné, ņe členění navrhované Wróblewskim 

je značně ńirńí, neņ ze kterého vycházím v této kapitole, na druhou stranu vńak nelze nevidět, ņe 

věcně se zcela překrývá se základními faktory, jeņ tato práce jako celek analyzuje. Srov. k tomu 

blíņe: Wróblewski, J.: Uzasadnienie i wyjaśnienie decyzji sądowej, op. cit., s. 13 a násl. 
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3. [Vnější faktory.]  S ohledem na stávající podobu prvostupňového soudního 

řízení v civilních věcech je zjevné, ņe vnějńí podmínky řeńení problému, a to jak 

fyzikální (tj. předevńím mikroklima pracovního prostředí), tak i sociální (povaha 

konfliktu) budou mít spíńe jen okrajový vliv na konečnou podobu rozhodnutí: 

Soudci sice řeńí různé interpersonální konflikty, v rámci kterých bývají vztahy 

mezi jednotlivými účastníky řízení nezřídka velmi vyhrocené (srov. IV. 4.), přesto 

sami nejsou nijak zainteresováni, resp. neměli by být, na konkrétním výsledku 

řízení, stejně tak nemají zájem na tom, aby určitý účastník ve sporu uspěl.
298

 

Obdobně úroveň materiálního vybavení soudů je v současné době natolik 

dostatečná, ņe by měla umoņňovat soudci bezproblémový výkon jeho povolání.  

4. Přesto vnějńí faktory nemůņeme bez dalńího pominout, a to z toho důvodu, 

ņe klíčovou roli při vynáńení jakéhokoliv rozhodnutí představuje počet a kvalita 

informací, jeņ má rozhodující orgán k dispozici. Jiņ v předchozí kapitole jsme 

poukázali na to, ņe soudci plní nezastupitelnou, aktivní úlohu při shromaņďování, 

selekci, ale i hodnocení informací, se kterými se v průběhu celého řízení setkávají. 

Po vzoru Eliany Trybuchovské pak můņeme vyslovit názor, ņe veńkeré informace, 

ze kterých orgán aplikující právo při rozhodování vychází, lze rozdělit buď na 

objektivní (deskriptivní, popisné), jeņ se týkají vlastností existující reality a nejsou 

tedy nijak ovlivněny emocionální stránkou soudcovy psychiky
299

 (například údaj 

o existenci uznání dluhu, jehoņ hodnověrnost nebyla stranami v průběhu řízení 

zpochybňována), anebo na emocionální, jeņ jsou – jak vyplývá ze samotného 

názvu – determinovány ryze subjektivními faktory, potaņmo které odráņí soudcův 

postoj k pozorované realitě (například otázka věrohodnosti určité výpovědi).
300

 

                                                             
298 Srov. v této souvislosti § 14 a násl. občanského soudního řádu, jenņ upravuje případy, kdy je 
soudce z řízení vyloučen, jakoņ i úpravu vznesení námitky podjatosti (tj. § 15a a násl. občanského 

soudního řádu). Lze dodat, ņe pokud skutečně nepodjatý soudce upřednostní jednu ze stran jen 

z toho důvodu, ņe například jde o ņenu (typicky v řízení o výchově a výņivě nezletilého), tak dle 

mého soudu jeho rozhodnutí není ovlivněno ņádným vnějńím činitelem, nýbrņ ryze vnitřním 

faktorem spočívajícím v jeho funkční fixaci na určitý způsob řeńení daného typu sporu (k tomu 

srov. níņe – V. 2.8.). 

 
299 Mám za to, ņe rovněņ objektivní informace nejsou nikdy zcela oprońtěny od určitého 

subjektivního prvku/zabarvení. Nelze totiņ přehlédnout, ņe je to vņdy právě soudce – jedinečné 

individuum, které rozhoduje o tom, zda určitá informace o skutkovém ději bude v daném případě 

pouņita jako východisko pro rozhodnutí, popř. zda – v dřívějńích fázích řízení – bude vůbec do 

protokolu zaznamenána (srov. výńe – V. 1. 5). 

 
300 Srov. Trybuchowska, E.: op. cit., s. 146. Samotná Trybuchowska jen s mírnými úpravami 

přejímá starńí dělení Zofie Świdy-Łagiewské. 
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Jistě není sporu o tom, ņe tzv. objektivním informacím můņeme vņdy připsat 

pravdivostní hodnotu. (Samostatnou otázkou je vńak jiņ samotná moņnost 

provedení ad hoc pravdivostního testu, a to nejenom v soudním řízení, např. před 

soudem vyńńího stupně, ale i obecně.) Opačná situace je vńak dle mého soudu 

u emocionálních údajů: Verifikace subjektivních faktorů, vnitřních stavů či třeba 

pohnutek soudce je velmi problematická, ne-li dokonce nemoņná. Samozřejmě je 

moņné v dalńích fázích řízení zkoumat, zda soudcem popsané důvody určitého 

hodnocení jsou dostatečné pro vyslovení určitého závěru, avńak objektem nańeho 

přezkumu v tomto případě není skutečný předmět (tím je totiņ psyché soudce), 

nýbrņ pouze jeho zápis o určitém vnitřním stavu. Nadto, měřítkem případného 

přezkumu emocionálního údaje je pak zpravidla přezkoumávaným objektem 

kreativně zpracovaný materiál. Neznamená to vńak, ņe v soudním řízení nemá 

smysl revidování emocionálních informací a závěrů, ani to, ņe přezkumný orgán 

musí v pochybnostech znovu provádět celé dokazování, aby na jeho základě mohl 

vyhodnotit správnost emocionálních údajů/konkluzí, a to pokud vzniknou 

pochyby o jejich správnosti.
301

 (Takový postup je vńak teoreticky moņný.) Jak 

bude níņe blíņe rozvedeno, mám totiņ za to, ņe vzhledem k  nepřenositelnosti 

emocionálních záņitků, jakoņ i nehospodárnosti provádění opětovného celého 

řízení (tj. zejména dokazování) stačí pozornost věnovat toliko vnějńí stránce 

hodnocení (jeho odůvodnění; srov. níņe – V. 2.13). 

5. [Vnitřní činitele.] Avńak nejenom kvalita a počet informací – objektivních, 

jakoņ i emocionálních – ovlivňují podobu řeńení quid iuris. Nelze totiņ opomenout 

ani dalńí významné faktory, které spojuje to, ņe jejich pomyslným zdrojem je 

rozhodující orgán, resp. jednotlivé sloņky tvořící soudcovu osobnost.
302

 Uvedli 

                                                             
301 V tomto případě by se v některých případech nevyhnutelně objevil dalńí problém, a to moņnost 

a kritéria hodnocení variabilních reakcí různých subjektů na tentýņ stimul. Jinak řečeno, bylo by 

moņné se ptát, zda lze určitou reakci, emocionální hodnocení téņe situace povaņovat za primárně 

správnějńí od jiné, a to pokud současně presumujeme, ņe ani jedno individuum netrpí ņádnou 
emocionální poruchou ani duńevním či intelektuálním omezením. Domnívám se, ņe odpověď je 

záporná, tj. nelze označit určitý subjektivně zabarvený závěr za vhodnějńí, neboť v tomto případě 

neexistuje objektivní měřítko, podle kterého by bylo moņné určit správnost určitého soudu a je 

tedy třeba akceptovat variabilitu hodnotově zabarvených informací. Na druhou stranu, pokud by 

vyńńí soud jakoņto kolektivní orgán dospěl k odlińnému soudu, pak s ohledem na to, ņe jeho závěr 

představuje specifický emocionální průsečík více subjektů, bylo by jej moņné povaņovat za 

relevantnějńí. (Odhlíņím zde od autoritativní významnosti názoru vyńńího soudu.) 

 
302 Výńe jsme vńak poukázali na to, ņe rovněņ emocionální informace, ale částečně i objektivní 

informace jsou formovány neopakovatelnou a nepřenositelnou individualitou soudce. 
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jsme, ņe osobnost je tvořena řadou komponentů jako třeba charakter, zájmy, 

temperament, schopnosti či třeba inteligence. Přihlédneme-li k tomu, kdo je 

t. č. nejčastěji orgánem aplikujícím právo,
303

 je zjevné, ņe v současné 

době v České republice víceméně nehrozí riziko, ņe ve věci bude rozhodovat 

osoba, která má nedostatečné intelektuální schopnosti,
304

 jakoņ i zcela 

neuspokojivou znalost práva.
305

 Institut znalců a tlumočníků pak – alespoň 

teoreticky – koriguje případnou nevalnou orientaci rozhodující osoby 

v jednotlivých oblastech lidského ņivota (eliminuje tedy potřebu toho, aby se 

soudcovy „zájmy“ týkaly vńech oblastí lidského ņivota; srov. vńak k tomu blíņe – 

poznámka pod čárou č. 361).  

6. Přesto můņe konkrétní způsob myńlení dané osoby významně ovlivnit 

podobu toho, jak bude ve věci rozhodnuto: Lidské myńlení se totiņ vņdy nachází 

někde mezi dvěma hraničními mantinely, zřídka vńak zcela uprostřed, jeņ 

představuje dogmatické uvaņování na straně jedné a otevřené uvaņování na 

                                                             
303 Rozhodovacím orgánem je v naprosté větńině soudce, tj.  „státní občan České republiky, který 

je způsobilý k právním úkonům a bezúhonný, jestliţe jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají 

záruku, ţe bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let 

a souhlasí se svým ustanovením za soudce nebo přísedícího a s přidělením k určitému soudu“ 

(§ 60 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění), dalńím (kumulativním) 

„předpokladem pro ustanovení soudcem je téţ vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením 

studia v magisterském studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice 

a sloţení odborné justiční zkoušky“ (§ 60 odst. 3 zákona o soudech a soudcích;  srov. dále téņ 

ustanovení § 91 a násl. zákona o soudech a soudcích, jeņ upravují podmínky nezpůsobilosti 

k výkonu této funkce, jakoņ i zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé dalńí předpoklady 

pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní 
Republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění). 

 
304 Úspěńné absolvování vysokońkolského vzdělání vyņaduje alespoň mírně nadprůměrnou 

inteligenci. Na druhou stranu je třeba dodat, ņe vysoká míra inteligence sama o sobě neskýtá 

automatickou záruku toho, ņe osoba je schopna kreativně a flexibilně myslet (srov. níņe – V. 2.10). 

 
305 Jestliņe lidskou inteligenci lze povaņovat za víceméně vrozenou (fluidní) a neměnnou sloņku 

lidské osobnosti, kterou lze jen omezeně ovlivnit v následném procesu socializace a vzdělávání, 

tak lidské znalosti mají vņdy předevńím získaný (kulturní) charakter. Neudivuje, ņe skutečná 

znalost práva vyņaduje, aby subjekt systematicky a kriticky sledoval změny, k nimņ dochází 

ve vńech právních odvětvích (nejenom tedy v oblasti, které se věnuje), a to jak na legislativní, tak 
i judikatorní úrovni. V praxi se vńak lze někdy setkat s tím, ņe rozhodující orgán nejenņe nesleduje 

alespoň základní změny v jiných odvětvích práva, nýbrņ dokonce někdy ve vlastním oboru, coņ 

v obou případech můņe mít pro účastníky řízení fatální důsledky. S neznalostí alespoň základních 

ustanovení jiných právních odvětví se lze t. č. v české právní praxi poměrně často setkat například 

v případě starńích trestních soudců, a to zejména pokud řeńí obchodněprávní vztahy. Mnohdy mají 

tendenci kriminalizovat jednání, které obchodní zákoník nejenņe umoņňuje, ale i aprobuje.  

Dokonce jsem se na jednom praņském obvodním soudu setkala s tím, ņe obrana obhajoby 

spočívající v tom, ņe mezi domnělým pońkozeným a obņalovaným existoval soukromoprávní 

vztah, coņ bylo doloņeno, a tudíņ věc nelze řeńit z pohledu trestního práva, byla odmítnuta, a to 

s dovětkem, ņe zde „je trestní řízení“, a „obchodní zákoník mne nezajímá.“ (Lze dodat, ņe odvolací 

soud na základě tohoto argumentu vynesené prvostupňové rozhodnutí zruńil a řízení zastavil.) 
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straně druhé. Čím blíņe bude mít konkrétní uvaņování k jedné z krajních pozic, 

tím více se zvyńuje riziko deformace, kdy buď dojde k přehlédnutí klíčové indicie 

či výpovědi u dogmatického myńlení, neboť „je-li člověk o něčem naprosto 

a bezvýhradně přesvědčen, přestává brát na vědomí i jiné teorie a myšlenky“ 

(Irenäus Eibl-Eibesfeld),
306

 anebo bude docházet k prodluņování řízení, a to 

zejména v situacích, kdy věc není prima facie jednoznačná, neboť rozhodující 

orgán nebude schopen vynést autoritativní rozhodnutí, a to právě z důvodu 

dokazováním nepřemostitelného prostoru nejistoty.
307

 

 7. Na lidské myńlení vńak můņeme nazírat i z jiných zorných úhlů: 

Například lze zkoumat, na kolik je dané myńlení spíńe divergentní (rozbíhavé), 

přičemņ s divergentním myńlením máme co dočinění v případech, kdy subjekt 

o řeńení problému přemýńlí tím způsobem, ņe k cíli se lze vņdy dobrat několika 

alternativními postupy, přičemņ ad hoc vņdy usiluje o nalezení – ze své 

perspektivy – té nejoptimálnějńí cesty, anebo je spíńe konvergentní (sbíhavé), 

tj. kdy se veńkeré myńlenkové procesy od začátku ubírají toliko jedním směrem. 

Uvedené rozlińování myńlení můņe být z pohledu práva významné z toho důvodu, 

ņe se schopností divergentního myńlení je ipso facto spojeno niņńí riziko vzniku 

deformací způsobených v důsledku přílińné fixace subjektu na prvotní nápad 

řeńení zkoumané otázky, neņ je tomu u konvergentního myńlení. Pokud totiņ 

jednotlivec od začátku připouńtí existenci alternativních pohledů na věc a odtud se 

odvíjejícího vějíře moņných řeńení, zůstává v průběhu rozhodování určité otázky 

celkově více otevřený jednotlivým impulsům a náznakům alternativních cest, 

neboť průběņně vyhodnocuje efektivitu a  adekvátnost jednotlivých způsobů 

řeńení. Na druhou stranu přílińná rozbíhavost myńlení, doplněna kromě toho 

                                                             
306 Eibl-Eibesfeldt, I.: op. cit., s. 190. Pro dogmatické myńlení je charakteristické, ņe osoba 

nevnímá jiné názory či argumenty, pokud nepotvrzují jeho vlastní tezi či představu. 

 
307 Kvalitní argumentace obou účastníků bude nabízet dva zcela odlińné náhledy na posuzovanou 

věc. Otevřeně uvaņující soudce pak bude schopen akceptovat oprávněnost a relevanci obou 

pohledů, a potaņmo tedy můņe řeńit dilema, který z náhledů je v daném případě iuris. Jistá míra 

dogmatismu je tedy pro práci soudce nezbytná. (Nelze přitom předpokládat, ņe strany samy 

v průběhu jiņ probíhajícího sporu dojdou ke konsensu, ņe nárok pouze jedné z nich je oprávněný; 

konečné rozhodnutí bude tedy spočívat v naprosté větńině případů v rukou soudce.) 
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například o vyńńí stupeň otevřeného myńlení,
308

 můņe znesnadnit (ne-li zcela 

znemoņnit) přijetí meritorního rozhodnutí v přiměřeném časovém horizontu. 

