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Abstrakt 

 

 Práce se zaměřuje na rozbor pojetí spravedlnosti jako slušnosti v politické a 

morální filosofii. Zmapuje vývoj názoru na spravedlnost od antiky, kde se zejména 

bude zabývat přístupem ke spravedlnosti u Platóna a Aristotela. Zvláštní pozornost 

bude věnovat pojetí spravedlnosti ve společenských smlouvách T. Hobbese, J. 

Locka, J. J. Rousseaua a Immanulea Kanta. Jádro práce bude tvořit rozbor teorie 

spravedlnosti jako slušnosti Johna Rawlse a přístup k sociální spravedlnosti u 

Friedricha Augusta von Hayeka. 

 

 

Klíčová slova:  

 

teorie spravedlnosti, společenská smlouva, sociální spravedlnost, občanská 

společnost, morálka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Abstract 

 

The work focuses on analyzing the concept of justice as fairness in the 

political and moral philosophy. Mapping the development of opinion on the fairness 

of the ancient world, which will deal mainly with access to justice in Platon and 

Aristoteles. Particular attention will be paid to the concept of justice in the social 

contract T. Hobbes, J. Locke, J. J. Rousseau and I. Kant. The core work will consist 

of an analysis of John Rawls´s theory of justice as fairness and approach to social 

justice by Friedrich August von Hayek. 
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Úvod 
 

Spravedlnost, či sociální spravedlnost jsou pojmy, které bychom mohli 

v rozpravách o politice a etice zařadit k nejuţívanějším. Konkrétně pojem sociální 

spravedlnost je v evropském i českém prostředí natolik ukotvený, ţe jej pokládáme 

za naprostou samozřejmost. Je to pojem poměrně nový, pouţívaný asi od poloviny 

19. století a ne kaţdý je z něj nadšen. I o samotnou definici jsou vedeny horlivé 

debaty. Proč aţ v 19. století se dostává tato tématika do popředí filosofického 

zájmu? Aţ v této době začínají filosofové pokládat ekonomické a sociální instituce 

společnosti za otázku politického zkoumání. A jsme u kořene problému. Mnohým 

filosofům, ekonomům, ale i politikům se toto pojetí nezamlouvá. Spravedlivě, či 

nespravedlivě se chová člověk, ale co to znamená, kdyţ hovoříme o spravedlivé 

společnosti? Politici také namítají, ţe ti, co hovoří o sociální spravedlnosti, se 

domnívají, ţe se stát má postarat o rozdělení prostředků. Ale není to zásah do 

svobody jednotlivce? To jsou otázky, na které se pokusím v průběhu své práce 

odpovědět. 

Práce se zaměřuje na rozbor pojetí spravedlnosti jako slušnosti v politické a 

morální filosofii. Stěţejní částí mé práce budou John Rawls a rozbor jeho teorie 

spravedlnosti. John Rawls (1921 – 2002) byl totiţ tím, kdo oţivil obor politické 

filosofie a znovu nastolil seriózní debatu. Vydáním své knihy A Theory of Justice 

(Teorie spravedlnosti, 1971) způsobil opravdový zlom v politické filosofii. Opět se 

filosofové začali bavit o tom, jaká by vlastně měla být společnost, v níţ ţijeme. 

Rawls měl vliv na myslitele přicházející po něm – většina z nich, ač to třeba 

zpočátku neměli v úmyslu, se museli s Rawlsovými argumenty vyrovnávat a 

nějakým způsobem na ně reagovat. 

Jedno z nejproslulejších Rawlsových tvrzení je, ţe spravedlnost je základní 

ctností společenských institucí. A to je, řekněme, diskutabilní. Některým lidem se 

toto tvrzení jeví nejasně. Poloţme si základní otázku, zda je sociální spravedlnost 

ctností. Pokud ano, uskutečňují lidé sociální spravedlnost v běţném ţivotě. 

V druhém případě, je to pouhý ideál, utopie, které se snaţíme dosáhnout. A 

můţeme se ptát dále. Souvisí sociální spravedlnost s ideálem relativní rovnosti 

příjmů? Například lidé říkají, ţe se zvyšuje rozdíl v příjmech a ţe kaţdá taková 

nerovnost není v souladu se  sociální spravedlností. Je toto její pravý význam? 
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 V podstatě máme tyto dvě moţnosti: je sociální spravedlnost nedostiţným 

ideálem? Nebo je to naopak ctnost, která vychází od jednotlivce? Směřuje tento 

výraz k něčemu, co je typické pro společnost, nebo k něčemu, co je vlastní 

jednotlivci? 

Zde vstupuje do diskuse Friedrich von Hayek (1899 – 1992). Ten tvrdí, „že 

idea sociální spravedlnosti je „fata morgána“, či druh zmatení, který filosofové 

nazývají „záměnou kategorií“
1
.  Podle Hayeka zkrátka člověk jedná spravedlivě, 

kdyţ vykoná něco spravedlivého. Rozdělování prostředků, které je výsledkem 

vzájemné spolupráce lidí na trhu, se neděje z vůle nějaké jednotlivého člověka, a 

proto o něm nelze říci, ţe je spravedlivé nebo nespravedlivé. Tedy společnost, která 

není aktérem, nemůţe být ani spravedlivá, ani nespravedlivá. Proto druhou 

podstatnou částí této práce budou právě Hayekovo myšlenky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 SWIFT, A. Politická filozofie. Praha: Portál, 2005, s. 27. 
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1. Pojetí spravedlnosti 

 

1. 1  Pojetí spravedlnosti v antice 

 

Právě Řekové byli ti, kdo první rozvíjeli koncept spravedlnosti, jenţ je 

vysvětlován prostřednictvím nenáboţenských principů. Pojem dikaiosyne, který 

nyní nejčastěji pouţíváme jako spravedlnost, byl v antice pouţíván v širším 

významu neţ v dnešní době. Kromě spravedlnosti bychom ho mohli ještě uţít ve 

významu slušnost, poctivost, ale mohl být překládán i jako způsobnost, 

ospravedlnění či nárok. 

Podle Klause Günthera
2
 na počátku filosofie jsou principy spravedlnosti, 

spravedlnosti v rozdělování a vyrovnávání. Podívejme se hned na jednoho z prvních 

známých antických myslitelů – Anaximandra z Milétu. Ten v šestém století před 

naším letopočtem říká, ţe všechny jsoucí věci vznikají a zanikají „podle nutnosti, 

neboť si za své bezpráví navzájem platí pokutu a trest podle určení času…“
3
 Věci 

zanikají, protoţe trvají neoprávněně déle, neţ jim náleţí; jiné věci vznikají, protoţe 

získávají od zanikajících věcí své právo.  

„Vše tak zůstává v rovnováze. Mír vládne tehdy, když každý dostane to, co 

mu náleží, a vztah dávání a braní je vyrovnán. Ten, kdo získává víc než mu patří, 

narušuje řád rovnováhy, v níž se veš svém klidu ustálila příroda jako celek. Ten, 

kdo narušuje tento jemně vyvážený řád, pokouší mstící moc osudu, který se opět 

postará o vyrovnání. Hrdinové řeckých tragédií jsou odsouzeni k zániku proto, že 

nezachovávají míru v tom, co činí, že se povznášejí nad to, co člověku náleží. 

Prostřednictvím Platóna a Aristotela jsou tyto principy zakotveny v základech 

západní právní kultury; řídí se jimi římské právo, stejně jako stratifikační řád 

rozdělování středověkých společností.“
4
 

Anaximandros předpokládá politický svět, který je zaloţen na rovnováze sil. 

Situaci v polis lze měnit, a to politickým jednáním, za stav v polis pak člověk nese 

spoluodpovědnost. Vše začíná na ideji proporcionálního rozdělování, jeţ přiděluje 

kaţdému muţi, plnoprávnému občanovi, nerovný podíl na vykonávání moci, 

                                                 
2 Jeho text nazvaný Co znamená: „Kaţdému to, co mu náleţí“? K novému odhalení distributivní 

spravedlnosti přeloţil Josef Velek. 
3 Zlomky předsokratovských myslitelů. Praha:  Nakladatelství československé akademie věd, 1962, s. 

33. Vybral a přeloţil Karel Svoboda. 
4 VELEK, J. Spor o spravedlnost. Praha: Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, 1997, s. 16. 