 8. S konvergentním myńlením pak bývá spojeno jeńtě jedno důleņité 

riziko: Osoby, u kterých lze hovořit o tom, ņe u nich dominuje spíńe konvergentní 

myńlení, totiņ občas tíhnou k tomu vytvářet si určité algoritmy řeńení úloh, které 

následně víceméně jen pasivně uplatňují na nově analyzované úlohy. Jinými 

slovy, v minulosti osvědčený způsob řeńení určitého problému mají sklon bez 

dalńího ńablonovitě aplikovat na novou kauzu, coņ z logiky věci následně 

s nejvyńńí pravděpodobností vede k vyslovení deformovaného rozhodnutí.
309

 

Popsanou rigiditu (strnulost) myńlení je vńak třeba dle mého soudu odlińovat od 

uplatňování určitých ustálených postupů při řeńení úloh. S určitou mírou 

schematismu myńlení totiņ máme co dočinění u kaņdého individua. Lidské 

zkuńenosti, jakoņ i lidem vlastní schopnost učit se, a to mj. cestou sebereflexe, 

ipso facto postupně vybavují jednotlivce určitými intelektuálními „nástroji“, 

resp. nabízejí určité techniky práce,
310

 jeņ poté v mnohém usnadňují budoucí 

hledání odpovědí, potaņmo i provádění voleb mezi různými alternativami řeńení. 

Tento dalo by se říct „přirozený“ schematismus se vńak od rigidního myńlení 

kvalitativně lińí, a to předevńím v tom směru, ņe se primárně týká jen formálních 

aspektů řeńení věcí, nikoliv tedy hmotněprávních otázek. (V právní praxi půjde 

                                                             
308 Obě zavedená členění myńlení lze samozřejmě různě kombinovat, přičemņ určitý jednotlivec je 
vņdy nositelem zcela jedinečné kombinace popsaných typů myńlení. Dále je třeba dodat, ņe v praxi 

se lze jen velmi zřídka setkat s ryzími typy uvaņování, tj. třeba s čistě konvergentním myńlením. 

 
309 Popsané nebezpečí vńak můņe být zapříčiněno nejenom strnulým uvaņováním, nýbrņ můņe 

mj. vyplývat i z nedostatečné koncentrace subjektu na aktuálně řeńený problém, jakoņ i přecenění 

dosavadních zkuńeností. Vznik této chyby je dále často spjatý i s přílińnou tvořivostí, kdy 

rozhodující osoba na základě jen vstupních indicií o určité věci ji připodobní ke dříve 

projednávané kauze (a to včetně skutkového děje), tj. případ doplní o dalńí informace, a na tomto 

základě vydá rozhodnutí. Lze dodat, ņe zahraniční empirické studie prokázaly, ņe nejvíce chybují 

soudci, kteří vykonávají soudní praxi přibliņně 3-4 roky, a to po dobu dalńích 5-6 let. Poté se počet 

chyb opět sniņuje, coņ je vykládáno tak, ņe po období určitého „přeceňování svých zkuńeností 

a znalostí“ se opětovně začínají pečlivě zabývat vńemi detaily a odlińnostmi dané věci. (Příklad 
převzat z díla: Holeček, V., Miňhová, J., Prunner, P.: op. cit., autoři vńak blíņe nespecifikují bliņńí 

okolnosti těchto výzkumů.)  

 
310 V této souvislosti lze na okraj dodat, ņe po vzoru hermeneuticky zaměřených autorů mám za to, 

ņe pokud by osoba nedisponovala ņádnými metodami práce, nebyla by schopna racionálně řeńit 

úlohu. Jinými slovy, domnívám se, ņe subjekt musí disponovat určitými heuristickými znalostmi, 

aby mohl kvalifikovaně ve věci rozhodovat. (Právnické vzdělání, jakoņ i následnou povinnou 

právní praxi jako podmínky pro výkon větńiny právnických povolání lze v této souvislosti cum 

grano salis povaņovat za specifický heuristický trénink.) 
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zejména o určité zvyky týkající se práce s právními předpisy,
311

 jakoņ i dále třeba 

toho, jak vést řízení, jak postupovat při výslechu.)  

 9. Kromě toho lze na základě charakteristik jednotlivých typů uvaņování 

dospět k závěru, ņe konkrétní povaha myńlení soudce bude představovat 

významný faktor zejména v řízeních, ve kterých jsou řeńeny tzv. obtíņné případy 

(hard cases). Mám za to, ņe při řeńení obtíņných případů skýtá spíńe divergentní 

myńlení záruku toho, ņe soud se dobere k adekvátnímu výsledku. (Můņeme dodat, 

ņe v případě projednávání tzv. jednoduchých případů by povaha uvaņování 

v zásadě neměla nijak ovlivnit interpretační závěr.) 

 10. Výńe představený krátký exkurz k základním typům lidského myńlení 

nám pak umoņňuje vyslovit obecnějńí tezi, ņe samotná inteligence, není-li 

doplněna o schopnost tvořivého,
312

 otevřeného uvaņování, nepředstavuje 

automatickou garanci toho, ņe ve vńech věcech bude vņdy nalezeno optimální 

řeńení. (Rovněņ vńak přílińná kreativita a vstřícnost k různým impulsům můņe 

znesnadňovat poskytnutí adekvátní ochrany právům pońkozeného subjektu.) 

11. Dále pak, ohlédneme-li se za výńe popsanými vnějńími i vnitřními
313

 

faktory ovlivňujícími průběh řeńení problému a zohledníme-li poznatky 

z předchozí kapitoly, lze vyslovit závěr, ņe samotné přijetí soudního rozhodnutí 

sensu stricto nelze nikdy považovat za čistě racionální a plně objektivizovaný 

proces a nelze jej ex post přesně rekonstruovat ani verifikovat. (Zejména 

jedinečná osobnost soudce je klíčovým, dopředu nikdy zcela předvídatelným 

spiritus agens podoby konkrétního rozhodnutí, coņ si ani soudce nemusí vņdy ad 

hoc uvědomovat.)  

                                                             
311 Domnívám se, ņe jednou z těchto technik je i způsob práce s právními předpisy, tedy 

mj. i způsob provádění interpretace právních textů. Rozhodující subjekty disponují určitými 

metodami, jak pracovat s právními předpisy, resp. jak z nich abstrahovat právní normy. 

 
312 Tvořivost lze přitom chápat jako komplex speciálních schopností jednotlivce, a to jmenovitě – 

po vzoru amerického psychologa Joye Paula Guilforda – plynulosti (tj. schopnosti pohotově 

a snadno formulovat velké mnoņství myńlenek), pruņnosti (flexibility; schopnosti spontánního 

a adaptivního hodnocení přijímaných informací), původnosti neboli originality (schopnosti 
vytváření nových, kreativních nápadů), propracovanosti (schopnosti vytváření nových výstiņných 

struktur), citlivosti (senzibility, schopnosti postřehnout problém včetně jeho zvláńtnosti) a konečně 

nové interpretace (reinterepetace; schopnosti vidět nové dimenze problémy). K tzv. Gulfordovu 

systému tvůrčích schopností srov. blíņe například: Holeček, V., Miňhová, J., Prunner, P.: op. cit., 

s. 72, resp. téņ přímo v díle Guilforda, a to: Guilford, J. P.: Creativity.  American Psychologist, 

sv. V., č. 9/1950, s. 444-454.  

 
313 Některé z vnitřních faktorů jako je třeba trpělivost, motivace, houņevnatost a vytrvalost byly 

pominuty, neboť je jiņ na první pohled zcela zjevné, jak tyto činitelé jsou sto ovlivnit rozhodovací 

proces sensu stricto i largo.  
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12. Z tohoto důvodu se proto osobně kloním k těm – v právní teorii spíńe 

menńinovým – názorům, jeņ tvrdí, ņe samotné rozhodnutí (a to zejména v případě 

řeńení tzv. hard cases) je vņdy částečně dílem soudcových emocí (resp. přesněji 

dalńích sloņek jeho osobnosti), či snad dokonce určitého vnitřního vnuknutí 

(hunch),
314

 neņli toliko čistě racionálním zhodnocením vńech relevantních 

okamņiků.
315

 Logickým konsekventem tohoto nazíraní je pak moje přesvědčení, 

ņe právní věda nemůņe vytvořit absolutní metodologii řeńení otázky quid iuris, 

nýbrņ můņe poskytnout toliko parciální návody, jak docílit kvalitnějńího řeńení 

určité výseče rozhodovacího procesu, a to mj. prostřednictvím volby vhodnějńích 

nástrojů, jakoņ i kritického zhodnocení doporučovaných a určitým subjektem 

ad hoc aplikovaných technik (srov. k tomu blíņe v závěrečné kapitole). 

Analyticky zaměřené rozbory interpretačních procesů pak mohou zvýńit celkové 

povědomí o potenciálních zdrojích vzniku deformací rozhodnutí způsobených 

soudcem, a potaņmo tedy i podnítit orgány aplikující právo k větńí ostraņitosti při 

aplikačních procesích. Je třeba k tomu dodat, ņe podle mého soudu je deskriptivní 

analýza právní interpretace pokouńející se proniknout do nitra individua v tomto 

směru zcela nenahraditelná. 

13. Nelze totiņ nevidět, ņe pro naprostou větńinu vědců zabývajících se 

problematikou právní interpretace a argumentace, jakoņ i – jak bylo naznačeno 

výńe – pro samotné přezkumné orgány (V. 2.4), je předmětem zájmu nikoliv 

samotný proces přijímání rozhodnutí (jakoņto specifický vnitřní proņitek 

                                                             
314 Například jeden z významných představitelů tzv. intuitivního právního realismu, Joseph 
C. Hutcheson ml., se – zjednoduńeně řečeno – domníval, ņe má-li soudce nalézt správné řeńení 

jedinečného případu, musí se dovolat své intuice a představivosti. Řeńení případů pak představuje 

specifickou iracionální, emocionální a intuitivní reakci na zkoumaný podnět. (Hutcheson hovoří 

o „hunch(i),“ tj. o tuńení, jenņ je druhem intuice či představivosti a který je vlastní dobrým 

právníkům.) Srov. blíņe: Hutcheson, J. C.: The Judgment Intuitive: The Function of the „Hunch‟ in 

Judicial Decision." 14 Cornell Law Quarterly, duben/1929, s. 274-88; tento článek je dostupný téņ 

na: http://www.houseofrussell.com/legalhistory/alh/docs/hutcheson.html (citováno k 1. listopadu 

2010). Obdobný závěr jako Hutcheson zastávali i někteří představitelé ńkoly volného práva 

(Freirechtsschule), podle kterých je to primárně specifický soudní cit (Rechtsgefühl), který určí, co 

bude shledáno po právu. 

315 Neznamená to vńak, ņe soudní rozhodnutí je bez dalńího výronem soudcovy libovůle, neboť jak 

bylo rozebráno v předchozích partiích této práce, soudcovo uvaņování, myńlení i hodnocení je 

svázáno celou řadou vědomých i nevědomých faktorů, a to společenských (např. socializace, 

podoba existující legislativy), jakoņ i čistě individuálních (například zkuńenosti). Hermeneuticky 

orientovaní autoři hovoří v tomto kontextu o předporozumění (Vorverständnis). Interpret nikdy 

nezahajuje interpretační proces jako tabula rasa. Jeho uvaņování o podobě moņných alternativ 

řeńení je totiņ a priori ovlivněno určitými vstupními znalostmi, dosavadními zkuńenostmi či 

představami. (K hermeneutice srov. poznámka pod čárou č. – 325, zejména pak Stelmach, J., 

Brożek: Metody prawnicze. Zakamycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004, s. 225-274.) 

http://www.houseofrussell.com/legalhistory/alh/docs/hutcheson.html


 
 

125 

subjektu), nýbrņ to, jak je tento proces odůvodněn.
316

 Teoretici ani vyńńí instance 

tedy nezkoumají jednotlivé psychické a sociologické determinanty rozhodnutí, 

nýbrņ to, zda jsou uvedené argumenty dostatečně podloņené a zda opravňují 

k vyslovení prezentovaného názoru.
317

 Za této situace, kdy je těņińtě ze striktně 

rozhodovacího procesu přenáńeno na komunikativní etapu, pak nepřekvapuje, ņe 

právě odůvodňování rozhodovacích procesů je tč. věnována stále větńí pozornost. 

Odtud téņ dle mého soudu pramení i narůstající zájem o různé argumentační 

teorie, resp. celkový recentní posun od vědy o interpretaci spíńe k vědě 

o odůvodňování.
318

 (Po vzoru Roberta Alexyho je vńak třeba dodat, ņe pravidla 

odůvodnění budou vņdy částečně působit nazpět, tj. budou ovlivňovat přijímání 

rozhodnutí sensu stricto. Rozhodující orgán můņe totiņ při výběru konkrétní 

alternativy řeńení uvaņovat tím způsobem, ņe hledá řeńení, které bude schopen co 

nejkvalitněji odůvodnit.)
319

 

14. Výńe uvedené lze uzavřít slovy, ņe řeńení otázky quid iuris je vņdy 

částečně produktem iracionálních stimulů, ryze subjektivních a individuálních 

prvků lidské osobnosti, přičemņ nebezpečí vynesení neadekvátního rozhodnutí 

stoupá v těch případech, pokud určitý rys osobnosti je příliń dominantní, resp. se 

blíņí ryzímu typu. Racionalita do rozhodovacích procesů je pak povětńinou 

                                                             
316 Vyuņívám zde specifický paradox vědeckých teorií, který jako jeden z prvních popsal sir Karl 

Raimund Popper ve svém slavném díle Logika vědeckého objevu (Logik der Forschung) a který 

spočívá v tom, ņe pro nauku je významnějńí odůvodnění neņli to, jak osoba k určitému závěru 

dospěla. Jinak řečeno, samotný proces poznání (tj. psychologický aspekt vědeckého objevu) je 

druhořadý, můņe tedy být i iracionální, neboť podstatné je jeho zdůvodnění (logický moment 

vědeckého objevu). Odtud Karl Popper rozlińoval téņ tři paralelní světy, a to svět fyzických věcí, 

svět psychických proņitků, a konečně svět objektivního obsahu teorií (svět odůvodnění). Podle 
názoru Poppera přitom svět třetí existuje stejně reálně jako svět první. Srov. k tomu: Popper, 

K. R.: Logika odkrycia naukowego. Warszawa, 1977, passim. 

317 Kontrolován je tedy nikoliv samotný akt přijetí rozhodnutí, nýbrņ správnost a akceptovatelnost 

jeho odůvodnění. 

 
318 Srov. blíņe například Spyra, T.: Granice wykładni prawa. Kraków – Warszawa: Kantor 

Wydawniczy Zakamycze, Wolters Kluwer Polska, 2006, s. 22- 26, s. 249 a násl., jenņ tuto tezi 
rozebírá zejména v kontextu díla Roberta Alexyho, který jako jeden z prvních postavil rovnítko 

mezi interpretací a argumentací. Viz téņ Alexy, R.: Juristische Interpretation. In: Alexy, R.: Recht, 

Vernunft, Diskurs. Frankfurt, 1995, s. 78. 

 
319

 Srov. Alexy, R.: Theorie der juristischen Argumentation, 2 Aufl. Frankfurt am Main: 1991, 

s. 282. K tomu lze dodat, ņe advokáti při predikování moņného výsledku určitého řízení s oblibou 

poněkud cynicky uvádějí, ņe vzhledem k tomu, ņe zamítavé rozhodnutí se odůvodňuje lépe neņli 

vyhovující, je třeba počítat s tím, ņe soud nepřizná ochranu tvrzenému nároku. Vyhoví-li, pak jsme 

jednoduńe měli ńtěstí. 
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vnáńena teprve ex post, a to skrze proces komunikace rozhodnutí a zejména jeho 

odůvodnění. 
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VI) ZÁVĚREM 

 

1. Při toulkách za faktory, jeņ jsou způsobilé ovlivnit podobu odpovědi 

quid iuris jsme se ocitli na dalńí pomyslné křiņovatce, která je nápadně podobná 

místu, ze kterého jsme vycházeli, ale i rozcestí, které jsme jiņ jednou v průběhu 

nańeho putování minuli.320 Za námi zůstaly dva víceméně ohraničené úseky, které 

přesto, ņe měly rozdílný ráz i povahu, nás různě klikatými cestami nakonec vedly 

k témuņ cíli – poodhalení podstaty utváření konkrétních aktů aplikace práva.  

2. V první, rozsáhlejńí části (kapitoly II aņ IV) jsme – místy z blízka, jindy 

z větńí dálky – pozorovali nejvýznamnějńí činitele, které se podílejí na podobě 

toho, co bude v určité společnosti nalézáno po právu. Konkrétně jsme zjistili, ņe je 

to v prvé řadě lidská kultura, která vtiskuje základní formy právu; lidské instinkty 

ve vztahu k právu hrají spíńe jen okrajovou roli. (Dodrņování klíčových pravidel 

vńtípených lidskými instinkty je vńak předpokladem pro existenci nějaké kultury, 

resp. i společnosti.) Dále jsme zjistili, ņe kultura, a tedy i právo, se vyskytuje 

v různých prostorově i časově proměnných formách. Validita konkrétní odpovědi 

quid iuris je proto vņdy vázaná na určitou společnost a časový okamņik. Narazili 

jsme přitom na bezbřehé moře právního pluralismu a polycentrismu. Abychom je 

                                                             
320 Z podvědomí jiņ poměrně zřetelně začíná vystupovat přesvědčení, ņe nańe pouť nesměřuje 

z ņádného pomyslného bodu A do bodu B, kde snad by mohly být nalezeny vńechny odpovědi, 

nýbrņ stále více se vnucuje pocit, ņe neustále krouņíme kolem téhoņ místa. Kaņdým obkrouņením 

se sice zvyńuje nańe poznání, resp. nańe subjektivní přesvědčení, ņe poznávaný terén nám začíná 

být známý, dokonce i blízký a ņe se v něm tedy začínáme poměrně dobře orientovat, avńak 

zároveň neustále naráņíme na stále nové, doposud neprobádané pěńiny. S nemalým údivem pak 

můņeme hledět na to, kdyņ se s první významnějńí změnou ovzduńí či období náhle začíná měnit 
dosavadní tvář zkoumaného světa – co doposud bylo schůdné, můņe být rázem nepřístupné, 

a naopak temná chladná místa se najednou prosvětlí. Srov. níņe – poznámka pod čárou č. 329; dále 

lze rovněņ odkázat na názor D. Desjeuxe, ņe v humanitních vědách nikdy neexistuje „úplná 

znalost (kompletní poznání)“;  „lidské znalosti“ lze totiņ vņdy přirovnat k „řadě map majících 

různá měřítka, kdy rozdílná měřítka nám umoţňují získávat různý přístup k jednotlivým aspektům 

vědění.“ („…knowledge is more like a series of map of differencing scales; different scale plan 

will give access to a different aspect of knowledge…“ – Desjeux, S.: Les sciences sociales. Paris: 

Presses Universitaires de France, 2004, citováno podle Samuel, G.: Form, Structure and Content in 

Comparative Law: Assessing the Links. In: Ritaine,E. C. (ed.): Legal Engineering and 

Comparative Law. Schulthess, 2009, s. 34; překlad – K. K.) 
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mohli překonat, rozhodli jsme se pro vytvoření normativní konstrukce, která nás 

vńak vedla k zamítnutí plavidla typu slabý model právního pluralismu, a svěření 

důvěry toliko tzv. silnému typu právního pluralismu.321  Poté, co jsme se znovu 

ocitli na pevné půdě území určitého státu, pozorovali jsme, ņe o tom, quid iuris 

rozhodují dvě skupiny subjektů – jednak normotvůrci, kteří vytvářejí s přičiněním 

„spoluhráčů“ a někdy i „protihráčů“ základní rámec rozhodnutí, jenņ odráņí jejich 

představy o obecném blahu, které byly utvořeny mj. v průběhu socializačních 

procesů, jednak soudci, resp. osoby nadané pravomocí autoritativně řeńit 

konkrétní právní věc. 

3. V druhé části nańí cesty (kapitola V) jsme se pak pokusili proniknout 

právě do nitra individua, které se ocitá v poměrně sloņité situaci, kdy musí 

autoritativně rozhodnout o tom, co bude po právu. S vyuņitím nástrojů a návodů 

psychologické teorie přijímání rozhodnutí jsme pozorovali, jak jednotlivec 

k řeńení tohoto úkolu zpravidla přistupuje; zejména jak získává poznatky o jím 

rozhodované otázce, a jak s nabytými informacemi dále nakládá. Setkali jsme se 

přitom s určitými kritickými okamņiky, ve kterých můņe dojít k deformaci 

rekonstruované představy světa. Získávané poznatky jsme se pak místy snaņili 

porovnávat s právněteoretickými modely ņádoucího stavu. Zjistili jsme, ņe realita 

v mnohém nemusí zapadat do vyváņených teoretických forem; nezřídka pak 

dokonce přijímá nepravidelný a předem jen málo předvídatelný tvar. Z tohoto 

důvodu jsme se také přiklonili k té právněteoretické větvi, jeņ odmítá plnou 

racionalitu procesu přijímání rozhodnutí. 

4. Nyní se opět ocitáme na dalńím rozcestí. Mohli bychom jistě po vzoru 

dávných Římanů zvolat „hic sunt leones“ a jeńitně tvrdit, ņe nańe putování je 

u konce a ņe jsme tedy identifikovali vńechny významné činitele, jeņ jsou 

způsobilé ovlivnit podobu přijímaných právních rozhodnutí. Takové chování 

by vńak znamenalo, ņe jsme rezignovali na dalńí objevování, potaņmo tedy 

i poznávání. Nadto nelze nevidět, ņe vńechny dostupné indicie, jakoņ i zcela 

                                                             
321 Obdobnou pozici v české právní vědě zaujal i třeba Pavel Marńálek, jenņ v dneńní době 

specifického relativizování a rozmělňování pojmů/ tradičních konstrukcí neváhá tvrdit, ņe 

„ve společnosti funguje jen jedno právo: pozitivní. Přirozené právo není vůbec právem, je jen 

představou ideálního práva, projekcí lidských zájmů a hodnot. Také argumentace právního 

pluralismu při kritickém rozboru neobstojí. To, co právní pluralismus označuje za právo, právem 

také ve skutečnosti není. Jde o pestrou směsici fenoménů, kterým chybí vazba na stát a garance 

státního donucení“ (Marńálek, P.: op. cit., s. 191). 
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konkrétní směrovky roztříńtěné v dílech různých předchůdců, jasně ukazují na to, 

ņe nańe pouť můņe pokračovat minimálně dalńími dvěma cestami, jejichņ hrubé 

obrysy jsou před námi jiņ zcela zřetelně narýsované: Autoři zabývající se 

deskriptivními přístupy k právní interpretaci a argumentaci totiņ zpravidla volí 

jeden ze čtyř základních úhlů pohledů, resp. jednu ze čtyř moņných cest, jak 

přistupovat k deskripci zkoumaného jevu.322 Dvě z nich tato práce částečně 

přibliņuje. V části druhé, popisující základní faktory, jeņ ovlivňují podobu určité 

odpovědi quid iuris, je představen makroskopický, externí pohled na zkoumaný 

jev; část třetí pak nabízí interní, „mikroskopický“ vhled do nitra individua – 

rozhodce, a to kdyņ vykresluje základní schéma tzv. psychologického modelu 

rozhodování. Zbývající dva neméně významné přístupy vńak byly prozatím 

v textu zcela pominuty, popř. zmíněny jen okrajově. Tato práce se doposud 

nepokouńela ani o popis obecných tendencí při interpretaci práva a o predikci 

moņných budoucích výsledků rozhodovacích procesů, ani neusilovala 

o komparativní a kritické představení základních metodologických přístupů 

k právní interpretaci a argumentaci.   

5. Proto se nyní, na dalńí křiņovatce, nemusíme bát, ņe se před námi 

rozprostírá tajemná, nepřístupná terra incognita, neboť je zjevné, ņe pokud 

bychom se rozhodli pokračovat v dalńí cestě, nańe kroky budou směřovat jedním 

z naznačených dvou způsobů, resp. vydáme se po cestě, po které jiņ dříve 

procházeli jiní autoři. (Neznamená to vńak, ņe bychom na jejím konci, tj. u dalńího 

rozcestníku, měli naprosto stejnou zkuńenost jako nańi předchůdci, neboť kaņdá 

pouť je určitým způsobem vņdy jedinečná a neopakovatelná.)  

6. Přestoņe představa dalńího putování je nesmírně lákavá, po dlouhé 

úvaze a pročtení několika průvodců svých zkuńenějńích předchůdců jsem se 

rozhodla pro tuto chvíli nepokračovat dále v cestě. Důvodů je hned několik: 

Deskriptivně-predikční úsek cesty se zdá být nesmírně náročný na přípravu, 

přičemņ ani případné kvalitní přípravné práce automaticky nezaručují, ņe se autor 

opětovně vynoří na příńtím průsečíku cest.323 Na první pohled méně obtíņná, 

                                                             
322 Srov. Nowacki, J., Tabor, Z.: op. cit., s. 210. Neznamená to vńak, ņe kromě těchto čtyř přístupů 

nelze k popisu přistoupit i z dalńí perspektivy. 

323 Mám za to, ņe seriózní přístup k  pokusu o formulaci obecnějńích závěrů by vyņadoval nejdříve 

provedení důkladné analýzy reprezentativního vzorku judikatury, a to ze vńech právních oblastí, 
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právně metodologická trasa je pak jiņ poměrně dobře zmapována ve světové 

právněteoretické literatuře, na kterou lze plně odkázat.324 (Na základě těchto prací 

si lze tedy vytvořit poměrně přesnou představu o tom, kudy tato deskriptivní cesta 

povede, ledaņe bychom se rozhodli současně vyńlapávat novou normativní 

pěńinu.) V neposlední řadě dalńímu putování v této chvíli brání i jeden čistě 

subjektivní faktor, a to konkrétně bohatost záņitků, jeņ vyņadují zastavení, vnitřní 

reflexi, nemají-li být překryty nánosy nových informací.  Jinak řečeno, po vzoru 

klasických autorů se domnívám, ņe často není ani tak podstatné vńechno tvrdit, 

resp. popsat, mnohem důleņitějńí je to, jakým způsobem byl určitý jev vykreslen 

a zejména pak k čemu tato deskripce vedla, tj.  jakou odezvu vyvolala u autora 

(popř. i u recipientů). 325  

                                                                                                                                                                       
popř. vybraného odvětví. Je přitom zjevné, ņe tato přípravná fáze by byla časově velmi pracná, byť 

jistě současně i dosti zajímavá. Vynaloņené úsilí by vńak nemuselo vņdy vést ke kýņenému 

výsledku: stávající vnitrostátní právní úprava je nesmírně labilní, a proto by klidně mohla nastat 

situace, ņe poté, co budou shromáņděny dostatečné podklady, bude zruńena norma, ke které se 

zkoumaná judikatura vztahovala, coņ by ve svém důsledku mohlo znamenat, ņe prvotná snaha 
o predikci by se mohla plynule proměnit v sepisování historické studie. Labilita práva ovlivňuje 

případné deskriptivně-predikční práce i v dalńím směru. Autor usilující o deskripci můņe čelit 

tomu, ņe kolem jím analyzované normy nemusí být zatím vytvořen dostatečný judikaturní obal, 

popř. rozhodovací činnost nemusí být jeńtě dostatečně ustálená. K tomu pak přistupuje i dalńí 

významná limitace, která má tentokrát objektivní povahu, tj. vyskytuje se rovněņ v dostatečně 

stabilních právních řádech. Konkrétně ne vńechny rozhodné ukazatele jsou výslovně zmiňovány 

v rozhodnutích, coņ vede k tomu, ņe část vyslovených závěrů vņdy ipso facto zrcadlí normativní 

postoj autora. Na druhou stranu pouze takto orientované práce jsou schopny vyslovit skutečně 

relevantní informace o trendech a proměnách, k nimņ dochází při aplikaci práva; jsou téņ 

způsobilé ověřit validitu často vyslovovaných normativních klińé jako třeba, ņe české právo je 

„formalistické“. Lze dodat, ņe v českém právním prostředí se o tento přístup pokusil jiņ Zdeněk 

Kühn, a to kdyņ se skupinou studentů praņské právnické fakulty analyzoval judikaturu správních 
soudů v oblasti daňového práva. Specifickou variantu tohoto přístupu pak představují komentáře 

k platným normám, jeņ vedle deskripce často nabízejí i podněty na zlepńení apod. 

 
324 Na rozdíl od predikčního přístupu vytvoření popisné, právněmetodologicky zaměřené práce 

nevyņaduje tak rozsáhlou přípravu. Základní kostru takto laděných prací by totiņ mělo tvořit 

přiblíņení klíčových právněmetodologických přístupů, tj. hermeneutického, logického 

(resp. tzv. horse-shoe analysis), analytického, jakoņ i dalńích tzv. soft-shoe analysis, a konečně 

diskursivního. Přínos těchto děl je zjevný – vytvářejí prostor pro diskusi jednotlivých 

normativních skupin, nabízejí reflexi, kritiku, ale i nové impulsy pro zdokonalování představ 

o tom, jak by právo mělo vypadat. Ņel do této chvíle tuzemská právní věda nenabídla ņádnou 

takovou práci, resp. doposud byly vņdy toliko předkládány jednotlivé normativní teorie, a to 
větńinou inspirované zahraničními vzory, zřídka originální. Popsaný stav by se vńak mohl jiņ 

zakrátko diametrálně změnit, a to pokud dojde k vypracování avizované monografie v rámci 

grantového projektu, který aktuálně řeńí katedra Teorie práva a právních učení praņské právnické 

fakulty. Inspirací pro kolektiv řeńitelů by jistě mohlo být obdobné dílo polských právních teoretiků 

Jerzeho Stelmacha a Bartosze Brożka – srov. Stelmach, J., Brożek: Metody prawnicze. 

Zakamycze: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2004. 
 