 10 

stanovený podle určitých kritérií. Nyní si ale musíme poloţit otázku, jaké 

předpoklady opravňují jedince k účasti na politickém dění. Pokud budeme vycházet 

z dobového pozadí antického světa, naskýtají se tyto varianty. Je tou alternativou 

šlechtický původ a odpovídající aristokratické kvality nebo svobodný původ 

plnoprávných občanů? Co je pro rovnováhu v polis lepší? Tuto otázku si jistě 

pokládali i Platón a Aristoteles. 

 

 

1.1.1  Pojetí spravedlnosti u Platóna 

 

Ideál rovnováhy mezi všemi silami v polis je nejjasněji formulován právě 

Platónem. Mírou je shodnost mezi duší a polis. Podle Platóna můţeme k duši a polis 

přistoupit analogicky. Tak jako ţije v harmonii duše jako celek, jestliţe kaţdá její 

část dělá, to co má, co je jejím účelem, tak je tomu i v polis. Duše se nachází ve 

vyrovnaném stavu, pokud kaţdá část – logos, vůle i schopnost ţádostivosti – činí to, 

co odpovídá jejímu účelu. Mohli bychom říci, ţe ţít v této rovnováze znamená ţít 

„dobrý ţivot“. Tedy není upřednostňován rozum, nemá absolutně vládnout tělu. I 

schopnost ţádostivosti těla má svou důleţitou funkci pro tělo, problém ovšem 

nastává tehdy, pokud si ţádostivost nárokuje místo logu, pak se duše dostává 

z rovnováhy a člověk se stává nešťastným. Stejně tak je tomu v polis. Podle Platóna 

má v polis kaţdý přesně určené místo, skupiny obyvatel rozdělil na rolníky a 

řemeslníky, stráţce a moudré vládce právě podle sloţek duše, které jsou u nich 

v převaze.Vegetativní, poţivačnou duši mají výrobci a hlavní ctností těchto lidí 

musí být uměřenost. Stráţci mají nejvíce afektivní duši a jejich ctností je statečnost. 

Poslední skupina jsou filosofové, v převaze mají duši rozumovou, ctností je tedy 

moudrost.  

„Společnou ctností udržující řád a vyváženost je spravedlnost. Díky ní také 

všichni dostávají to, po čem nejvíce touží: výrobci smyslové požitky a majetek, 

strážci společenské pocty a vládci moudré poznání. Platón se pokouší vytvořit ve 

společnosti zájmový soulad. Osobní a společenské zájmy jdou ruku v ruce a ctnosti 



 11 

tento soulad zajišťují. Výrobci svou uměřeností zajišťují společenské bohatství, 

strážci svou statečností její ochranu a vládci moudrostí její rozkvět.“
5
 

 Analogicky k duši je samozřejmě rovnováha narušena ve chvíli, kdy se ti, 

co jsou určeni k práci – tedy řemeslníci a rolníci – bouří proti těm, kteří jsou určeni 

k vedení polis – proti ctnostným a moudrým vládcům. Jejich bezpráví vede ke 

stejné situaci, do něhoţ se dostává duše, kdyţ vášně ovládají rozum, tedy „že by 

nemohla vykonávat to, co jí přísluší, nýbrž by se pokoušela naopak zotročit a 

ovládnout ty, jež ovládat jejímu druhu nepřísluší – a tak by úplně zvrátila celý život 

všech“.
6
 

 

 

1.1.2  Pojetí spravedlnosti u Aristotela 

 

Aristotelés tuto představu spravedlnosti upřesnil. Rozlišil dvě hlavní formy, 

které byly později pojmenovány a terminologicky určeny jako spravedlnost 

distributivní a komutativní. Dočteme se o tom v V. knize Etiky Nikomachovy. 

Vedle spravedlnosti, kterou pojímáme jako nejobecnější a nejvyšší ctnost, existují 

ještě zvláštní formy spravedlnosti, které se projevují ve dvou rozdílných způsobech 

rovného zacházení.  

O proporcionální či geometrickou rovnost
7
 jde při rozdělování statků a 

úřadů. Statky jsou přiřazovány podle určitých vztahů. „Jedná se o čtyřstranný 

vztah: vztah statků C a D, které mají být rozděleny mezi osoby A a B, musí být 

analogický vztahu těchto osob. Přiřazení statku C osobě A pak odpovídá přiřazení 

statku D osobě B. Hodnotnější ze dvou statků či větší množství jednoho statku 

přísluší té osobě, která se odpovídajícím způsobem odlišuje od jiné osoby, jíž 

v souladu s tím přísluší méně hodnotný statek nebo menší množství jednoho statku. 

Když má být obsazen vyšší a nižší úřad, když mají být přidělovány významné a méně 

významné veřejné pocty, musejí se rozdíly při rozdělování úřadů nebo veřejných 

poct nějak odrážet v nerovnosti dotyčných osob.“ 
8
 

                                                 
5 BLAŢKOVÁ, M. Dějiny etických teorií I. Praha: UK PedF, 2004, s. 46. 
6 PLATÓN. Ústava. Praha: Nakladatelství svoboda – Libertas, 1993, 442 b, s. 210. 
7 ARISTOTELES. Etika Nikomachovy. Praha: Rezek, 1996, 1131b, s. 129. 
8 VELEK, Josef. Spor o spravedlnost. Praha: Nakl. Filosofického ústavu AV ČR, 1997, s. 21. 
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Naproti tomu opravná či komutativní spravedlnost posuzuje osoby formálně 

stejně. Je to rovnost aritmetická. Na jejím počátku je narušený smluvní vztah. 

Osoba, která v důsledku delikventního chování, či nesplnění smluvních závazků, 

utrpěla újmu, ztrátu, musí být odškodněna a musí získat to, co svým neoprávněným 

jednání nabyla jiná osoba. Přitom se předpokládá formální rovnost smluvních 

partnerů. Toto je odlišné ve vztahu k rozdílecí spravedlnosti. Pro tu je podstatné, 

zda je podvodník vůči své oběti v nějakém vztahu; pro spravedlnost opravnou 

nikoli. Provinilec musí oběti vydat to, čeho má sám příliš mnoho a oběť příliš málo. 

Před smlouvou či zákonem jsou si všichni rovni. Aristoteles píše: „…zákon hledí 

pouze k rozdílu škody – a s osobami zachází jako s rovnými.“
9
  

U distributivní spravedlnosti zůstává otevřena otázka kritérií rovného a 

nerovného zacházení s rovnými a nerovnými osobami. Je zřetelné, ţe nespravedlivé 

by bylo, kdyby se s lidmi zacházelo nerovně v ohledech, kde jsou si kvalitativně 

rovni. A stejně tak by bylo nespravedlivé, kdyby se s lidmi zacházelo bez ohledu na 

jejich rozdílnost vţdy stejně. A potom také kaţdá rovnost a kaţdá nerovnost 

nemůţe být stejně podstatná pro distribuci kaţdého statku. Například mrštnost a 

fyzická síla není podstatná při rozdělování veřejných úřadů a funkcí, ale uţ je 

podstatná při přidělování vítězství v zápase, souboji. V Etice Nikomachově se s tím 

Aristoteles vyrovnává takto: „… všichni totiž souhlasí v tom, že právo v rozdělování 

se má díti podle osobní hodnoty, ale nikdo nerozumí hodnotou totéž, nýbrž 

demokraté ji vidí ve svobodě, oligarchové v bohatství, jiní v urozenosti, aristokraté 

v duševní zdatnosti.“
10

 Zkrátka jde o protikladná pojetí. 

Pro Aristotela byla také podstatná úvaha o přirozenosti polis a volbě 

odpovídající ústavy, určení kritérií spravedlivého rozdělování nemohlo být od 

těchto úvah odděleno. Touto problematikou se zabývá zejména ve svém díle 

Politika. V VII. knize, která je věnována nejlepšímu ze všech moţných státních 

zřízení, Aristotelés popisuje nejlepší ústavu: „… nejlepší ústava jest nutně ta, podle 

jejíhož řádu každý může nejlépe jednati a nejlépe se míti i žíti blaženě.“
11

 A co 

z toho plyne pro rozdělování statků? Dát kaţdému to, co podpoří jeho vlohy 

k dobrému ţivotu. O tom rozhodnou ale jen ti, co jsou sami ctnostní. Vedle 

                                                 
9 ARISTOTELES. Etika Nikomachova. Praha: Rezek, 1996, 1132 a, s. 130. 
10 ARISTOTELES. Etika Nikomachova. Praha: Rezek, 1996, 1131 a, s. 128. 
11 ARISTOTELES. Politika. Praha: Jan Leichter, 1939, 1324 a, s. 220. 
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moţnosti nakládat vnějšími statky to vyţaduje především výchovu občanu státu 

k ctnosti. 