325 Parafrázuji zde známé latinské úsloví „non multa, sed multum.“ Uvedené tvrzení vńak nelze 

absolutizovat. V některých situacích je třeba právě naopak spíńe tvrdit rozhodné skutečnost, neņli 

se pokouńet o sáhodlouhé vývody (například v civilním řízení sporném). 
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7. Vztáhnu-li tento postulát na sebe, pak jistě nepřekvapí, ņe namísto 

vykreslování dalńích deskriptivních dimenzí, povaņuji za vhodnějńí představení 

stěņejních myńlenek, které se ve mně v průběhu psaní zrodily a které snad 

i v budoucnu poslouņí jako východisko pro dalńí putování. Byť si přitom 

uvědomuji, ņe níņe prezentované závěry nejsou ani nesporné, ani obecně 

přijímané, a ņe v některých uznávaných vědeckých pracích lze najít jejich přesný 

opak,326 tak osobně je povaņuji za závěrečné teze, vyústění celé rozpravy: Primo, 

povaha světa, jakoņ i vńech jeho částí je pluralitní. Jakákoliv deskripce, ale 

i normativní názor pak vņdy částečně vychází z redukovaného vidění světa. 

(Pluralitu vńak nelze směńovat s absolutní relativitou, resp. nihilismem.)327 

Secundo, neexistuje jediný univerzální princip či závěr, a to ať u explikace či 

predikce, coņ de facto implicitně vyplývá jiņ z první teze.328 A konečně, tertio, 

v reálném světě neexistuje ryzí (empirická) deskripce329; kaņdý popis vņdy zrcadlí 

i určitá normativní stanoviska a pozice autora. Jde o logický důsledek toho, ņe 

kaņdá osoba má před tím, neņ přistoupí k deskripci, jiņ určitou vstupní, byť třeba 

jen omezenou, znalost (potaņmo tedy i normativní představu) o popisovaném 

                                                             
326 Pro získání bliņńí představy o autorech, kteří zastávají opačný názor, jakoņ i o jimi pouņívaných 

argumentech, srov. například in Holländer, P.: Bajka o motorkáři (a o Donu Juanovi a Velkém 

Sběrateli). In: Lengyeová, D. (ed.): op. cit., s. 430 a násl.  

 
327 Mám za to, ņe neuvědomění si této základní podstaty světa vytváří ņivnou půdu pro různé 

ideologie, ale i pomyslné hřińtě pro „ņabomyńí“ teoretické spory, ve kterých jsou obhajovány 

ekvivalentní normativní pozice. 

 
328 V podstatě jsem tedy dospěla k obdobnému závěru jako Isaiah Berlin, který jiņ dříve výstiņně 

napsal:  „Představa, ţe na normativní otázky musí existovat definitivní objektivní odpovědi, 

pravdy, které lze dokázat anebo bezprostředně nahlédnout, ţe je principiálně moţné odhalit 

harmonickou strukturu, ve které všechny hodnoty docházejí smíru, a ţe právě k tomu jedinečnému 

cíli musíme spět, představa, ţe jsme schopni odhalit jediný ústřední princip, který formuje tuto vizi 

a který po svém nalezení převezme vládu nad našimi ţivoty – tato starodávná a takřka všeobecně 

sdílená víra, o níţ se opírá ohromný díl tradičního myšlení, jednání a filozofických nauk, se mi jeví 

jako neplatná a někdy podle mne vedla (a stále vede) k absurditám v teorii a barbarským 

důsledkům v praxi…“ (Berlin, I.: Čtyři eseje o svobodě. Praha: Prostor, 1999, s. 65). 

 
329 Dnes obecně v právní vědě přijímané – dualistické – rozlińování „normativního“ 
a „deskriptivního“ přístupu k právní interpretaci a argumentaci, bývá recentně nahrazováno 

„triádou“ – normativní, analytický a empirický přístup (např. v díle Roberta Alexyho, Tomasze 

Gizberta-Studnického). Deskriptivní přístup se tedy nové vnitřně rozńtěpuje na dva celky – 

analytický popis, který kromě deskripce usiluje i o vysvětlení podstaty zkoumaného jevu, a to 

mj. tím způsobem, ņe popisované jsoucno je vnímáno jako součást větńího celku, určité filozofie 

apod.; a empirický (striktně deskriptivní) popis, kdy autor zůstává po celou dobu oprońtěn od 

jakýchkoliv svazujících konvencí, přesvědčení apod. a toliko zaznamenává své poznatky. Mám za 

to, ņe empirická deskripce je jen teoretickou konstrukcí, v praxi je nepravděpodobné, aby nastala. 

K popsané triádě srov. blíņe například in: Spyra, T.: op. cit., s. 19 a násl. 
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jevu.330 Normativní prvek se dále pak projevuje i v samotné volbě jevů, 

resp. výsečí objektivní reality, kterých si autor vńímá a zaznamenává je. (Kaņdý 

popis společenských jevů je totiņ vņdy výsledkem předchozí idealizace, typizace 

a standardizace reality.) Uvedené by vńak nemělo vést k závěru, ņe mezi 

normativním a deskriptivním přístupem lze klást rovnítko, a potaņmo tedy, ņe ani 

nemá smysl se pokouńet o jakoukoliv deskripci, neboť ta ve své podstatě vņdy 

částečně zahrnuje i normativní vidění světa. Mám totiņ za to, ņe normativní 

element má u obou přístupů zcela odlińnou kvalitu: U deskripce primárně 

nepramení z touhy po aktivní změně popisovaného jevu; jeho podoba je pak 

určována převáņně kulturními a socializačními hledisky, tj. převáņně nevyvěrá ze 

subjektivních preferencí individua.331 Deskriptivně orientované práce, a to i přes 

částečnou normativitu, proto mohou představovat zajímavý zdroj reflexe pro 

jednotlivé normativní úvahy, jakoņ i zpětně ovlivnit podobu práva. Pouze je při 

jejich pouņívání třeba mít na paměti, ņe i ony zrcadlí vņdy jen relativní vidění 

světa, jeņ je vyvoláno i normativními elementy. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
330

 Podle mého soudu autor tedy vņdy zaujímá Hartem popsanou „vnitřní perspektivu.“ Na právní 

pravidla se dívá jako na vědomé lidské chování, jeņ je nebo není v souladu s normami. (Určení, 

zda určité chování odpovídá platným normám, přitom vyņaduje zaujetí normativní postavy.) 

Jinými slovy, osoby nikdy nevnímají lidské chování pouze jako určité pravidelnosti. To by bylo 

toliko moņné, kdyby pravidla zkoumal člověk se zcela odlińnou kulturní „mříņkou“ (grille). 

Srov. poznámka pod čarou č. 34, jakoņ i Hart, H. L. A.: op. cit., s. 85 násl. 

 
331A contrario lze tedy vyslovit závěr, ņe normativista bude usilovat o vyvolání aktivní změny 

ve fyzickém světě, přičemņ jeho představa o ņádoucím stavu bude určována zejména jeho 

subjektivními preferencemi, zkuńenostmi, vzděláním apod. 
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APENDIX 1 - Přehled základních kognitivních omylů 

a argumentů, jež mohou vést k vyslovení nesprávného závěru
332

 

 

genetický omyl dovozování nevhodných závěrů o určitém jevu, osobě či věci, 

a to z důvodu zveličení či nepochopení jejich podstaty; tento 

omyl je často spojován s argumenty zaloņenými na osobních 

útocích, a to v podobě zpochybňování zdroje informací, 

popř. i osoby interpreta jako takové 

příklad 1: Prase je „špinavé“ zvíře, a tudíţ i jeho maso je 

„nečisté“ (závadné). 

příklad 2: Drogy jsou zdraví škodlivé, a tudíţ pouţívání 

šampónu s výtaţky konopí ničí zdraví. 

příklad 3: XY je lhář, a proto to, co tady vypovídá, nemůţe 

být pravda.
333

 

 

argument 

o lidech 

na podporu svých tvrzení osoba vyuņívá odkazy na obecně 

sdílené „sentimenty,“ coņ nemusí nevyhnutelně vést 

k formulaci chybných závěrů; k omylům dochází v situacích, 

kdy nadńení nahrazuje nedostatečnost věcných argumentů 

příklad: My všichni jistě dobře známe, jaké to je, kdyţ…; 

kaţdý rozumný člověk by v takové situaci udělal…, kaţdá 

                                                             
332  Přehled byl zpracován zejména na základě článku Imricha Ruisela nazvaného Kognitívne 
omyly a osobnosť  (srov.: Ruisel, I.: Kognitívne omyly a osobnosť. In: Macek, P., Dalajka, 

J. (eds.): Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. Brno: Masarykova 

univerzita v Brně, 2005, s. 61-68.  

 
333 Tento příklad je některými autory povaņován za ukázku argumentu o lidech. Jiní autoři pak 

navrhují, aby tento typ výroku tvořil samostatnou skupinu, označovanou jako „argument 

o studních.“ Podstata tohoto způsobu argumentace spočívá v tom, ņe bez ohledu na to, co daná 

osoba řekne, popř. udělá, bude její výpověď či jednání vņdy bez dalńího zpochybňováno.   
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„dobrá ţena“
334

…  

variantu tohoto argumentu představuje formulka „ty také“ 

příklad: Coţpak ty jsi v ţivotě nikdy nelhal?  

dalńím specifickým případem argumentu o lidech je 

tzv. argument popularity (někdy označovaný i jako 

argument konsenzu národů), kdy se určitý argument 

pouņívá univerzálně, přestoņe není vńeobecně pravdivý (při 

opatrném pouņití lze tento argument povaņovat za přípustný)  

příklad 1: Kaţdý věří, ţe X. Y. má pravdu, tudíţ X. Y. určitě 

říká pravdu. 

příklad 2: Lidé vţdy věřili v Boha, resp. boţské bytosti, tudíţ 

Bůh (boţské bytosti) musí existovat. 

 

argumentace 

lítostí 

spočívá v působení na lidské sympatie, ve vyvolávání lítosti 

či soucitu u posluchačů; tuto argumentaci nelze plońně 

odmítnout, ba dokonce v některých případech platné právo 

výslovně počítá s jejím zohledněním při soudním 

rozhodování
335

; na druhou stranu pokud absentují jiné 

argumenty, můņe být tímto způsobem vyvíjen 

neakceptovatelný tlak na posluchače. 

                                                             
334 Smutný příklad pouņití či lépe zneuņití tohoto argumentu představují plamenné řeči prokurátorů 

v politických procesech konaných začátkem 50. let minulého století v tehdejńím Československu 

(srov. například závěrečná řeč Ludmily Broņové Polednové ve vykonstruovaném procesu 

s Miladou Horákovou). 

 
335 Půjde vńak zpravidla o zcela výjimečné situace, jeņ se v praxi vyskytují jen ojediněle. 

Například ustanovení § 142 odst. 2 první věta občanského zákoníku počítá s tím, aby soud za 

určitých předpokladů, tj. nastanou-li „důvody zvláštního zřetele hodné“, zamítl návrh na zruńení 

a vypořádání podílového spoluvlastnictví. K důvodům „zvláštního zřetele hodným“ přitom soudní 

praxe řadí zejména vysoký věk, ńpatný zdravotní stav, ale i skutečnost, ņe ņalovaná osoba jakoņto 

jeden z podílových spoluvlastníků proņila větńinu ņivota ve společné nemovitosti (srov. například 

in: Knappová, M., Ńvestka, J. a kol.: op. cit., s. 325-326). Jako dalńí příklad lze uvést ustanovení 

§ 150 občanského soudního řádu, které upravuje právo soudu výjimečně nepřiznat, a to zcela nebo 

zčásti, náhradu nákladů řízení, pokud se v řízení vyskytly „důvody hodné zvláštního zřetele“. 
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příklad: Kdyţ mi nevyhovíte, rodiče se mnou jiţ nikdy 

nepromluví a vyhodí mě z domu
336

… 

 

omyl 

kompozice 

vychází z předpokladu, ņe z vlastnosti části lze dovodit 

i vlastnost celku 

příklad: Kaţdý člověk v této zemi platí své dluhy, coţ 

znamená, ţe rovněţ stát hradí své závazky. 

 

omyl 

z nepravdivé 

příčiny (post 

hoc, ergo 

propter hoc) 

tento způsob argumentace je postaven na hledání 

vzájemné korelace mezi dvěma zcela odlińnými jevy; 

zdánlivá (chybná) souvislost mezi oběma srovnávanými jevy 

můţe být zapříčiněna jinými, v úvaze nezohledněnými, faktory 

příklad: Hledání vzájemné souvislosti mezi počtem čápů 

usazených v určité lokalitě a mírou porodnosti v téţe oblasti. 

                                                             
336 Ve své právní praxi jsem zastupovala klientku, která poņadovala zaplacení pohledávky po svém 

bývalém manņelovi. V průběhu půlročního období klientka totiņ opakovaně půjčila svému 

bývalému manņelovi peníze na podnikání s tím, ņe k vrácení peněz mělo dojít v „nejbliņńím 

moņném termínu.“ Z klientkou předloņených podkladu vyplynulo, ņe část peněz byla půjčena jeńtě 

za doby trvání manņelství. (Rozvodové řízení v daném případě trvalo po dobu více neņ 5 let, 
tj. v době, kdy byl vynesen rozsudek, jiņ manņelé fakticky dávno spolu neņili, vńechny majetkové 

hodnoty měli rozdělné, resp. chovali se k sobě tak, jako by je nic nespojovalo) Vzhledem k tomu, 

ņe klientka urputně trvala na zaņalování celé částky, jakoņ i s ohledem na to, ņe peníze byly 

součásti výlučného majetku klientky (získala je formou daru) byla podána ņaloba na zaplacení celé 

„půjčené“ částky. V průběhu dokazování nebylo vńak moņné prokázat, ņe půjčené peníze tvořily 

součást výlučného jmění klientky, neboť veńkeré peněņní prostředky (peníze ve výlučném majetku 

i peněņní prostředky tvořící společné jmění manņelů) měla klientka uloņené na stejném bankovním 

účtu. Soudkyně, která ve věci rozhodovala, proto vyzvala klientku, resp. mne jakoņto právní 

zástupkyni, abychom doplnily důkazní návrhy, neboť „nebylo dostatečně prokázáno, ţe se jednalo 

o její výlučné prostředky… (přičemņ) po podání stručného vysvětlení o systému SJM bylo dáno 

poučení o tom, ţe nedoloţí-li další důkazy k těmto částkám, vystavuje se nebezpeční neúspěchu 

ohledně těchto částek“ (citováno z protokolu o jednání konaném dne 22. února 2010 ve věci 
sp. zn. 6 C 16/2009 vedené u Okresního soudu v Semilech). Klientka na toto poučení reagovala 

téměř „hysterickým“ záchvatem, ņe darované peníze pocházely od rodičů (coņ bylo potvrzeno 

svědeckou výpovědi) a ņe potají, v dobré víře, je přeposlala ze svého účtu na účet bývalého 

manņela, resp. tehdy jeńtě manņela. Rodiče, kdyņ to zjistili, tak „jí začali vyhroţovat“ a teď „ţe se 

jiţ můţe jít oběsit,“ „právo u nás nestojí za nic,“ ņe „jistě si všechno pamatujete, vţdyť jste nás pět 

let rozváděla,“ ņe „pokud ty peníze nedostane, tak ţalobu bere zpět“ apod. Poté, co jsem poņádala 

o krátké přeruńení jednání za účelem projednání věci s klientkou, v jednání byly pokračováno 

s tím, ņe soudkyně na závěr vynesla zcela „překvapivý“ rozsudek, ņe bývalý manņel je povinen 

klientce zaplatit celou ņalovanou částku včetně přísluńenství a náhrady nákladů řízení. 