Pokud bychom měli tyto teorie ještě srovnat a shrnout, došli bychom 

k tomuto. Právě Platónovo dílo Ústava začíná otázkou, co to vlastně spravedlnost 

je. „Ale právě toto, totiž spravedlnost, máme prostě prohlásit jen za pravdivé 

jednání a za vrácení toho, co kdo od koho přijal – nebo i toto se může dít někdy 

spravedlivě a jindy nespravedlivě?," ptá se v první knize Ústavy Sokrates.
12

 Tato 

pasáţ dobře ilustruje, ţe otázka spravedlnosti není jednoduchá. Theodor Syllaba 

v Dějinách politických filozofií píše, „že Platónovi je zdrojem mravní síly idea 

dobra a zdrojem správného politického jednání idea spravedlnosti. Z nich jako 

z neměnné absolutní normy dedukuje osobní a občanské ctnosti“.
13

 

Platónův ţák Aristoteles ţádnou absolutně morální ani politickou normu 

neuznává. Co je dobré a co je spravedlivé, je nutno stanovit vţdy podle okolností. 

Zdrojem ctnosti je fyzická osoba a hotovou ctností ctnost uznaná rozumem. Úkolem 

člověka je, aby cvikem a zvykem napomohl ctnosti k vládě nad nectností a 

spravedlností nad nespravedlností. Aristoteles dává debatě o otázce spravedlnosti 

obrysy, které se zachovaly dodnes a které jsou, dalo by se říct, jádrem sporu teorií, 

které budu ve své práci popisovat.  

Aristoteles rozlišuje mezi všeobecnou a speciální spravedlností. Stejně jako 

Platón rozumí pod spravedlností i společenskou morálku, spravedlnost je ale pro něj 

také zvláštní ctnost, kterou skrze rozum můţeme uchopit (rozum vnímá jako 

přirozenou schopnost člověka), ale zároveň ji směřuje na své pojetí polis. Speciální 

spravedlnost je pouze částí všeobecné spravedlnosti, ta je chápána jako celková 

ctnost. Aristoteles speciální spravedlnost dále rozdělil spravedlnost na rozdělovací 

(distributivní) a vyrovnávací (komutativní). Teorie distributivní spravedlnosti 

spočívá v rozdělování statků uvnitř určité třídy lidí. Při aplikaci distributivní 

spravedlnosti jde tedy podle Aristotela o to, aby se „s rovnými zacházelo rovně".
14

  

Druhou stranou mince je pak spravedlnost vyrovnávací, která se zabývá 

zacházením s jednotlivcem při nejrůznějších situacích. A na rozdíl od rozdělovací 

spravedlnosti, při aplikaci té vyrovnávací dostává kaţdý pouze to, co si zaslouţí, 

respektive to, na co má oprávnění. Vyrovnávací spravedlnost je vlastností lidského 

                                                 
12 PLATÓN. Ústava. Praha: Nakladatelství svoboda – Libertas, 1993, s. 33. 
13 SYLLABA, T. Dějiny politických filozofií. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s.  26. 
14 SCRUTON, R. Slovník politického myšlení. Brno: Atlantis, 1999, s. 153. 
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chování. Vztahuje se k jednání jednotlivců, které se dotýká jiných lidí. Tím 

vymezuje vzájemná práva mezi lidmi. Tak by například krádeţ majetku měla být 

„vyrovnána“ navrácením ukradeného majetku. Avšak lidé mají různé představy o  

spravedlnosti a zvláště subjektivní jsou dvě strany, které mají konflikt. Proto je 

důleţité, aby ve společnosti byly stanoveny nezávislé nestranné instituce, které by o 

tom, co je spravedlivé, podle práva rozhodovaly. Tyto instituce zaručují vykonávání 

soudní moci v kaţdém státě. Zkusme tedy Hayeka a Rawlse přičlenit k jednomu z 

Aristotelových principů spravedlnosti. John Rawls by byl spíše stoupencem 

distributivní spravedlnosti, zatímco F. A. Hayek zastáncem spravedlnosti 

vyrovnávací. 

Tedy u Rawlse, kdyby hypoteticky existoval někdo, kdo bere někomu 

jinému a dále rozděluje, čímţ se snaţí vytvořit jakousi sociální spravedlnost, by 

v jádru jednal spravedlivě. Naopak moderní zastánci vyrovnávací teorie, kterými 

jsou například Friedrich Hayek či Robert Nozick
15

, pokládají za klíčovou ideu 

spravedlnosti úctu k právům individua, a tudíţ pokládají za spravedlivé akceptování 

této sociální nerovnosti. 

 

 

1. 2  Pojetí spravedlnosti v novověku 

 

Novověcí myslitelé přicházejí s novým pojetím spravedlnosti. Dochází 

k různým závěrům, ale dá se říci, ţe se shodují v tom, ţe je nutné stanovit způsoby 

jednání, které k ovládnutí společnosti a také ke kontrole nad přírodou. Hledají se 

racionální kritéria, která budou přijatelná všemi. Hledá se způsob souţití, který svou 

jasnou podobu nalézá v teoriích společenské smlouvy. 

Za skutečně přelomové pojetí spravedlnosti, které můţeme chápat jako plně 

novověké, je pokládáno myšlení Niccola Machiavelliho. Dá se říci, ţe Machiavelli 

de facto zpochybňuje pojetí spravedlnosti jako ctnosti. Je velmi kritický k lidské 

přirozenosti. Člověk je v podstatě špatný a chce víc, neţ má. Tento názor není sice 

ţádnou novinkou, známe jiţ od Aristotela, ale rozdílné je pojetí řešení. Negativní 

                                                 
15 Robert Nozick (1938 - 2002) byl americký filosof a politolog, představitel politického liberalismu. 

Jeho první kniha Anarchy, State and Utopia vyšla roku 1974. Hájil v ní liberální politické hodnoty, 

brojil proti sociálnímu státu a přerozdělování, volal po privatizaci a ekonomizaci veřejného ţivota. 

Vytvořil své pojetí spravedlnosti jako oprávnění.  
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důsledky tohoto ţivota můţeme potlačit pouze bezohledným, násilným způsobem, 

jehoţ se chopí ti mocní a silní. Machiavelli tak zásadně odlišuje politiku od morálky 

a etiky. Politika je sféra, kde rozhodují moc a peníze, není zde místo pro nějaké 

morální ideály. Jediné ospravedlnění činů v politice je úspěšný výsledek, 

prostředky, jeţ vedly k jeho dosaţení nepodléhají morálním soudům. Vladař má být 

někdy dobrý, někdy zlý, kdyţ se mu to hodí můţe dodrţet slovo a někdy je zkrátka 

výhodnější slovo porušit. Spravedlnosti není dosaţeno ani na základě osobní 

ctnosti, našeho rozhodnutí, ani na základě společnosti, která by určovala, co je a co 

není správné, ale jen skrze násilí, síly. 

Pro období 17. a 18. století jsou typické teorie společenské smlouvy. Pojem 

společenská smlouva se pouţívá pro situaci, kdy se racionálně smýšlející jedinci 

vzdali svých určitých práv, uzavřeli smlouvu, na základě níţ vytvořili společnost. 

Společenská smlouva je soubor kulturně dohodnutých norem, které pomáhají 

udrţovat sociální pořádek. Pokud uzavíráme nějakou smlouvu, počítáme s nějakými 

smluvními stranami, samozřejmě musí být stanoveny nějaké podmínky, za kterých 

se smlouva uzavírá, a ve výsledku ze smlouvy plynou práva a povinnosti pro 

jednotlivé strany. Toto je právní chápání smlouvy, ale my se přesuňme do 

filosofické oblasti. Tak přijdeme na to, ţe charakteristické prvky smlouvy jsou stále 

stejné, ale některé rysy smlouvy se mění. Zásadní rozdíl je v tom, ţe poté, co 

uzavřeme společenskou smlouvu, vznikne organizovaná společnost neboli stát. Jde 

o dohodu, kterou lidé uzavřeli dobrovolně a na základě racionálních rozhodnutí. 

„Jen zřídka se společenská smlouva považuje za historickou událost. 

především se užívá jako teoretický nástroj. Spíše se používá jako konstrukce, 

pomocí níž lze demonstrovat, jakou hodnotu má vláda a z čeho plyne občanova 

politická zavázanost, tedy jeho povinnost vůči ní; teoretikové společenské smlouvy 

chtějí, aby občané jednali tak, jako by sami tuto smlouvu uzavřeli. Ve své klasické 

podobě má teorie společenské smlouvy tři prvky.“
16

 

Jedním z těchto prvků je přirozený stav. Je to jakýsi hypotetický konstrukt, 

ke kterému různí filosofové přistupují odlišně. Někteří ho vnímají vyloţeně, někteří 

se nestaví vyhraněně a někteří chápou původní stav jako ideální situaci, kde se lidé 

k sobě chovají nejlépe. Kaţdopádně se vţdy dojde k myšlence, ţe je lepší 

                                                 
16 HEYWOOD, A. Politologie. Plzeň: Vyd. a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, 3. vydání, s. 119. 
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z přirozeného stavu vyjít a uzavřít společenskou smlouvu. Společenská smlouva 

pak jedince zavazuje vzniklý stát respektovat. 

 V 17. a 18. století se setkáme hned s několika teoriemi společenské 

smlouvy, které ze sebe vychází a různě na sebe reagují. Najdeme zde podoby 

obhajující absolutismus (Hobbes), či osvícenský absolutismus (Grotius, Voltaire, 

Spinoza), či konstituční monarchii (Locke, Montesquieu). Úplně mimo stojí 

Rousseau. Teorie společenské smlouvy pak byla obnovena ve 20. století (Rawls). 

Nyní se seznámíme s hlavními myšlenkami filozofů, kteří se společenskou 

smlouvou nejvíce zabývali, abychom potom snadněji nahlédli, v jakých bodech na 

ně nová teorie smluvní dohody navazuje. Bude to T. Hobbes, J. Locke, J. J. 

Rousseau a nakonec I. Kant. 

 

 

1.2.1  Thomas Hobbes 

 

Tohoto filosofa bychom mohli vnímat jako nejdůleţitějšího novověkého 

teoretika státu. Jeho největší dílo, ze kterého budu čerpat je Leviathan a základem 

jeho politické koncepce je teorie společenské smlouvy. Dle Hobbese základním 

hnacím motorem člověka jsou instinkty a vášně – a tím nejsilnějším je pud 

sebezáchovy. Pro některé současné myslitele je dokonce takovým průkopníkem 

chápání důleţitosti pudů jako základních stavebních kamenů lidského chování a 

jednání. Tedy i iracionální pohled je důleţité brát v úvahu. 

Podle Hobbese neţ vznikl stát, lidé ţili v takzvaném přirozeném stavu. Tam 

platilo přirozené právo, kaţdý jedinec byl svobodný a choval se tak, jak bylo pro něj 

nejlepší. Vychází se z představy, ţe lidé touţí mít více neţ ostatní, a to je odvozeno 

ze tří základních příčin sporů mezi lidmi, jimiţ je soutěţení, vzájemná nedůvěra a 

touha po slávě.
17

   

„Na základě premis o individuu a společnosti dospívá Hobbes k závěru, že 

pro zachování společenské rovnováhy je potřeba vytvořit jistoty, které eliminují 

nedostatek objektivního řádu spravedlnosti, jenž se promítá jak o distributivní, tak 

komutativní spravedlnosti.“
18

 Je potřeba vyřešit stav, který ústí do války všech proti 

                                                 
17 Srovnej HOBBES, T. Leviathan. Neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského, 

Melantrich, Praha 1941, s . 162. 
18 VÁNĚ, J. Proměny spravedlnosti. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. s. 52. 
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všem (bellum omnium contra omnes) a kdy je člověk člověku vlkem (homo homini 

lupus). Hobbes upozorňuje na to, ţe Aristotelova představa o člověku jako tvoru 

společenském je nesmyslná – člověk je od přírody egoistický a stará se sám o sebe. 

Za jediný moţný způsob, jak zabránit, aby nedošlo k celospolečenské destrukci, je 

podle Hobbese uzavření kontraktů mezi subjekty. 

Hobbes odmítá aristotelské chápání komutativní a distributivní spravedlnosti 

a v Leviatanovi jim připisuje nový význam: 

„Mělo by se vlastně říci, že vyrovnávací spravedlnost je spravedlnost 

smluvní, tj. naplnění smlouvy při koupi a prodeji… a jiných úkonech smluvních. 

Spravedlnost rozdělovací je spravedlnost rozhodčího, tj. úkon vymezující, co je 

spravedlivé.“
19

 

Hobbes vyjadřuje svůj přístup aţ ironicky. „Jako by bylo nespravedlivé 

prodávati dráže, než jsme koupili, nebo dáti někomu více, než zasluhuje.“
20

 Podle 

Hobbese má přednost subjektivní vůle. Za danou věc zaplatím podle toho, jak se 

smluvní strany dohodnou. Tedy spravedlivá cena je ta, kterou jsem ochoten zaplatit 

a na které jsem se domluvil. Hobbes se domnívá, ţe je důleţité vyjít ze sociálně 

neomezené svobody jednání, tedy z přirozeného práva kaţdého jedince na svobodu. 

V důsledku tohoto ale má pak kaţdý právo na všechno a ústí to do válečného stavu. 

Východiskem je obrat k zákonům přírody.  

První zní: „Vyhledávej a zachovávej mír.“
21

 A jak máme mír zachovávat? 

Tak za prvé se vzdám práva na vše v míře, která je nutná pro zachování míru, a za 

druhé dám jinému člověku tolik svobody, kolik já poţaduji na něm. Je to vzájemná 

dohoda – smlouva. K míru je toto cesta jen v případě, ţe dodrţuji i další přírodní 

zákon, a to, ţe smlouvy je potřeba dodrţovat. Tedy plnění smlouvy je pro Hobbese 

meritem věci. Vzájemné plnění smlouvy je velmi nejisté.  

Tedy můţeme vznést dotaz, kdo přiměje subjekty, aby skutečně smlouvu 

dodrţovaly? Strach či prospěch se zdají být dobrými garanty, ale pravděpodobně ne 

dlouhodobými. Hobbes vytváří „smrtelného boha“ Leviathana – coţ je neomezený 

arbitr, který zajišťuje plnění smluv a kterým je panovník – stát. Ten určuje, co je 

správné a co není správné. Leviathan (tedy stát) dává kaţdému pořádek, mír, jistotu, 

vlastnictví, ale také svobodu podnikání a bádání. Vydává zákony, jejichţ 

                                                 
19 HOBBES, T. Leviathan. Neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského. Praha: 

Melantrich, 1941, s. 184. 
20 Tamtéţ, s. 184. 
21 Tamtéţ, s. 171. 
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dodrţování můţe být vynuceno násilně. Stát je drţitelem veškeré moci, ale není 

samoúčelný – má slouţit lidem, má vytvořit stabilní prostředí k jejich realizaci.  

„Proto nežli pojmy spravedlivé a nespravedlivé mohou mít své místo, musí 

být nějaká donucovací moc, která by nutila lidi stejně k vykonávání závazků, hrozíc 

jim nějakým větším trestem, než je zisk očekávaný z porušení jejich závazku… Avšak 

takové moci není, dokud se nezřídí nějaký stát.“
22

 

Podle Hobbese je dále rozumné přenechat stanovování pravidel rozdělování 

statků a rozhodování o jejich spravedlnosti suverénovi. Proto je Hobbes povaţován 

za největšího teoretika autoritativní moci a absolutismu. 

 

 

1.2.2  John Locke 

 

John Locke (1632 – 1704) je dalším kontraktualistou, kterým bych se chtěla 

zabývat. Pro pojetí Rawlsovo i Hayekovo jsou jeho názory velmi podstatné, neboť 

oba dva navazují na liberální tradici jeho myšlenek.  