 



 
 

136 

příklad: Lombrosova teorie rozeného zločince (reo nato).
337

 

  

omyl 

nedostatečného 

vymezení 

vyskytuje se ve dvou mutacích, a to (i) jako omyl náhody, 

kdy z obecného pravidla jsou dovozovány závěry vztahující 

se ke konkrétnímu případu, přičemņ jsou přehlédnuty nebo 

dokonce vědomě ignorovány zákonné výjimky 

příklad: Kaţdý má právo na svobodu projevu, a proto mohu 

uprostřed koncertu váţné hudby hlasitě zvolat „hoří!“. 

(ii) druhou variantou představuje tzv. omyl obrácené 

(převrácené) náhody, kdy vlastnosti určité podmnoņiny 

rozńiřujeme na celou mnoņinu  

příklad: Pštros je pták, který nelétá, a proto lze vyslovit 

závěr, ţe ptáci jako ţivočišná třída nelétají. 

                                                             
337 Zakladatel antropologické kriminologie Cesare Lombroso v 70. letech 19. století na základě 

analýzy tělesné a psychické konstrukce 3839 odsouzených pachatelů závaņných trestných deliktů 

dospěl k závěru, ņe ve společnosti se vyskytují tzv. „rození zločinci“ (reo nato) jakoņto samostatný 

antropologický typ vyznačující se specifickými fyziognomickými stigmaty. Jinak řečeno 

Lombroso byl přesvědčen, ņe sklon ke kriminalitě je vrozenou vlastností určitých jednotlivců, kteří 

jsou svou přirozeností nuceni k páchání kriminality, a to zcela nezávisle na své vůli. Je proto 

pouze otázkou času, kdy se individuum vykazující charakteristické zločinecké znaky začne chovat 
protiprávně. Mezi tyto charakteristické tělesné znaky Lombroso řadil některé vlastnosti: (i) 

anatomické jako například velikou čelist, nízké ustupující čelo, vysoké lícní kosti, zplońtělý nos, 

velkou (dominantní) bradu, masité rty, odstávající uńi, orlí nos, dlouhé paņe, tvrdý anebo těkavý 

pohled, (ii) fyziologické (ńpatné fungování oběhových soustav, necitlivost na bolest, daltonismus, 

psaní levou rukou, zadrhávání v řeči), a také (iii) psychické (brutalita, lehkomyslnost, necitlivost, 

jeńitnost, sklon ke lhaní apod.). Pokud určitá osoba vykazuje alespoň 5 těchto charakteristických 

vlastností je ipso facto nebezpečným rozeným zločincem, u kterého se nelze ptát, zda začne páchat 

trestnou činnost, nýbrņ lze si toliko poloņit otázku, kdy se tak stane. (Lombroso odhadoval, ņe 

přibliņně 40 % vńech delikventů je tzv. rozenými zločinci, přičemņ v naprosté větńině případů se 

jedná o představitele muņského pohlaví.) Myńlenky Lombrosa a jeho pokračovatelů (E. Ferriho, 

R. Garofala) jsou nebezpečné v tom, ņe vyzývají k tomu, aby určitá individua byla separována od 

majoritní společnosti v speciálních zařízeních či dokonce v krajních případech, aby byla 
usmrcována, a to toliko na základě údajných antropologických zvláńtností. Blíņe k učení 

antropologické ńkoly srov. in: Płaza, S.: op. cit., svazek II, s. 100-101; popř. in: Čírtková, L.: 

op. cit., s. 30- 34. Lze dodat, ņe  Lombrosova teorie se po určitou dobu těńila velké oblibě, a to 

nejenom ve vědeckých kruzích. Například se promítla do sféry ideologie, a to nacistického 

Německa (např. známé teze o árijském typu), ale i do literatury (viz dílo Emila Zoly nazvané 

Lidská bestie). V průběhu první poloviny 20. století vńak byla tato teorie větńinou vědců striktně 

odmítnuta, byť se dodnes objevují ojedinělé práce, které poukazují na údajnou spojitost mezi 

lidskou stavbou, psychickou a genetickou výbavou na straně jedné a sklonem k páchání 

kriminality na straně druhé (srov. například poznámka pod čárou č. 55).  
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argument kyje prostřednictvím hrozby nebo vyvolávání pocitu strachu 

usiluje argumentující o zastrańení recipienta, resp. snaņí se ho 

takto donutit, aby bez dalńího akceptoval „očekávané“ 

závěry; tento argument hlavně těņí z toho, ņe působí na lidské 

emoce;  není vņdy nepřípustný  

příklad: Pokud to tak neuděláte, bude to pro vás mít zcela 

jistě nepříznivé důsledky.
338

 

 

argument 

autority 

argumentující se opírá o názory expertů (tzv. de facto 

autority) anebo o informace představitelů institucí, 

resp. nositelů relevantních titulů (tzv. de iure autority); nelze 

jej plońně negovat, avńak za nevhodné je třeba povaņovat 

pouņití odkazů na názory autorit za situace, kdy jiņ byly 

předloņeny dostatečně silné důkazy vyvracející argument 

autority 

příklad: Podle ustálené judikatury vyšších soudu je třeba tuto 

situaci posoudit tak, ţe…
339

 

                                                             
338 Opakovaně jsem se při projednávání civilních věcí ve sporném řízení setkala s tím, ņe soudci na 

začátku jednání, kdy „usiluj(í)  především o to, aby spor byl vyřešen smírně“ (§ 100 odst. 1 druhá 
věta zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění), se snaņí obě strany přesvědčit 

o tom, ņe řízení pro ně bude mít zcela určitě nepříznivé důsledky, a proto jediné rozumné řeńení 

spočívá v uzavření soudního smíru. Například jsem se setkala s tím, ņe soudce mi důrazně 

doporučoval zpětvzetí ņaloby, a to oproti přijmutí zlomku ņalované sumy (částky ve výńi 10 % 

poņadované jistiny), neboť s ohledem na ustálenou judikaturu Nejvyńńího soudu lze důvodně 

pochybovat o výsledku sporu. Poté, co první jednání byly odročeno za účelem hledání soudního 

smíru, probíhalo ve věci dalńích ńest - a to vņdy téměř tříhodinových - jednání, která byla 

ukončena pro mého klienta zcela vyhovujícím rozsudkem. Oproti původně nabízené částce ve výńi 

100 tisíc korun, byla klientovi přisouzena částka přesahující jeden milion korun. 

 
339 Tento argument je často vyuņíván advokáty, přičemņ za „ustálenou judikaturu“ či „konstantní 
rozhodovací činnost“ jsou vydávány ojediněle vyslovené názory vyńńích soudů ohledně významu 

určité právní normy. Dále argumentujícími není vņdy zohledňováno, ņe „ustálená“ judikatura se 

týkala výkladu sice stejného právního předpisu, ale v jiném znění neņ je rozhodující pro právě 

řeńený případ. Vedle toho za „ustálenou judikaturu“ jsou poměrně často označována i rozhodnutí 

vyslovená ve skutkově zcela odlińné věci. Například jsem se setkala s tím, ņe při projednávání 

sporu ze smlouvy o zprostředkování protistrana poukazovala na „konstantní judikaturu Nejvyššího 

soudu v této věci“, přičemņ jako příklad odkázala na jedinou konkrétní spisovou značku. 

Z nahlédnutí do určeného rozsudku vńak vyplynulo, ņe se rozhodnutí týkalo leasingové smlouvy, 

a ani „ratio decidendi“ nebylo moņné analogicky rozńířit na projednávaný případ. Osobně si 

vysvětluji rozńířenost tohoto způsobu argumentace zejména tím, ņe se argumentující osoby 

mnohdy detailně neseznamují s obsahem celého rozhodnutí, nýbrņ toliko s obecnou právní větou 
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relativně samostatnou variantou tohoto argumentu je 

argument z úcty (respektu), který je zaloņen na tom, ņe 

autorita vyvíjí nátlak na „oponenta,“ aby přijal určité závěry 

s tím, ņe pokud tak neučiní, bude povaņován za nesluńného, 

neuctivého (nemusí se vńak vņdy nutně jednat o nepřípustný 

argument) 

 

argument 

ignorace 

vyskytuje se ve dvou základních podobách, zaprvé, není 

známo, zda hypotéza „A“ je pravdivá, a tudíņ je nepravdivá; 

zadruhé, není známo, zda hypotéza „A“ je nepravdivá, 

a proto „A“ je pravdivé; na tomto typu argumentů, a to 

konkrétně na jeho první variantě, je ve značné míře zaloņeno 

dokazování v civilním řízení sporném 

příklad: Tento výrok nebyl potvrzený jako pravdivý, z čehoţ 

tedy vyplývá, ţe je nepravdivý. 

příklad: Tato skutečnost zůstala toliko v rovině tvrzení, 

a tudíţ k ní nelze při vyhlašování rozsudku přihlíţet.
340

 

                                                                                                                                                                       
(kontinentálním „ratio decidendi“) uváděnou soudy, popř. redakcemi různých časopisů či 

právnických serverů v záhlaví rozhodnutí. Odkazy na konstantní judikaturu přitom působí 

poměrně přesvědčivě, resp. mohou mít rozhodující vliv na konečné rozhodnutí soudu. Zejména 
zazní-li teprve v závěrečné řeči účastníka řízení, tj. několik málo minut před vynesením rozhodnutí 

v dané věci, tak dle mého názoru mohou ovlivnit podobu vyneseného rozhodnutí soudce, a to 

zejména v případech, kdy řeńení není zcela zjevné. Soudce, byť má znát právo (iura novit curia), 

resp. i významnějńí judikaturu (srov. § 99 odst. 1 druhá věta za středníkem občanského soudního 

řádu), tak ve skutečnosti nemusí být zcela obeznámen se vńemi relevantními rozhodnutími, a proto 

nepřiléhavý poukaz na ustálenou judikaturu můņe být tím klíčovým momentem, který rozhodne 

o konečném výsledku sporu. Lze přitom dodat, ņe mezi oblíbenou strategii řady advokátů patří 

přednesení některých klíčových tezí aņ v závěrečném návrhu, kdy druhá strana jiņ nemá prostor 

k adekvátní reakci. K „nekritickému uţívání ratio decidendi“ kontinentálními právníky, jakoņ 

i dalńím důvodům tohoto jevu srov. blíņe in: Bobek, M., Kühn, Z., Polčák, R. (eds.): Judikatura 

a právní argumentace. Praha: Auditorium, 2006, s. 119 a násl.  

 
340

 V tuzemském civilním právu procesním, a to v tzv. sporném řízení, se uplatňuje zásada 

affirmanti incumbit probatio (neboli „kdo tvrdí, ten dokazuje“), coņ je vysvětlováno tak, ņe 

ņalobce tíņí „důkazní břemeno stran skutečností právo zakládajících, ţalovaný pak nese důkazní 

břemeno stran skutečností právu zabraňujících, právo anulujících nebo právo odkládajících…“ 

(Winterová, A., op. cit., s. 271). Jinými slovy, účastníci řízení mají ve sporném řízení povinnost 

jednak uvést vńechny skutečnosti důleņité pro rozhodnutí (tzv. povinnost tvrzení), jednak jsou 

povinni označit důkazní prostředky k prokázání skutečností, které tvrdí (tzv. důkazní povinnost). 

S oběma povinnostmi jsou pak spojena tzv. břemena (onus).  Tzv. břemeno tvrzení znamená, ņe 

účastník nese odpovědnost za to, ņe soud nezjistí rozhodnou skutečnost, tj. jde k jeho tíņi, pokud 
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omyl mnohosti 

otázek (omyl 

komplexní 

otázky; v právu 

rovněņ znám 

jako 

„kapciózní“ či 

„úskočná“ 

otázka)
341

 

je zaloņen na principu lapení respondenta do kognitivní pasti, 

která spočívá v tom, ņe díky na první pohled skrytému 

spojení nejistých předpokladů s poloņenou otázkou, konečná 

odpověď vņdy potvrzuje výchozí předpoklad  

příklad: Uţ jste přestal bít svoji manţelku? (Bez ohledu na 

konkrétní obsah odpovědi respondent vţdy implicitně připustí 

jednak to, ţe má partnera/manţela, a jednak to, ţe tohoto 

partnera/manţela po určitou dobu bil či jinak zasahoval do 

jeho tělesné integrity.)
342

 

                                                                                                                                                                       
dostatečně nevylíčí soudu skutkovou stránku věci. Vedle toho se rozlińuje i tzv. důkazní břemeno 

(onus probandi), které lze vymezit jako odpovědnost účastníka za to, ņe soudu budou rozhodné 

skutečnosti prokázány. Nepodaří-li se účastníkovi prokázat relevantní skutečnost, tj. nastane-li 

situace označovaná jako non liquet (není jasno), pak účastník neunese břemeno dokazování, coņ 

v důsledku znamená ztrátu pře. Soud totiņ nesmí své rozhodnutí opírat o skutečnosti, které zůstaly 

toliko v rovině tvrzení. Blíņe k explikacím jednotlivých termínu srov. dále například 

in: Winterová, A., op. cit., s. 268 a násl. 

 
341 Soudce je povinen odepřít souhlas s poloņením otázky svědkovi či účastníku řízení, povaņuje-li 
ji za kapciózní (úskočnou). Obdobně by měl soudce postupovat i v případě tzv. sugestivních 

otázek, které navádějí vyslýchanou osobu k určité odpovědi. Sugestivní otázky se vńak od 

kapciózních dotazů kvalitativně lińí. Je-li vyslovena sugestivní otázka, tak bez ohledu na to, zda 

soudce adekvátně reaguje (tj. odepře poloņení této otázky a do protokolu zaznamená přesné znění 

poloņeného dotazu včetně údaje o tom, kdo tento dotaz vyslovil), tak přísluńná otázka jiņ v soudní 

síni zazněla. Vyslýchaná osoba tedy na ni můņe reagovat, například v dalńí odpovědi. Poněkud 

cynicky se přitom mezi advokáty říká, ņe „dobrý svědek“ je pouze „zpracovaný“ svědek, resp. ņe 

nemá smysl předvolávat svědka, pokud nevíme, co přesně bude vypovídat. Zcela otevřeně se pak 

připravuje i tzv. účastnický výslech, resp. v trestním řízení výslech obņalovaného, a to například za 

účelem dosaņení mírnějńího trestu, aplikace odklonu apod. Advokáti vńak musí v obou případech 

čelit tomu, ņe vypovídají mnohdy osoby, které nemají dostatečné zkuńenosti se soudním řízením, 
resp. při svém výslechu se ocitají v novém, pro ně doposud neznámém prostředí, a v situaci, které 

nepříliń rozumějí, necítí se dobře a často ani nevědí, jak mají správně reagovat (neznají ustálené 

rituály jako třeba povinnost povstat při sebekratńím projevu apod.), coņ můņe ovlivnit kvalitu 

jejich výpovědi. Sugestivní otázkou pak advokát můņe efektivně připomenout svému klientovi či 

„zpracovanému“ svědkovi, co by měl jeńtě říct. (Je třeba ale zdůraznit, ņe „přípravu svědecké 

výpovědi“ nelze povaņovat ze strany advokáta za postup lege artis, a vyjde-li tato skutečnost 

najevo, soudce by měl toto zjińtění důkladně promítnout při hodnocení věrohodnosti této 

výpovědi.) Jak jiņ bylo uvedeno, jedinou moņnost, jak soudce můņe upozornit na to, ņe vyslýchaná 

osoba ad hoc reagovala pod vlivem sugestivní otázky, je zaznamenání přesného znění poloņených 

otázek do protokolu, coņ se vńak zpravidla neděje. (V protokolech se mnohdy objevují pouhé kusé 

floskule typu: „K dotazu právního zástupce ţalobce/ţalovaného svědek/ účastník řízení 

vypovídal….“, pod kterými je v několika strohých větách zachycen obsah celé výpovědi dané 
osoby.)  Lze doplnit, ņe v občanském soudním řádu (zákon č. 99/1963 Sb.) není explicitně 

uvedeno, ņe pokládání sugestivních a kariózních otázek je nedovoleno. Na rozdíl od toho trestní 

řád (zákon č. 141/1961 Sb.) v ustanovení § 101 odst. 3 výslovně uvádí, ņe „svědkovi nesmějí být 

kladeny otázky, v nichţ by byly obsaţeny okolnosti, které se mají zjistit teprve z jeho výpovědi“. 