Locke ve svých úvahách navazuje na Thomase Hobbese, ale mnohé 

myšlenky přetváří k svému obrazu. Nejzásadnější rozdíl shledávám v tom, ţe Locke 

popírá důsledky plynoucí z Hobbesovy smluvní teorie. Locke není spokojený 

s neomezenou mocí Leviatana a společenskou smlouvu obhajuje jinými argumenty. 

Zejména odlišně charakterizuje přirozený stav, coţ je pak důleţité pro stanovení 

podmínek společenského ţivota, které pak můţeme označit jako spravedlivé. 

Locke odmítá přirozený stav jako situaci, kde proti sobě neustále bojují 

svářící se strany. Byl důsledným empirikem, krajním senzualistou a z empirického 

hlediska relativizuje i přirozený stav. Pokládá si různé otázky. Jaký byl člověk 

v přirozeném stavu? Dobrý? Či naopak zlý? A jak vůbec můţeme popsat přirozený 

stav? Vznikla společnost z individuí, coţ se domnívá Hobbes, nebo se individuem 

stáváme aţ ve společnosti? 

Podle Locka je zřejmě smysluplné souţití zachovat a zlepšit si tím ţivot. 

Lidé tak ţijí svobodně a bezpečně. Na rozdíl od Hobbese pokládá potřebu lidského 

                                                 
22 HOBBES, T. Leviathan. Neboli o podstatě, zřízení a moci státu církevního a občanského. Praha: 

Melantrich, 1941, s. 178. 
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souţití za přirozenou vlastnost člověka.
23

 De facto se tedy hlásí k Aristotelově 

pojetí člověka jako zoon politikon. 

Locke si ale přirozený stav neidealizuje. Setkáme se tam se zločiny, násilím. 

Proto ale vzniká potřeba vytvořit zákony, které by jedince ochránily.  

Stanovuje přirozená práva a stát má být právě garantem dodrţování těchto 

práv. Přirozená práva jsou nezcizitelná a jsou tři: právo na ţivot a na jeho obranu, 

právo na svobodu a právo na vlastnictví.
24

 

Co se týká práva na svobodu, to je v přirozeném stavu pro všechny rovné. 

Ale kaţdý o své svobodě rozhoduje sám, tedy velmi snadno můţe dojít ke 

konfliktu, protoţe někdo jiný se můţe domnívat, ţe jeho svoboda v určité situaci je 

uţ narušována. A právo na vlastnictví je odvozeno z prvního práva na ţivot, neboť 

člověk je vlastnictvím sama sebe, a v důsledku toho i své práce, díky níţ nabyde 

majetek.  

To byla úplně nová myšlenka. Z práce vyplývá právo na vlastnictví, tedy 

jedinec vděčí za svůj majetek své pracovitosti a snaze. Locke dospívá k názoru, ţe 

„distribuce je spravedlivá tehdy, odpovídá – li rozdílení statků usilovné práci 

jedince. Práce se tak v jeho konceptu stává ústředním kritériem, které je 

dostatečnou a zároveň nutnou podmínkou pro vznik individuálních práv na 

konkrétní komodity, aniž by k tomu musel být dán souhlas ostatních.“
25

 

Locke tedy přirozený stav spojuje s trţním hospodářstvím, nebo alespoň 

s jeho základy. A v tom můţeme vidět další problém. Majetek či touha po něm 

můţe být stimulem pokroku, ale snadno se můţe zvrhnout v bezohlednou 

ziskuchtivost, chamtivost. 

Přirozený stav tedy není špatný, ale přirozená práva v něm nejsou dostatečně 

chráněna. Proto lidé na obranu nezcizitelných práv vytvoří stát na základě 

konsensu. Locke soudí, ţe ţádná moc nemůţe být suverénní, stát je jen garantem, 

ţe nebude zneuţívaná moc. Tento souhlas Locke nazývá „pact of union“, smlouva o 

spojení. Druhým krokem je smlouva o podřízení se vládě, na kterou občan 

dobrovolně přenesl právo vydávat zákony a trestat. 

Locke je sice povaţován za prvního klasika liberalismu, ale sám přílišným 

demokratem nebyl, přiznává mnoho výhod aristokracii. I v jeho dalších názorech 

                                                 
23 Srovnej LOCKE, J. Dvě pojednání o vládě. Praha: Československá akademie věd, 1965, s. 146. 
24 Srovnej LOCKE, J. Dvě pojednání o vládě. Praha: Československá akademie věd, 1965, s. 141. 
25 VÁNĚ, J. Proměny spravedlnosti. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007, s. 60. 
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můţeme najít mnoho nedůsledností, například jeho pracovní teorie hodnoty 

nepředpokládá vůbec sociální otázku. 

 

 

 

1.2.3  Jean Jacques Rousseau 

 

J. J. Rousseau (1712 – 1778) přímo navazuje svou koncepcí spravedlnosti na 

kontraktualisty, zejména na T. Hobbese. Přirozený stav však charakterizuje zásadně 

jinak neţ Hobbes. Rousseau je filosof intuitivní, ale není tak racionalistický jako 

například Platón. Člověka vnímá jako citovou bytost, řekněme iracionální. Uţ od 

přírody máme schopnost rozpoznat citem, co je zlé a co je dobré. Cit ale podle 

Rousseau není k rozumu v protikladu. Díky citu člověk pozná, co je škodlivé, a co 

je naopak uţitečné, směřující k veřejnému blahu. 

V čem se Rousseau liší od Hobbese a Locka je přenesení důrazu z jedince na 

komunitu. Uţ není hlavní silou společenského kontraktu jedinec, ale společenství. 

Píše, ţe nerovnost vzniká ze soukromého vlastnictví. Vzhledem k tomu, ţe státy 

potřebují peníze, tuto nerovnost podporují utvářením zákonům, tyto státy pak 

degenerují, protoţe moc v rukou drţí nemorální zbohatlíci. A na konec je zotročen 

celý národ. 

Rousseau zcela odmítá Hobbesovo pojetí člověka jako bestie v přirozeném 

stavu, polemizuje s pojetím přirozeného stavu jako války všech proti všem. Naopak 

válku pokládá aţ jako důsledek společenského vývoje, tedy nepocházející 

z přirozeného stavu. Rousseau se domnívá, ţe přírodní člověk byl šlechetný, vlídný, 

se smyslem pro vzájemnou pomoc. Sám Bůh člověku nadělil smysl pro 

spravedlnost, svobodu a rovnost. 

Celkově společenskou smlouvu, jak ji chápali Hobbes a Locke, povaţuje 

Rousseau jako cílený podvod. Rozdělení statků je nespravedlivé a jsou 

upřednostňováni bohatí. Rousseau sice nepopírá přirozenou nerovnost – rozdíly ve 

věku, ve fyzických či duševních schopnostech. Společnost ji sama vyrovnává 

pomocí zvyků a mravů. Zlo ve společnosti podle něj tvoří jiná nerovnost, a to 

politická a morální. Ta vychází z různých privilegií. Bohatí se snaţí udrţet situaci  

za všech okolností a podrobit si ty chudší a slabší. Proto je nutné uzavřít novou 
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společenskou smlouvu, kde se vrátíme ke spravedlnosti, která vládla na počátku 

v přirozeném stavu. Společenská smlouva je v tom případě dohoda všech rovných 

občanů. Kaţdý se ale musí vzdát svých egoistických tuţeb. Kaţdý jedinec by se měl 

podřídit obecné vůli všech. Vzdáme se svých vlastních práv ve prospěch celku. 

Kritéria spravedlnosti jsou oprávněná jen v případě, ţe vychází z principů obecné 

vůle a obecného blaha. 

V tento okamţik si ale musíme poloţit otázku, co se skrývá za pojmy obecná 

vůle či obecné blaho? Rousseau na tuto otázku bohuţel neodpovídá. 

Rousseauo pojetí je univerzalistické. Tím je myšleno, ţe všichni lidé se 

shodnou na odůvodnění společenské smlouvy. Jádro je v tom, ţe společenská 

smlouva se musí uskutečnit za podmínek úplné svobody a rovnosti smluvních stran. 

Tedy podmínky pro všechny jsou stejné. Zdá se, ţe Rousseau se domníval, ţe 

taková situace musí vycházet z reálného stavu, aby bylo moţné uskutečnit 

spravedlivou společnost. To je ale nepřijatelné, protoţe nastolení takové rovnosti je 

jednak nemoţné a jednak neţádoucí. Pokud chceme, aby společenská smlouva 

v podmínkách rovnosti měla smysl, musíme vycházet z hypotetického stavu, který 

má funkci měřítka společenských řádů. Takto společenskou smlouvu vnímal 

Emmanuel Kant, na něhoţ pak navázal John Rawls. 

 

 

1.2.4  Immanuel Kant 

 

I. Kant (1724 – 1804) byl silně inspirován myšlenky Rousseaua. Zejména ho 

fascinovala Společenská smlouvy J. J. Rousseaua, Kant psal, ţe v ní našel svou 

zásadu svobody. 

Kant je velmi důleţitý i pro následující text věnovaný teorii spravedlnosti 

jako slušnosti amerického filosofa Johna Rawlse. Rawls vyloţeně vychází 

z kantovské interpretace principu spravedlnosti. Opírá se zejména o Kantův pojem 

autonomie, který je de facto pouţíván ve stejném smyslu jako Rawlsova vzájemná 

nezainteresovanost. 

Kant vychází z myšlenky, ţe morální principy jsou předmětem rozumného 

výběru. Lidé musejí být svobodní a rozumní. Jedinec jedná autonomně, pokud 
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principy, které zvolil pro své jednání, ho charakterizují jako svobodnou a rozumnou 

bytost. Neovlivňuje ho společenské postavení, náhodná přání atd.  

Rawlsovy principy spravedlnosti jsou kategorickými imperativy v Kantově 

smyslu. „Člověk si na základě praktického rozumu svobodně, sám stanoví, co je 

povinností a tedy zákonem mravního jednání. Tento mravní zákon, nejvyšší příkaz 

mravního jednání, nazývá Kant kategorickým imperativem: „Jednej tak, aby hlavní 

zásady tvé vůle mohly platit vždycky a zároveň jako principy všeobecného 

zákonodárství.“ Jinak řečeno: Jednej vždy tak, aby tvé jednání mohlo být 

všeobecnou normou. Na jiném místě píše, že z kategorického imperativu vyplývá 

odvozený zákon: „Počínej si, abys lidství, jak ve vlastní osobě, tak v osobě každého 

druhého, užíval vždy jako účelu, nikdy jenom jako prostředku.“
26

 

 

Nyní uţ opustím tradiční smluvní teorie a přejdu k teorii spravedlnosti Johna 

Rawlse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 SYLLABA, T. Dějiny politických filozofií. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005, s.  158. 
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2.  Pojetí spravedlnosti u Johna Rawlse 
 

2.1  Rawlsovo zařazení a vztah k utilitarismu a intuicionismu 

 

Teorie spravedlnosti (1971) Johna Rawlse je rozdělena do tří částí a je to 

opravdu „obsažná kniha, nejen co do počtu stránek“
27

, jak píše sám autor. Rawls 

v ní shrnuje své myšlenky, které vyjádřil v různých jiných pracích. Vychází z teorie 

společenské smlouvy J. Locka, J. J. Rousseaua a I. Kanta a snaţí se o alternativní 

pojetí spravedlnosti, které je právě typické pro tradici společenské smlouvy. Teorie, 

k níţ dospěl, je povahou kantovská. Jak sám Rawls píše: „Pro uvedené názory se 

musíme opravdu vzdát jakékoliv originality. Vůdčí myšlenky jsou klasické a dobře 

známé.“
28

 Ovšem Rawls toto tradiční pojetí společenské smlouvy dává do nových 

souvislostí a zároveň jej uvádí na vyšší stupeň abstrakce. 

První třetina knihy obsahuje většinu nejpodstatnějších aspektů teorie a 

Rawls se zde vymezuje vůči klasickému utilitarismu a intuicionistickým koncepcím 

spravedlnosti, které dominovaly podstatnou část dvacátého století. Popisuje rozdíly 

mezi těmito přístupy a jeho koncepcí „spravedlnosti jako slušnosti“. Jeho hlavním 

záměrem je zpracovat teorii spravedlnosti, jeţ bude alternativou k těmto doktrínám. 

„Teorii spravedlnosti jako slušnosti budu konfrontovat s utilitarismem. 

Činím to z různých důvodů. Jednak kvůli výkladu samému, jednak proto, že různé 

varianty utilitarismu dlouho ovládaly naši filosofickou tradici a ovládají ji nadále. 

Tato nadvláda trvá navzdory neodbytným pochybnostem, které utilitarismus tak 

snadno vyvolává. Vysvětlení tohoto pozoruhodného stavu věcí je podle mého 

přesvědčení spatřovat v tom, že neexistuje žádná konstruktivní alternativní teorie, 

která by byla tak obdobně jasná a systematická, ale nebyla by prosta těchto 

pochybností. Intuicionismus není konstruktivní a perfekcionismus je nepřijatelný. 

Domnívám se, že pořádně rozpracovaná smluvní teorie může tuto mezeru 

vyplnit.“
29

  

Rawls nesouhlasí s utilitarismem zejména proto, ţe tento směr nepřikládá 

patřičnou důleţitost svébytnosti jedince. Je skutečně pochybné vytknout si za cíl 

maximalizaci celkového štěstí, protoţe neexistuje osoba, které by si toto celkové 

                                                 
27 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 6. 
28 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 5. 
29 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 42. 
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štěstí mohla uţít. Naopak jednotlivé principy by měly vyhovovat všem, to je vlastně 

základ smlouvy, a tím se vyloučí principy, které by vedly jen k maximalizaci 

celkového uţitku. Přesto byl Rawls kritizován, ţe nepřikládá dostatečnou váhu 

svébytnosti jedince. Tedy ţe nerozlišuje, ţe kaţdý máme nadání na něco jiného a ţe 

máme jiné vlastnosti, které patří jenom nám. A aby toto nadání či vlastnosti byly 

vyuţity ve prospěch všech, musí to být s naším souhlasem a neměl by nás stát nutit.  

Mezi utilitaristickým pojetím a pojetím spravedlnosti jako slušnosti dochází 

k několika podstatným kontrastům. Zatímco smluvní teorie pokládá prioritu 

spravedlnosti za oprávněnou, utilitarismus ji vykládá jako „společensky uţitečnou 

iluzi“
30

. To je první kontrast. 

Druhým kontrastem je, ţe utilitarismus je postaven na principu výběru, který 

je vztaţen k jednotlivci; teorie jako slušnosti předpokládá, ţe zásady společenského 

výběru, a tudíţ i sama spravedlnost jsou samy předmětem původní dohody. 

Zejména ale pro teorii spravedlnosti jako slušnosti je hlavním charakteristickým 

rysem preference práva nad dobrem. Jsou kladeny určité poţadavky, přesto nesmí 

být zvýhodňovány vlastnosti a postoje, které jsou v rozporu s principy 

spravedlnosti. Tato priorita práva nám také musí zajistit, aby spravedlivé instituce 

byly stabilní. Toto vše hned na počátku omezuje, co je dobré, a které charakterové 

rysy jsou morálně hodnotné, a tedy i to, jaké charakterové vlastnosti by lidé měli 

mít. Podle Rawlse jsou rozdíly mezi spravedlností jako slušností a klasickým 

utilitarismem dány odlišnou koncepcí společnosti. 

„V jednom případě si představujeme dobře uspořádanou společnost jako 

schéma kooperace zaměřené na reciproční prospěch, který je usměrňován principy, 

které by si lidé zvolili v nějaké počáteční situaci, kterou by považovali za slušnou; 

v druhém případě si ji představujeme jako efektivní uplatňování společenských 

zdrojů, zaměřené na maximalizaci uspokojování systému potřeb, které vytvořil 

nějaký nestranný pozorovatel z mnoha daných individuálních systémů potřeb.“
31

 

Rawls se také vymezuje vůči intuicionismu. Intuicionisté tvrdí, ţe jakmile 

jednou máme stanovenou nějakou úroveň obecnosti, nemá smysl stanovovat nějaké 

konstruktivní kritérium, které by určilo větší důleţitost konkurujících principů 

spravedlnosti. Není zkrátka stanoveno nějaké měřítko, podle kterého bychom mohli 

                                                 
30 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 30. 
31 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 32. 

 



 25 

posuzovat morální fakta. Intuicionista tedy intuitivně bilancuje, co se mu zdá být 

správné. 