 
342 Jedinou výjimku, kdy by nebylo moņné v odpovědi na tuto otázku hledat skrytý obsah, 

představují situace, kdy by osoba odmítla vypovídat, popř. kdyby se ostře ohradila proti poloņení 

takové otázky.  
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omyl 

dvojznačnosti 

určitý pojem je opakovaně pouņíván jako argument s tím, ņe 

v jednotlivých případech lze jej různě vykládat (připisovat 

mu rozdílný význam); na základě platných premis je proto 

díky vhodným manipulacím s ekvivalentními významy 

pojmu opakujícího se v obou (či více) premisách formulován 

neplatný závěr  

příklad: Premisa 1: Média mohou uveřejňovat všechny 

informace, které se týkají veřejného zájmu. Premisa 2: 

Veřejný zájem o detaily ze ţivota filmových hvězd je velmi 

intenzivní. Závěr: Z uvedeného vyplývá, ţe média jsou 

oprávněna, ne-li dokonce povinna, prezentovat všechna fakta 

ze soukromého ţivota filmových hvězd. 

 

amfibolie 

(dvojité 

uspořádání) 

spočívá v pouņití syntakticky neurčitých vět, dvojznačných 

výroků, které mohou vyvolat mylnou představu u recipienta 

příklad: U nás obdrţíte dvě pizzy za jednu speciální cenu. 

(V pozadí této reklamy je zjevně snaha evokovat u recipienta 

představu, ţe získá jeden produkt zdarma.) 

 

argument 

šikmé plochy 

určitá činnost či nečinnost představuje první spouńtěcí krok 

pro sekvenci událostí, které nelze zvrátit a které vyústí 

v nebezpečný výsledný stav; není vņdy neakceptovatelný 

příklad 1: Povolení eutanazie povede k oslabení respektu vůči 

lidskému ţivotu, coţ nutně vyústí v zavedení totalitního státu. 

příklad 2: Po povolení sňatků (partnerství) homosexuálů 

nutně dojde i k umoţnění adopce dětí homosexuálními 

partnery, coţ v další fázi povede k nenávratnému rozpadu 

tradiční rodiny. 
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argumentace 

(usuzování) 

v kruhu (známá 

téņ jako 

tautologie) 

tento způsob argumentace nelze vņdy negovat, neņádoucí je 

vńak v případech, kdy má zakrýt nedostatek důkazů 

argumentace 

popřením 

na základě nedostatečné kontroly průběhu argumentace 

či prováděného dokazování jsou vysloveny – objektivně 

posuzováno – irelevantní nebo nepodloņené závěry 

příklad: Při projednávání trestného činu vraţdy je státním 

zástupcem předloţena zakrvácená košile. Následně začne 

státní zástupce upozorňovat na to, jak nebezpečné můţe být 

usmrcení jiného člověka. 
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APENDIX 2 – Přehled základních eristických figur podle 

Artura Schopenhauera
343

 

 

 

Generalizace Tato metoda se zakládá na tom, ņe nejdříve je rozńířen 

význam/dosah určitého tvrzení oponenta, a následně je takto 

významově rozńířená výpověď co nejobecněji vykládána. 

Tato figura totiņ vychází z předpokladu, ņe čím obecnějńí je 

význam určitého tvrzení, tím snadněji je lze vyvrátit 

(např. prostřednictvím nalezení výjimky z obecného pravidla 

apod.)  

Naopak, racionální se chovající diskutující by měl svá tvrzení 

formulovat tak, aby slovům bylo moņné připsat toliko co 

                                                             
343 Německý filozof Artur Schopenhauer sepsal kolem roku 1830 poměrně útlé dílo na pomezí 
logiky a rétoriky, jeņ pojmenoval „Eristická dialektika“ (Die eristische Dialektik). V  druhé části 

této práce představuje 38 instruktivních způsobů, jak postupovat (tj. argumentovat, ale i chovat se) 

v průběhu diskuse či sporu, aby člověk zvítězil, a to bez ohledu na to, jakou pozici obhajuje. 

Současně vńak Schopenhauer navrhuje i „návody“, jak vyváznout z některých těchto sofistických, 

řidčeji pak i logických pastí. V tomto apendixu jsou prezentovány toliko vybrané 

Schopenhauerovy strategie vedení slovního sporu, a to konkrétně ty figury – mnohdy úskočné 

a záludné, které dle mého názoru spojuje to, ņe mohou být vyuņívány, resp. bývají uplatňovány, 
při soudních přích. Je třeba dodat, ņe některé ve výčtu umístěné eristické figury se částečně kryjí 

s kognitivními omyly popsanými v předchozí příloze, coņ je plně pochopitelné, neboť mezi nimi 

platí vztah příčiny a následku. Vzhledem k vzájemné provázanosti obou přehledů se nabízí otázka, 

jaké důvody mne vedly k rozdělení materie do dvou samostatných celků. Odpověď je nasnadě: Pro 

oba výčty je charakteristická jiná perspektiva. K omylům v uvaņování totiņ můņe dojít 

nevědomky, z nepozornosti či třeba nedbalosti při argumentaci; aplikace poměrně sofistikovaných, 

Schopenhauerem popsaných návodů vńak vyņaduje bystrý a pohotový úsudek, a zpravidla i dobrou 

znalost jednotlivých argumentačních figur. (Na druhou stranu ve své praxi jsem se opakovaně 

setkala s tím, ņe právníci – advokáti často obratně pouņívají Schopenhauerem popsané způsoby 

argumentace, a to – dalo by se říct – zcela intuitivně.) Dalńí důvod pro oddělení spočívá dle mého 

názoru v neslučitelnosti jednak autory pouņívaných termínů, jednak rozsahů designátů, které tyto 
pojmy zrcadlí: Konkrétně, co se týče pojmosloví, Imrich Ruisel je spíńe ovlivněn Aristotelovou 

Rétorikou, Schopenhauer buď rezignuje na jakékoliv označení, anebo vyuņívá latinské termíny, 

jeņ se v průběhu doby ustálily pro označení jednotlivých sofismatů. Je dále patrné, ņe 

Schopenhauer hlouběji analyzuje jednotlivé způsoby argumentace, resp. v téņe souvislosti 

rozlińuje více argumentačních figur, neņ Ruisel. (Prezentovaný přehled nabízí jen vybrané způsoby 

argumentace, jeņ ve své práci zaznamenal Artur Schopenhauer a které mnou byly místy doplněny 

o právně orientované příklady, pro získání ucelené představy o tom, jak postupovat v diskusi. 

Proto srov. téņ: Schopenhauer, A.: Erystyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Alma-Press, 2005.)     
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nejuņńí význam.
344

  

Generalizace vńak můņe být v určitých případech nápomocná, 

a to konkrétně tehdy, kdyņ diskutující neumí najít relevantní 

protiargument na vyřčenou tezi svého oponenta. V těchto 

situacích Schopenhauer radí diskuzi nepozorovatelně 

významově posunout do obecnějńí roviny (tj. generalizovat 

ji), a pak pokračovat v argumentaci jiņ z této pozice. 

 

Používání 

homonym 

(sophisma ex 

homonymum) 

Pouņívání souzvučných slov v případech, kdy pojmy 

vyjádřené homonymy jsou významově blízké a navzájem se 

i částečně pronikají, patří mezi dalńí eristické figury.
345

 

Homonyma lze přitom vyuņít jednak při „dovozování“, a to 

v středním členu sylogismu (máme pak co dočinění s jevem 

označovaným v logice jako chyba quaternio terminorum
346

), 

jednak pro mutatio controversiae, tj. pro změnu předmětu 

sporu. 

 

Relative – 

absolute 

Tento způsob spočívá v tom, ņe určité tvrzení, jeņ bylo jednou 

stranou formulováno jako relativní, je druhou stranou vědomě 

povaņováno za absolutní (bezvýjimečné), popř. je jeho 

                                                             
344 Na základě svých dosavadních praktických zkuńeností mám za to, ņe tuto myńlenku lze ve 

vztahu k právním vyjádřením zobecnit v tom směru, ņe uvádění nadbytečných faktů, vykreslování 

pozadí celého případu apod. je často méně prospěńné, a tedy i méně taktické, neņli omezování se 

toliko na stěņejní okamņiky. (Na druhou stranu to neznamená, ņe právní zástupce nemusí 

disponovat co nejdetailnějńí znalostí vńech okolností případů: Pouze rozsáhlé vědomosti 

o projednávaných skutečnostech totiņ umoņňují adekvátně reagovat na tvrzení druhého účastníka, 

potaņmo tedy i kdykoliv rozńířit předmět sporu, coņ nabývá na mimořádném významu zejména 

v  řízeních, jeņ jsou ovládané zásadou koncentrace.) 
 
345 Jinak řečeno ne kaņdé pouņití homonym můņe zmást oponenta. Pravděpodobným se to stane 

toliko v situacích, kdy mezi jednotlivými významy existují na první pohled pouze malé nuance, 

a to například jako u slova „čest,“ která můņe být „obchodní“ či „osobní“. (Tento příklad zmiňuje 

přímo Schopenhauer.) 

 
346 Logická chyba označovaná jako quaternio terminorum, coņ z latiny znamená doslova „čtvero 

termínů“, spočívá v záměně významu jazykového výrazu (čili tzv. ekvivokaci), opakujícího se 

ve středním členu úsudku. Srov. blíņe k této chybě například in: Knapp, V.: op. cit., s. 179. 
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význam posunut. V tomto zobecněném či posunutém 

významu je následně teze kritizována či je jinak 

zpochybňována její validita. 

 

Petitio principii 

neboli circulus 

in 

demonstrando
347

 

 

Tento pojem slouņí k označení situace, kdy určitá teze, jeņ má 

být v diskusi či ve sporu teprve dokázána, současně slouņí 

jako argument pro vyřčení, resp. prokázání, této konkluze. 

S petitio principii se můņeme setkat v několika variantách, 

a to například jako s obratným pouņíváním synonym (tj. kdy 

se určité synonymum opakuje v premise i závěru), či třeba 

jako s prostředkem pro získání souhlasu pro spornou otázku 

(tj. určitá teze je protistranou odmítána či povaņována za 

spornou sama o sobě, avńak můņe s ní vyjádřit bezvýhradný 

souhlas nepřímo, a to jako se součástí obecnějńího závěru).
348

 

Dalńí variantu pak představují případy, kdy dvě skutečnosti 

navzájem ze sebe vyplývají a jednu z nich lze prokázat, 

a proto budu tvrdit tu druhou z nich. 

 

Indukce Tato metoda vybízí řečníka k tomu, aby v situacích, kdy jeho 

oponent je ochoten souhlasit s jednotlivými prvky vývodu, 

se ho jiņ neptal, zda souhlasí i s konečným závěrem, 

a prezentoval ho bez dalńího jako zcela nesporný. 

 

Pojmenování 

jevů 

Tento návod vybízí řečníky k nanejvýń uváņlivému vybírání 

pojmosloví, jeņ ve při budou pouņívat, resp. ukládá jim volit 

taková označení pro popisované jevy, osoby apod., jeņ 

                                                             
347

 Tj. v překladu „kruh v dokazování“ či „dokazování v kruhu“.  

 
348 Tento typ petitio principii reflektuje psychologický poznatek, ņe lidské bytosti jsou spíńe 

ochotny vyjádřit souhlas s obecnějńími (generalizujícími) tvrzeními, neņli s konkrétními či 

specializovanými výroky. 
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vyvolávají u recipienta pro ně příznivé konotace a asociace. 

Tato metoda totiņ vyuņívá toho, ņe slova jsou často nositeli 

různých podprahových, emocionálně zabarvených informací. 

(Například podle toho, koho budu v řízení zastupovat, mohu 

volit mezi eufemistickým „preventivním zadrţením,“ 

poměrně neutrálním „vzetím do vazby“, či třeba expresivním 

„zabásnutím“.) 

 

Teze – antiteze Jedním ze způsobů, jak docílit toho, aby oponent víceméně 

nevědomky přijal námi hájenou tezi, můņe být to, ņe kromě 

námi zastávaného tvrzení uvedeme současně i jeho krajní 

opak, přičemņ celou záleņitost představíme jako provádění 

výběru mezi toliko těmito dvěma alternativami. Bude-li 

aplikace metody úspěńná, tj. přijme-li druhá strana, ņe existují 

pouze dvě varianty řeńení, pak lze dosáhnout toho, ņe oponent 

- ve snaze nepřihlásit se k „paradoxnímu“ závěru - zvolí námi 

preferovaný a jako prima facie logičtějńí představený závěr, 

byť třeba realitě odpovídá třetí řeńení.  

například (u výslechu): bylo to tak…., anebo tak…  

rafinovanějńí příklad aplikace: Kdyņ říkáte „často“, myslíte 

tím „hodně případů“, anebo „málo případů“? 

 

„Falzifikace“ 

(čili „fallacia 

non causae ut 

causae“)
349 

Falzifikací lze označit případy, kdy se jedna ze stran souvisle 

vyjadřuje k určité otázce, přičemņ z obsahu její výpovědi je 

evidentní, ņe rozporuje tvrzení druhého řečníka. Ten přesto – 

je-li dostatečně „troufalý“ – reaguje tak, jakoby jeho oponent 

svojí výpovědí podpořil jim prezentovaný závěr, jenņ 

                                                             
349 Neboli - v překladu - povaņování něčeho, co není příčinou za příčinu. Artur Schopenhauer pro 

označení tohoto způsobu argumentace vyuņívá toliko uvedené latinské spojení; jinými slovy 

termín „falzifikace“ zavádí autorka tohoto textu. 
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následně „triumfálně“ a „sebevědomě“ vyhlańuje.
350

  

Mírnějńí variantou, která současně vykazuje i prvky výńe 

popsané indukce, jsou případy, kdy řečník se se 

svým oponentem shodne na některých premisách, avńak 

některé otázky stále zůstávají sporné, resp. mezi stranami 

neujasněné. Přesto řečník formuluje konečný závěr a vydává 

jej za nesporný logický konsekvent předchozí diskuse. 