Podle Rawlse existuje mnoho druhů intuicionismu, tvrdí, ţe 

„intuicionistické nejsou jenom naše každodenní pojmy, ale snad i většina 

filosofických učení. Jedním rozlišovacím kritériem pro intuicionistická pojetí je 

stupeň obecnosti jejich principů. Intuicionismus zdravého rozumu má podobu spíše 

specifických norem, z nichž každá se týká nějakého zvláštního problému 

spravedlnosti. Je tu skupina norem, které se vztahují na otázku slušných mezd, jiná 

na otázku zdaňování, ještě jiná na tresty atd.
32

 

Intuicionismus netvrdí, ţe nemůţeme popsat, jak váţíme konkurující 

principy. Ale tvrdí, ţe vlastně není moţné popsat nějakou formulovatelnou etickou 

koncepci. Mohou je popsat matematické funkce, ale nejsou vytvořena ţádná 

morální kritéria, která by dokázala jejich racionálnost. Rawls na tomto 

intuicionistickém přístupu vlastně nevidí nic špatného. 

„Na tomto intuicionistickém učení není tedy nic nerozumného. Může být 

opravdu pravdivé. Nemůžeme nutně předpokládat, že se naše soudy sociální 

spravedlnosti musejí dát plně odvodit ze zjevně uznávaných etických principů. 

Intuicionisté naopak věří, že komplexnost morálních skutečností zabraňuje našemu 

úsilí plně analyzovat naše soudy a nezbytně požaduje pluralitu konkurujících 

principů. Tvrdí, že snaha jít nad tyto principy vede buď k triviálnosti, jako třeba 

když se říká, že sociální spravedlnost spočívá v tom, že se každému má dostat to, co 

mu patří, nebo vede k omylu a zjednodušení, když se třeba všechno řeší pomocí 

principu užitku.“
33

 

Jak tedy zpochybnit intuicionismus? Musíme uvést konstruktivní kritéria, o 

nichţ se říká, ţe neexistují, čímţ Rawls neříká, ţe by intuice v teorii spravedlnosti 

jako slušnosti neměla místo. 

„Za prvé, vybíráme v sociálním systému určitou pozici, z níž lze pak tento 

systém posuzovat, a pak si klademe otázku, zda by z hlediska nějakého 

reprezentanta v této pozici bylo rozumné preferovat tu či onu základní strukturu.“
34

 

Tedy někdy je nutné hledět na sociální a ekonomické nerovnosti z hlediska 

očekávání nějaké skupiny, která je nejméně zvýhodněna. V této situaci hraje intuice 

                                                 
32 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 33. 
33 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 35. 
34 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 37. 
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velkou roli. Rawls tedy tvrdí, ţe bychom se měli „zaměřit na formulaci koncepce 

spravedlnosti, která by vedla ke konvergenci našich dobře uvážených soudů 

spravedlnosti, ať se snad již jakkoliv shodně opírají o intuici ve smyslu etickém 

nebo s ohledem na prozíravost. Jestliže taková koncepce neexistuje, byly by tu 

z hlediska původního stavu závažné důvody, abychom ji přijali, protože je rozumné, 

aby se naše společná přesvědčení o spravedlnosti ještě více skloubila.“
35

 

 

 

2.2  Stanovení principů spravedlnosti 

 

Rawlsova teorie je vskutku kantovská, protoţe vychází z čistě hypotetického 

stavu, jakéhosi myšlenkového experimentu, jak co nejlépe uspořádat společnost. 

„Pojetí spravedlnosti jako slušnosti odpovídá původnímu stavu rovnosti, 

stavu přírody v tradiční teorii společenské smlouvy. Tento původní stav si ovšem 

nesmíme představovat jako nějaký skutečný historický fakt, neřku – li jako nějaké 

primitivní stadium kultury. Musíme ji chápat jako čistě hypotetickou situaci, 

charakterizovanou tak, aby to vedlo k určité koncepci spravedlnosti. K podstatným 

vlastnostem této situace patří, že nikdo nezná své místo ve společnosti, své třídní 

postavení nebo sociální status; nikdo ani nezná své šance při rozdělování 

přírodních vloh a schopností, ani svou inteligenci, sílu apod. Budu dokonce 

předpokládat, že smluvní strany neznají své koncepce dobra ani své speciální 

psychologické sklony. Principy spravedlnosti jsou zvoleny za závojem 

nevědomosti.“
36

  

Rawls vychází z předpokladu, ţe společnost je určitým sdruţením osob, 

které uznávají jistá pravidla chování jako daná a závazná a také se podle těchto 

pravidel většinou chovají. Tato pravidla stanovují systém spolupráce, který je určen 

k tomu, aby vytvářel dobro pro kaţdého jednotlivého účastníka. Ve společnosti 

dochází ke střetávání různých zájmů, ale i k identitám zájmů. K těm zejména proto, 

ţe společenská spolupráce umoţňuje snadnější ţivot pro všechny, neţ by kdokoliv 

mohl proţívat, kdyby kaţdý ţil jen díky svému úsilí. A ke konfliktům dochází 

proto, ţe jedinci nejsou lhostejní vůči tomu, jak jsou statky rozděleny, neboť tyto 

                                                 
35 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 38. 
36 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 21. 
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statky byly vyprodukovány právě jejich spoluprácí a kaţdý dává přednost většímu 

podílu před menším.  

Proto jsou potřeba stanovit principy společenské spravedlnosti, které nám 

stanoví, jak určit jednotlivá práva a povinnosti v základních institucích společnosti, 

„a vymezují to, co považují za náležité rozdělení plodů a břemen společenské 

kooperace“
37

. 

Jak vypadá dobře uspořádaná společnost? Jednak přispívá k blahu svých 

členů, ale je také regulována „veřejným pojetím spravedlnosti“. 

„Jinak řečeno, je to společnost, v níž (1) každý uznává a ví, že ostatní 

uznávají stejné principy spravedlnosti, a (2) základní společenské instituce obecně 

splňují tyto principy, a je obecně známo, že je splňují.“
38

 

A ti jedinci, které mají konfliktní zájmy, jsou usměrnění právě obecným 

pojetím spravedlnosti. To u nich vytváří vazby „občanského přátelství“ a oni 

nesledují jen své cíle. 

Ale co je spravedlivé a nespravedlivé? Určit je to velmi diskutabilní. Na 

principech se lidé neshodují, přesto kaţdý nějakou představu o spravedlnosti má. 

„To znamená, že chápou potřebu nějaké příznačné množiny principů, které 

určují základní práva a povinnosti, a vymezují to, co považují za náležité rozdělení 

plodů a břemen společenské kooperace, a jsou ochotni to tvrdit.“
39

 

Rawlsovo tématem je zejména společenská spravedlnost a co je tedy jejím 

předmětem? 

„Primárním předmětem spravedlnosti je pro nás základní struktura 

společnosti, nebo přesněji způsob, jakým významnější společenské instituce 

rozdělují základní práva a povinnosti, a určují rozdělení prospěchu plynoucího ze 

společenské kooperace.“
40

 

Musíme si ještě stanovit, co se skrývá pod pojmem významnější společenské 

instituce. Pro Rawlse to jsou: „politické zřízení a hlavní ekonomické a společenské 

mechanismy. Tak zákonná ochrana svobody myšlení a svobody svědomí, 

konkurenční trhy, soukromé vlastnictví výrobních prostředků a monogamní rodina 

jsou příklady významnějších společenských institucí.“
41

 

                                                 
37 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 17. 
38 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 18. 
39 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 18. 
40 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 19. 
41 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 19. 
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Nejprve se budu věnovat Rawlsově obecné představě spravedlnosti. Člověk 

by se měl chovat pokaţdé tak, aby z hlediska sociální spravedlnosti splňoval vţdy 

to nejlepší. Samozřejmě jako jednotlivec nemusíme některá pravidla vnímat za 

závazná a spravedlivá a záleţí jen a jen na nás, zda je vezmeme za své, přesto jejich 

definice umoţňuje rozdělení práv a povinností a rozdělování výsledků spolupráce 

lidí ve společnosti. Tato pravidla jsou vlastně takovým „opravovatelem“ lidského 

jednání. 