 

Argumentum ad 

hominem 

Podstata této metody spočívá v tom, ņe diskutující pozorně 

zkoumá, zda ve vyjádření oponenta nelze odhalit nějakou, 

byť zdánlivou, rozpornost s tím, co jíņ dříve v diskusi 

prohlásil, popř.  s pravidly a zásadami skupin, ke kterým se 

                                                             
350 Artur Schopenhauer u tohoto způsobu argumentace opakovaně zdůrazňuje, ņe jeho pouņití 

vyņaduje notnou dávku drzosti. Je-li vńak osoba dostatečně opováņlivá, pak tento způsob patří 

k těm nejefektivnějńím, a potaņmo tedy i k těm nejzáludnějńím trikům, se kterými se lze v slovních 

přích setkat. Analýzu tohoto způsobu argumentace povaņuji za vhodné doplnit o osobní postřeh 

ze soudních síní: Při zastupování celé řady případů jsem se setkala s pouņíváním dle mého soudu 

sofistikovanějńí verze této metody, jeņ zpravidla měla tuto konkrétní podobu: Poté, co byl 

proveden určitý důkazní prostředek (například byl slyńen svědek, účastník řízení, či třeba byla 

přečtena listina), řada právní zástupců byla schopna na jeho základě nalézt působivé, a někdy 

i „vítězné“, argumenty pro podporu svého stanoviska, byť objektivně posuzováno, provedený 

důkaz vyzněl spíńe v jejich neprospěch. K tomuto nalézání argumentů přitom docházelo zejména 

prostřednictvím vytrhávání určitých mnohoznačně zabarvených slov z celkového rámce výpovědi. 
Tj. izolací nepříliń „ńťastně“ zvolených výrazů a jejich zasazením do nového kontextu, byl získán 

důkaz pro podporu opačného tvrzení, neņ ke kterému by bylo moņné dospět, kdyby slova byla 

vkládána s ohledem na celkový kontext výpovědi. (Pak totiņ by jiņ nebylo moņné tento argument 

vyslovit, neboť by odpadl významový pluralismus.) Nabízí se proto jistě otázka, zda je třeba 

plońně odmítnout tuto metodu jako účelový nástroj deformace informací, a to plně v souladu se 

zastánci diskursivních teorií postulovanou zásadou tzv. příznivé interpretace (zasada życzliwej 

interpretacji), jeņ ukládá účastníkům sporu, aby vykládali tvrzení v celkovém kontextu, tj. aby 

jednak neseparovali uměle dílčí části výpovědi, jednak aby připisovali takový význam slovům, jeņ 

nejlépe odráņí pozici druhé strany, resp. je pro ni co nejpříznivějńí. Na poloņenou otázku dle mého 

soudu neexistuje jediná obecně platná odpověď, neboť se bude vņdy odvíjet od postoje stran, 

popř. i dalńích osob, jeņ se ve věci vyjadřují: Jmenovitě pokud budou vńechny subjekty akceptovat 
diskursivní zásadu vzájemné loajality, tj. budou uvádět pouze tvrzení, o jejichņ pravdivosti jsou 

přesvědčení, pak tuto metodu je třeba jistě striktně odmítnout. (Přijmou-li vńak skutečně strany 

diskursivní pravidla, tato situace nemůņe z povahy věci v praxi nastat, neboť na sporu zúčastněné 

osoby budou dodrņovat i zásadu příznivé interpretace.) Bude-li vńak mezi nimi veden spor per fas 

et nefas, resp. nenastane-li ideální diskursivní situace, pak pouņívání této metody můņe přispět jak 

k odkrytí pravé podstaty jevu, kterou se pomocí připravené a vědomě korigované výpovědi snaņí 

druhá osoba zahalit, tak můņe být pouze eristickým trikem, jenņ těņí z nedostatečné vyjadřovací 

schopnosti druhé osoby. Jinak řečeno, mám za to, ņe tuto metodu nelze bez dalńího odmítnout. 

(K zásadě příznivé interpretace a poņadavku zaujímání loajální pozice v diskusi srov. blíņe 

například in: Ziembiński, Z.: op. cit., s. 214.) 
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odpůrce hlásí, popř., jichņ je členem. 

Příklad 1: Osoba A obhajuje sebevraņdu. Oponent – osoba B 

– na to reaguje slovy: Proč jsi tedy uņ nespáchal 

sebevraņdu?
351

 

Příklad 2: Osoba A u soudu prohlásí, ņe se nebrání smírnému 

vyřeńení věci; subjekt B promptně zareaguje slovy, „tak proč 

jsi tedy nepřijal návrh dohody, který jsem ti zaslal, a vzal sis 

právníka, který podal ţalobu,“ coņ doplní emotivním 

rétorickým dovětkem: „Tak ty si představuješ hledání 

smíru?“
352

  

Specifickým případem argumentace ad hominem je situace, 

kdy oponent sice hájí pravdivé tvrzení, avńak současně zvolí 

nesprávný důkaz k jeho prokázání. Účinná obrana pak 

spočívá v tom, ņe druhá strana vyvrací toliko tento důkaz, 

avńak tvrdí, ņe tím současně popřela i platnost celé teze.
353

 

                                                             
351 Tento příklad pochází přímo od Schopenhauera. Lze doplnit, ņe při popisu této deistické figury 

Artur Schopenhauer pouņívá slovo „šikana“, přičemņ dodává, ņe u kaņdé osoby lze najít nějaký 

způsob, jak ji můņeme ńikanovat. 

 
352 Jde o autentický příklad pouņití argumentu ad hominem, se kterým jsem se setkala v soudní 
síni. V projednávané věci ńlo o vypořádání společného jmění manņelů (SJM). Moje klientka po 

rozvodu opakovaně zasílala svému bývalému manņelovi koncepty dohody o vypořádání SJM. 

Současně mu vńak nabízela, ņe je ochotna přistoupit na jiný způsob vypořádání, neņ navrhuje. 

Bývalý manņel vńak na návrhy klientky nijak nereagoval. Pouze jedenkrát jí zaslal svůj vlastní 

návrh „dohody“, jenņ vycházel z jednoduchého pravidla, a to ņe veńkerý společný majetek 

(tj. aktiva SJM) si ponechá bývalý manņel a naopak bývalá manņelka uhradí naprostou větńinu 

společných závazků (pasiva SJM). Klientka s tímto řeńení pochopitelně nesouhlasila 

a vyhledala pomoc právníka, který se opětovně pokusil jednat s bývalým manņelem. (Spory o SJM 

patří t. č. mezi nejzdlouhavějńí, výsledek je přitom neúměrný vynaloņenému úsilí i nákladům, 

pokud aktiva SJM nejsou tvořena vyńńí částkou.) Bývalý manņel vńak odmítl komunikovat 

s právníkem, neboť – jak sdělil klientce – přizvání právníka je projevem nedůvěry a vylučuje 
nalezení řeńení dohodou. Věc proto byla postoupena soudu. V souladu s platnou právní úpravou 

soud na začátku jednání vyzval strany k smírnému řeńení věci. Klientka vyjádřila svoji ochotu 

přistoupit na smír, bude-li rozumný, bývalý manņel vńak na to reagoval výńe citovaným způsobem. 

 
353 Jak jiņ bylo uvedeno na jiném místě této práce, dokazování v civilním právu procesním, a to 

konkrétně v tzv. řízení sporném, je ovládáno zásadou affirmanti incumbit probatio. K úspěchu 

ve věci proto nestačí pouze tvrdit rozhodné skutečnosti, ale je třeba rovněņ unést důkazní břemeno. 

Podaří-li se protistraně vyvrátit důkaz, popř. tvrzení, stává se vítězem celé pře (srov. k tomu výńe – 

poznámka pod čarou č. 341). Lze proto formulovat závěr, ņe civilní řízení sporné je de facto 

vystavěno na výńe popsané subtilní variantě argumentu ad hominem. 
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Odvedení 

pozornosti 

Tento způsob ukládá, aby v případech, kdy oponent začíná 

rozvíjet určitou argumentaci, která – objektivně posuzováno – 

je způsobilá rozhodnout o výsledku sporu, se druhý 

diskutující choval tak, ņe svého protivníka okamņitě přeruńí 

a odvede jeho pozornost, popř. posluchačů, zcela jiným 

směrem, v důsledku čehoņ tedy dojde k mutatio 

controversiae.
354

 K odvedení pozornosti přitom můņe dojít 

i tak, ņe osoba jakoby odpovídá věcně na tezi svého 

protivníka, avńak ve skutečnosti svojí replikou přesouvá 

těņińtě sporu zcela jiným směrem. 

 

Vyvolávání 

emocí, 

nesouhlasu, 

konfliktních 

situací 

Tento psychologicky laděný trik, jenņ vyzývá ke vzbuzování 

nepřátelských pocitů či jiných silných emocí u oponenta, 

vychází z toho, ņe osoba, která je emocionálně podráņděna či 

rozruńena, má sklon věci nadsazovat, přehánět při svých 

výpovědích, které by jinak, tj. bez zveličení, bylo moņné 

povaņovat za racionální. Tvrzení, ņe správnost přemrńtěných 

výpovědi se snadněji zpochybňuje, nevyņaduje jistě dalńího 

                                                             
354 Obratná aplikace tohoto návodu můņe vést k hladkému vítězství v soudním sporu, a to zejména 
v případech, kdy jedna ze stran není zastoupena právníkem a současně je prvně v soudní síni, 

popř. má jen málo zkuńeností se soudními jednáními. V meritu sporu zorientovaný advokát je totiņ 

schopen rozpoznávat drobné náznaky věcné obrany zpravidla dříve neņ soudce, jenņ si teprve 

vytváří představu o celé věci a tříńtí svoji pozornost mezi vedení sporu a vyhotovování protokolu. 

Právní zástupce se proto můņe poměrně úspěńně pokouńet o nenápadné odvádění pozornosti soudu 

jiným směrem. Protistrana – laik, zpravidla ochromena zcela novými emocemi a neobvyklou 

situací, se pak jiņ nemusí k této otázce v průběhu jednání vrátit. Manévr advokáta, je-li úspěńný, 

proto můņe být určující pro konečnou podobu sporu, a to i s ohledem na recentní posílení zásady 

koncentrace. Ukaņme si rovněņ aplikaci tohoto způsobu na vybraném příkladu z právní praxe, byť 

se patří dodat, ņe v dané věci „zásluhu“ na odvedení pozornosti měl spíńe ve věci rozhodující 

soudce, neņli „úskočný“ právník: Konkrétně skutkově ńlo o stejné řízení jako v předchozí 
poznámce pod čarou, tj. vypořádávalo se SJM. Klientka mně sdělila, ņe neņ vstoupila do 

manņelství, tak si vzala půjčku, aby mohla zaplatit výlohy spojené se svatbou. Tuto půjčku pak 

v pravidelných měsíčních částkách splácela po téměř celou dobu trvání manņelství. Současně jsem 

byla informována o tom, ņe i bývalý manņel splácel v době trvání manņelství své dřívějńí dluhy. 

Při soudním jednání jsem proto poukazovala na výnosy ze společného majetku manņelů na 

výlučný majetek manņela. Ten na to reagoval tak, ņe ani „moje klientka nebyla svatá a ţe oba 

věděli, s čím do manţelství vstupují.“ Soudce tuto poznámku nezaregistroval. Začala jsme proto 

předkládat listiny dokládající výńi aktiv a pasiv SJM. Při dalńím jednání jiņ byl bývalý manņel 

zastoupen advokátem, o půjčce mé klientky ho evidentně neinformoval, a tak věc byla vyřeńena, 

aniņ by byl zohledněn výnos na výlučný majetek na straně mé mandantky.  
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dokazování.
355

 

 

Produkování 

konsekvencí 

Tato metoda spočívá v tom, ņe z výpovědi oponenta jsou 

dovozovány stále nové a nové závěry, mnohdy zcela absurdní 

a nebezpečné, a které v původním tvrzení vůbec nebyly 

obsaņeny a jejichņ vyhláńení ani řečníkem nebylo zamýńleno. 

K produkování umělých důsledků dochází při vyuņití 

překrucování a faleńného usuzování.
356 

                                                             
355

 Co se týče lidských emocí, Artur Schopenhauer obecně doporučuje, aby se diskutující vņdy 

pokusil objevit citlivý bod u svého oponenta, podaří-li se mu to, pak radí, aby se diskutující stále 

vracel k tomuto bodu či jinak útočil na zjińtěnou slabinu, čímņ můņe docílit toho, ņe oponent 

postupně začne ztrácet nad svým chováním kontrolu, resp. znatelně se omezí racionalita jeho 

uvaņování, a potaņmo tedy i v projevech. Srov. blíņe k tomu: Schopenhauer, A.: op. cit. , s. 86. 

 
356 Uveďme si rovněņ u této metody konkrétní praktický příklad, byť v daném případě její pouņití 

nevedlo ke kýņenému cíli: Zastupovala jsem bývalou majitelku nemovitosti ve sporu s realitní 

kanceláří, která se po ní domáhala vyplacení odměny za zprostředkování prodeje nemovitosti. 
V daném případě mezi účastníky řízení vńak nikdy nebyla sjednána písemná zprostředkovatelská 

smlouva, neboť jak sama uváděla realitní kancelář, moje klientka se bránila jakékoliv písemné 

dohodě. Jediným důkazem o vzájemném styku obou účastníků proto byla písemná inominátní 

smlouva označená jako smlouva o rezervaci, ze které mj. vyplývalo, ņe realitní kancelář obstarala 

zájemci o koupi příleņitost zakoupit nemovitost mojí klientky a budoucí kupující se jí proto 

zavázal zaplatit provizi. Realitní kancelář trvala na tom, ņe skutečný smluvní vztah existoval právě 

mezi účastníky řízení a byl zaloņený ústní smlouvu, přestoņe z textu rezervační smlouvy vyplývá, 

ņe plátcem odměny a zájemcem o koupi byl jiný subjekt neņ moje klientka. Text rezervační 

smlouvy měl totiņ dle názoru realitní kanceláře toliko reflektovat ustálenou zvyklost v činnosti 

realitních kanceláří, kdy faktickým plátcem odměny je vņdy budoucí kupující. Realitní kancelář 

vńak nebyla schopna specifikovat, kdy a jak měla být tato smlouva uzavřena. Nejdříve bylo 
tvrzeno, ņe k uzavření smlouvy dońlo v sídle realitní kanceláře, později, ņe smlouva byla uzavřena 

telefonicky, konečně tvrzení bylo změněno tak, ņe smlouva byla sjednána na zahradě domu 

ņalobkyně. (Změny tvrzení byly přitom prováděny vņdy v přímé návaznosti na provedení důkazů, 

jeņ vyvracel realitní kanceláří popisovaný scénář skutkového děje.) V určitém okamņiku pak 

realitní kancelář začala tvrdit, ņe existenci smlouvy potvrdila moje klientka v jednom ze svých 

vyjádření, a ņe tedy tato otázka je jiņ nesporná. Reagovala tak na jedno z prvních podání ve věci, 

ve kterém skutečně moje klientka uvedla, ņe inominátní smlouvu by bylo moņné chápat jako 

doklad o existenci smlouvy o zprostředkování, avńak uzavřené nikoliv mezi ní a realitní kanceláři, 

nýbrņ mezi realitní kanceláří a třetím subjektem (zájemcem o koupi). Realitní kancelář vńak tuto 

pasáņ zcela pominula, podání označila jako stěņejní důkaz (začala současně poukazovat na 

údajnou nekonzistentnost klientčiných tvrzení), odhlédla dále rovněņ od toho, ņe klientka 

zpochybnila platnost samotné inominátní smlouvy. Argumentace realitní kanceláře měla tuto 
podobu: jestliņe klientka uvádí, ņe reservační smlouva má prvky smlouvy o zprostředkování, pak 

tato smlouva musela být jistě uzavřena dříve, a tedy otázka uzavření smlouvy je nesporná. Jistě 

nepřekvapí, ņe ņaloba byla zamítnuta. (Rozsáhlé dokazování nepotvrdilo ņádnou verzi skutkového 

děje, jiņ tvrdila realitní kancelář. Ba naopak, vyplynulo, ņe klientka sama nabízela nemovitost 

k prodeji, jejího inzerátu si vńimla realitní kancelář, kdyņ sháněla prostory pro svého klienta 

a kontaktovala klientku, za účelem uzavření rezervační smlouvy.) Přesto je zajímavé, ņe realitní 

kancelář podala ve věci odvolání, ve kterém opět stěņejní argument představuje podání klientky 

a nově i její blíņe nespecifikovaná tvrzení, ņe rezervační smlouva je dokladem o uzavření 

zprostředkovatelské smlouvy, jeņ měly údajně zaznít u soudu. 
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Retorsio 

argumentni
357 

Tento efektní trik se zakládá na tom, ņe určitý argument, jenņ 

chtěl diskutující vyuņít ve svůj prospěch, je jeho oponentem 

aplikován proti němu.
358

 

Schopenhauer přibliņuje retorsio argumenti na tomto 

příkladu: osoba A říká: „Je to dítě, a proto je třeba ho 

potrestat jen mírně, aby se vyloučilo jeho stigmatizaci,“ osoba 

B vńak na to reaguje slovy: „právě proto, ţe je to dítě, musíme 

je přísně potrestat, aby se do budoucna jiţ vyhnul podobnému 

chování.“ (Je nasnadě, ņe ve vztahu k právu by bylo moņné 

tytéņ věty vyslovit například při rozhodování o výńi (délce) 

konkrétního trestu, jeņ má být uloņena prvopachateli či třeba 

mladistvému delikventovi.) 

 

Argumentum ad 

auditores (někdy 

téņ označovaný 

jako 

„argumentum ad 

populum“) 

Tento argument lze s úspěchem vyuņít pouze v případech, 

kdy je diskuse vedena, resp. i hodnocena, ze strany laiků. 

Spočívá v tom, ņe argumentující proti tvrzení druhé osoby 

vznáńí prima facie působivou námitku, popř. ji vyvrací díky 

přesvědčivému argumentu, který je vńak z odborného 

hlediska zcela lichý. Případné popření těchto efektních 

prostředků obrany vńak vyņaduje sloņité a vysoce odborné 

vysvětlení, k čemuņ nemusí být dán v rámci diskuse prostor, 

popř. je nerealizovatelné s ohledem na intelektuální 

schopnosti, zkuńenosti a celkové zaměření recipienta/ů 

a posuzovatele/ů této explikace. V očích posluchačstva 

se proto vítězem rozepře můņe stát i ta osoba, která se uchýlí 

k líbivému triku. (V právní praxi je vńak riziko deformace 

podoby konečného rozhodnutí v důsledku pouņití této metody 

relativně nízké, neboť k posouzení odborných otázek jsou 

                                                             
357

 V překladu: „změna směru argumentace.“ 

 
358 Tento způsob je poměrně často vyuņíván právníky, přičemņ jej nelze dle mého soudu nijak 

plońně odsuzovat. Vņdyť základním nástrojem práce advokátů je to, ņe se snaņí tytéņ důkazy 

a skutečnosti interpretovat ve prospěch svého klienta. 
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zpravidla soudem ustanovování na výsledku sporu nijak 

nezaujatí odborníci – soudní znalci.)
359

 

 

Argumentum ad 

verecundiam 

(známý téņ jako 

„argumentum ex 

autoritate“) 

Podstata této metody spočívá v tom, ņe řečník místo 

formulování skutečných důvodů pro podporu jim zastávané 

teze, poukazuje toliko na mínění autorit, které – v případech 

argumentační nouze – se ani nemusí věcně týkat aktuálně 

diskutované otázky. Míra úspěńnosti tohoto způsobu 

argumentace pak dle názoru Schopenhauera závisí na tom, 

jakými znalostmi a schopnostmi (mj. i uměním kriticky 

myslet) disponuje případný příjemce těchto argumentů, 

resp. – z pohledu této práce – osoba rozhodující o výsledku 

sporu.  

Na okraji lze dodat, ņe argument ex autoritate vychází ze 

známého zjińtění, na které upozornil jiņ třeba Seneka, a to ņe 

„lidé raději věří, neţ aby vydávali vlastní úsudek.“
360

 

                                                             
359 Samostatnou otázkou je vńak jiņ určení, zda osoba, jeņ je v určité věci ustanovena jako znalec, 

má skutečně dostatečné odborné znalosti a dalńí předpoklady k tomu, aby poskytla soudu pravdivý 

a vědecky nezkreslený obraz o posuzované otázce. Například jsem se setkala s tím, ņe ve sporu 

o výńi plnění ze smlouvy o dílo byl ustanoven soudní znalec k tomu, aby odlińil opravy, se kterými 

majitel speciálního typu nákladního vozidla přijel do servisu, od těch které byly učiněny nad 
rámec objednávky. Soudní znalec vypracoval ve věci rozsáhlý posudek, ze kterého jednoznačně 

vyplývalo, ņe vńechny opravy bylo nutné provést, aby vozidlo bylo ve stavu způsobilém k jízdě. 

Vzhledem k tomu, ņe mám jen zcela základní uņivatelskou znalost fungování osobních vozidel, 

jakoņto právní zástupce vlastníka nákladního automobilu jsem jen stěņí mohla ověřit správnost 

posudku, a tudíņ mi nezbývalo nic jiného, neņ přiznat, a to v souladu s níņe popsaným argumentem 

ad verecundiam poráņku ve sporu. Rezignovaně, čistě ze zájmu, jsem se rozhodla seznámit 

s technickou vyhláńkou, na kterou odkazoval ve svém posudku znalec. K mému úņasu vńak jiņ 

dávno nebyla účinná. Při jednání jsem se proto ptala na kvalifikaci znalce. Vyńlo najevo, ņe krátce 

před revolucí působil jako kontrolor při státní technické kontrole, a ņe tedy nemá ņádné zkuńenosti 

s nákladními vozidly, natoņ s nějakými speciálními typy. Svůj závěr pak formuloval víceméně na 

základě „selské“ logiky, ņe kaņdou závadu je třeba odstranit, neboť jinak automobil není zcela 
funkční. Srov. k tomu níņe – argument ad verecundiam. 

 
360 „Unusquisque mavult credere quam judicare.“ (Seneca: De vita beata, I, 4, op. cit., s. 179; 

překlad – K. K.). Ve vztahu k právu, vybízí floskule Seneky, resp. argument ex autoritate 

ke dvěma důleņitým úvahám, a to jednak nad významem soudních znalců v řízení, jednak nad 

smyslem tzv. notoriet. Co se týče soudních znalců, jsou orgánem aplikujícím právo zhusta 

povaņování za „autoritu“ pro zodpovídání otázek v určité oblasti vědy či společenského ņivota, 

neboť jsou, resp. mají být, nositeli znalostí, jeņ vyņadují speciální erudici a praxi. Závisí-li 

rozhodnutí toliko na vyřeńení určité odborné otázky, pak se lze často setkat s tím, ņe o výsledku 

sporu fakticky rozhodne právě názor odborníka – znalce. Tuto praxi jistě nelze plońně negovat, 

avńak – vzhledem k výńe popsané zkuńenosti se soudními znalci – mám za to, ņe soudce, 
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Ironie Přiměřeně jízlivá poznámka o nańí nekompetentnosti k tomu, 

abychom se mohli vyjádřit k určité tezi oponenta, můņe 

představovat účinný způsob, jak vyvolat u posluchače/ů pocit, 

ņe tvrzení nańeho protivníka nedává ņádný smysl. 

Předpokladem úspěńné aplikace této metody je vńak to, ņe 

osoba, která se uchýlí k ironii, se těńí u posluchače větńí 

váņenosti neņ její oponent (např. učitel – student, či třeba 

advokát – laik). 

 

„Nálepkování“
361

 

(neboli 

„labeling“) 

Pro nás nevýhodný argument či tvrzení protivníka lze 

poměrně efektně zpochybnit, zmírnit či dokonce zcela 

odstranit tím, ņe jej podřadíme pod nálepku, která 

u posluchačů či rozhodců diskuse vyvolává určité negativní 

emoce a konotace. K nálepkování se přitom lze uchýlit 

i v případech, kdy existuje jen nepatrná podobnost mezi ní, 

resp. tím, co reprezentuje, a vyslovenou tezí. 

 

 

                                                                                                                                                                       
resp. i účastníci, by měl předtím, neņ přijme názor autority, vņdy kriticky zkoumat, jednak to, zda 
skutečně určitá osoba má vhodnou kvalifikaci, jednak by se měl pokusit o maximální porozumění 

ve znaleckém posudku popsané otázce. K tomu jim má právě slouņit výslech znalce, kdy soudce 

i strany mohou ņádat o vysvětlení dílčích momentů. (Při výslechu znalců se lze vńak občas setkat 

s tím, ņe znalci posuzované otázky neumějí, popř. nechtějí vysvětlit jednoduńe, a snaņí se 

u posluchačů vyvolat dojem, ņe právě na jejich straně se vyskytuje nějaká překáņka, která jim 

brání porozumět dle jejich názoru zcela jasným závěrům.) Za problematické povaņuji případy, kdy 

se soudce zcela podřídí závěrům znalce, mnohdy vyjádřeným v nepochopitelné odborné mluvě, 

aniņ k tomuto důkazu přistoupí dostatečně kriticky. V tuzemské praxi ņel tyto případy nejsou 

ojedinělé, ba dokonce soudy často přenáńejí břímě rozhodnutí právě na znalce. (K dalńím 

zajímavým příkladům neodborných vyjádření znalců srov. například článek Ńevela, V.: Diktatura 

znalců. Týden č. 41/2009, s. 48 a násl.) Jak jiņ bylo řečeno, analyzovaný argument rovněņ vybízí 
ke krátkému zamyńlení nad tzv. notorietami.  Mám za to, ņe rovněņ při uplatnění notoriet by 

orgány aplikující právo měly postupovat nanejvýń obezřetně a kriticky zkoumat, zda stále platí, 

popř. zda se v průběhu doby nezměnil jejich obsah. Lidé totiņ – jak v Etice Níkomachově psal jiņ 

Aristoteles – jsou ochotni přijmout jakýkoliv názor, jestliņe jsou přesvědčení o tom, ņe tentýņ 

názor sdílí i ostatní, avńak názor větńiny ve skutečnosti můņe být zpátečnický či třeba dávno 

překonaný. Obě prezentované úvahy můņeme pak shrnout lapidárně tak, ņe je ņádoucí vņdy 

samostatně a kriticky myslet, neņli pasivně „iurare in verba magistri“ (tj. přisahat na slova 

učitele). 

 
361Artur Schopenhauer pro tento způsob argumentace nezavádí ņádné zvláńtní označení; v textu 

pouņité pojmenování – „nálepkování“ („labeling“) – tedy zavádí autorka této práce. 
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Představený přehled není taxativní. V soudních síních často přicházejí ke 

slovu i dalńí eristické triky jako například argumentum ad personam,
362

 

argumentum ad vanitatem
363

 či argumentum ad misericordiam,
364

 které vńak jiņ 

Schopenhauer ve své práci nepopisuje, a kterým v této části práce – soustředící se 

na dílo Schopenhauera – nebude věnována bliņńí pozornost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
362 Tento eristický trik se zakládá na tom, ņe protivník je zesměńňován, poniņován a kritizován, 

a to jako osoba; předmětem útoku tedy nejsou jeho tvrzení.  Je evidentní, ņe tento argument zcela 

rezignuje na věcnou diskusi, tj. odporuje základnímu poņadavku na vedení meritorního sporu, 

podle kterého pře má být vedena „umírněně co do formy, a silně co do obsahu“ („suaviter in 

modo, fortiter in re“). K blíņe k tomuto argumentu srov. například in: Ziembiński, Z.: op. cit., 
s. 214, jakoņ i v apendixu 1 část věnovanou genetickému omylu.  

 
363 Argument zaloņený na pochlebování, působení na lidskou jeńitnost (z lat. vanitas – jeńitnost, 

vychloubavost). Řečník záměrně lichotí soudci, popř. jinému subjektu, jenņ rozhoduje 

o pomyslném vítězi pře, a to s cílem pozitivně ovlivnit jeho smýńlení o sobě. Lichocení vńak nelze 

zaměňovat se zdvořilostí a obecnou lidskou sluńností, které by měly doprovázet lidské chování 

ve vńech situacích, tj. i v průběhu sporu. 

 
364 Rovněņ s tímto argumentem jsme se jiņ setkali v příloze věnované kognitivním omylům. Jde 

o jiné označení pro tzv. argument lítosti (srov. apendix 1).  
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ABSTRACT 

 

The aim of this paper is to provide the identification and the analysis of the 

major factors which affect the answer to the question: What is found legal 

[i.e. according to law] in the particular case? Primarily analytical - descriptive 

method in association with the multidisciplinary approach is chosen to illuminate 

the complex nature of this issue. In other words, the diverse pieces of knowledge 

stemming from the various social science sub-disciplines such as psychology, 

sociology, jurisprudence, ethnology and anthropology are brought together to 

reveal frequently hidden constituents of the response to the question „quid iuris?’  

The paper consists of 6 chapters. The introductory chapter, which offers 

a preliminary insight into the problem, is followed by the four major parts that 

gradually, as a whole, give a steadily more accurate picture of different variables 

reflecting in the answer, what is legal. More precisely, in Chapter 2 the mutual 

relation between the law on the one side and human culture and human instincts 

on the other side is investigated. A dissection of an extensive body of the 

anthropologically oriented literature leads to the deduction that the appearance of 

law is mostly influenced by the human culture and that universal instincts have 

an effect just on the resemblance of so-called „minimum content of natural law‟ 

[H. L. A. Hart]. These assumptions are subsequently developed in Chapter 3, in 

which the attention is mainly focused on the specification of these of concurrently 

valid rules, which could [should] be considered as a law in particular situation. 

The task is solved from the two basic points of view. Namely, employing partly 

normative approach, it is separately answered for the so-called strong concept of 

legal pluralism and the soft concept legal pluralism. Chapter 4 deals with the key 

aspects of the law-making process, i. e. it attempts to establish crucial factors, 

which influence the legislature‟s decision, what pattern should law have. [Inter 

alia the processes of socialization, the importance of social roles, the division of 

powers and the principles for making good law are mentioned.] Chapter 5 offers 
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completely different approach to this subject. Perspective is oriented entirely on 

the individual, who is authoritatively solving a legal dispute. The immersement 

into the inner feelings of the decisive subject enables to uncover not only the 

attitudinal variables affecting the judgment, but also to same extant always 

irrational nature of the law decision process. The paper is finished by the 

conclusion chapter and two supplements involving the classification of the basic 

cognitive thinking errors [known also as cognitive distortions] and eristic tricks, 

respectively, are added. 

The main points of this paper are that the question quid iuris could be 

properly answered just in relation to the particular culture and time and is always 

affected by various partly unforeseeable factors. Besides that, the paper shows 

that pure descriptive approach does not occur in practice. Authors always remain 

captured by some normative ideas. 
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