„Můžeme také rozlišovat mezi jednotlivými pravidly (nebo skupinou 

pravidel) instituce (nebo nějaké její důležité části) a základní strukturou sociálního 

systému jako celku, a to proto, že jedno nebo několik pravidel může být 

nespravedlivých, aniž by to muselo platit o společenském systému samém. Obdobně 

může být instituce nespravedlivá, ale společenský systém jako celek nikoli.“
42

 

Neţ přejdeme ke konkrétní formulaci obecných principů spravedlnosti, 

musíme si ještě vysvětlit, co Rawls vnímá pod pojmem formální spravedlnost. To je 

vlastně důsledné dodrţování zákonů, nehledě na jejich obsah.  

„Připusťme tedy existenci určité základní struktury. Její pravidla odpovídají 

určité koncepci spravedlnosti. Její principy nemusíme akceptovat, můžeme dokonce 

shledat, že jsou hanebné a nespravedlivé. Jsou to však všechno principy 

spravedlnosti, a to v tom smyslu, že zastávají roli spravedlnosti. Přidělují základní 

práva a povinnosti a vymezují rozdělování plodů společenské kooperace. 

Představme si také, že společnost v zásadě uznává tuto koncepci spravedlnosti a že 

v institucích působí soudci a jiní úředníci nestranně a důsledně. To znamená, že 

obdobné případy jsou projednány obdobně, přičemž směrodatné podobnosti a 

odlišnosti jsou vymezeny platnými normami. Správné pravidlo, jak je instituce 

vymezuje, úřady pravidelně dodržují a přiměřeně a řádně je interpretují. Toto 

nestranné a důsledné dodržování zákonů a institucí, ať již jsou jejich obsahové 

principy jakékoliv, můžeme nazvat formální spravedlností. Představíme – li si 

spravedlnost tak, že má vyjadřovat nějaký druh rovnosti, pak formální spravedlnost 

požaduje, aby zákony a instituce byly uplatňovány na příslušníky příslušné třídy, na 

něž se mají vztahovat, stejně (tj. týmž způsobem). (….) Formální spravedlnost je 

dodržováním principů, nebo jak někteří říkají, poslušností k systému.“
43
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Pojďme ale pět k obecným principům spravedlnosti. Rawlsovo názor lze 

nastínit takto: všechny hodnoty jako jsou například svoboda, šance či příjmy, je 

potřeba rozdělovat stejně, pokud tedy podpora nerovnosti by nebyla na prospěch 

kaţdému. Takto by se ovšem mohlo zdát, ţe Rawls připouští omezení politických 

práv a svobod, pokud by se zdálo, ţe je to ve prospěch zvyšování hospodářských 

statků. Rawls s tímto ale počítá a tvrdí, ţe tato moţnost by měla být vyloučena, 

neboť obecně preferujeme politická práva a svobody.  

Proto Rawls rozlišuje dva principy spravedlnosti, o nichţ je přesvědčen, ţe 

by byly zvoleny v původním stavu. Tomuto pojmu, který patří k Rawlsovým 

základním pilířům jeho teorie se budu věnovat později. 

Principy jsou definovány takto: 

 

„První: Každá osoba má mít stejné právo na co nejširší systém základních 

svobod, které jsou slučitelné s obdobnými svobodami pro jiné lidi. 

Druhý: Sociální a ekonomické nerovnosti mají být upraveny tak, aby (a) se u 

obou dalo rozumně očekávat, že budou k prospěchu kohokoliv, a (b) byly spjaty 

s pozicemi a úřady přístupnými pro všechny.“
44

 

 

Pokud dojde mezi těmito principy je konfliktu, má mít první absolutní 

přednost před druhým. Rawls postupně oba principy ještě upřesňuje. V druhé 

zásadě tvrdí, ţe lepší šance pro zvýhodněné jsou spravedlivé jen tehdy, kdy zlepšují 

vyhlídky členů společnosti, kteří jsou na tom nejhůře, jsou tedy nejméně 

zvýhodněni. Tento výklad nazývá jako „rozdílový princip“ (princip diference). 

„Princip rozdílnosti není ovšem vyrovnávacím principem. Nepožaduje, aby 

se společnost snažila vyrovnávat naše nevýhody tak, jako by se očekávalo, že 

všichni budeme poctivě soutěžit b jednom závodě. Princip rozdílnosti však 

přiděloval třeba prostředky na vzdělání, aby to prospělo dlouhodobým vyhlídkám 

méně zvýhodněných jedinců. (….) Princip rozdílnosti je, jak patrno, opravdu 

výrazem dohody považovat rozdělování přirozených talentů za obecnou záležitost a 

podílet se na tomto rozdělování, ať již se to jakkoliv projeví. Kdo je od přírody 

zvýhodněn, ať se jedná o kohokoliv, může využívat svých šancí pouze tak, aby zlepšil 

situaci toho, kdo utrpěl ztrátu. Přirozeně talentovaní jedinci by prostě neměli těžit 
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z toho, že jsou nadanější, ale pouze aby kryli výdaje na školení a vzdělání a 

využívali svého nadání, aby to také pomáhalo méně šťastným jedincům.Nikdo není 

hoden svých větších přirozených schopností ani nezasluhuje příznivější startovací 

pozice ve společnosti. Z toho však nevyplývá, že bychom tyto rozdíly měli 

eliminovat. Musíme s nimi naložit jiným způsobem. Základní strukturu lze 

uspořádat tak, aby tyto nahodilosti byly k prospěchu nejhůře situovaných.“
45

 

Ano, rozdělujeme nerovně sociální a hospodářské statky, ale jen v případě, 

ţe z toho nakonec budou profitovat ti, co jsou nejníţe na společenském ţebříčku. 

K bodu b druhé zásady Rawls dodává, ţe lidé se stejnými schopnostmi 

k výkonu mají mít stejné šance na úspěch bez ohledu na svůj původ. Jde tedy o 

rovnost šancí, nejen ve smyslu formální, ale i „férové šance“. 

Principy spravedlnosti pak mohou být nově formulovány takto: 

 

„a) Každá osoba má rovné právo na plně adekvátní rozvrh rovných 

základních svobod, který je slučitelný s obdobným rozvrhem svobod pro všechny. 

b) Společenské a ekonomické nerovnosti musejí splňovat dvě podmínky. Za 

prvé, musejí být spojeny s úřady a pozicemi přístupnými všem za podmínek férové 

rovnosti příležitostí; a za druhé, musejí sloužit k co největšímu prospěchu nejméně 

zvýhodněných členů společnosti.“
46

 

 

Podle Rawlse lze druhý princip interpretovat různě. Obě části druhého 

principu připouštějí dva výklady a protoţe jsou navzájem nezávislé, ve výsledku 

máme k dispozici čtyři významy. Rawls nastiňuje zejména tři interpretace: systém 

přirozené svobody, liberální rovnost a demokratickou rovnost. V teorii 

spravedlnosti jako slušnosti Rawls preferuje interpretaci demokratické rovnosti. 

Co tedy obnáší systém přirozené svobody?  

„V systému přirozené svobody je počáteční rozdělení usměrněno 

uspořádáním, jež je implicitně obsaženo v koncepci životní drah otevřených 

talentovaným jedincům. Toto uspořádání předpokládá pozadí stejné rovnosti (podle 

prvního principu) a ekonomii tržního hospodářství. Vyžaduje formální rovnost šancí 

v tom smyslu, že všichni lidé mají alespoň stejná zákonná práva přístupu ke všem 
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výhodným sociálním pozicím. Protože se však usiluje o rovnost nebo podobnost 

sociálních podmínek jenom potud, pokud je to nezbytné pro zachování nezbytných 

obecných institucí, je počáteční rozdělení aktiv vždy silně ovlivněno náhodnými 

přírodními a společenskými okolnostmi.“
47

 

Liberální interpretace kromě poţadavku otevřenosti ţivota nadaných jedinců 

přidává ještě princip „slušné rovnosti příleţitostí“, coţ znamená, ţe společenské 

pozici nemají být otevřeny jen formálně, ale lidé mají mít slušnou šanci jich 

dosáhnout. Tedy lidé s podobnými schopnostmi by měli mít podobné šance 

v ţivotě, tedy neměli by být limitovaní svým počátečním společenským 

postavením, coţ je příjmová skupina, do níţ se narodili. Liberální interpretace se 

snaţí sníţit vliv nahodilých sociálních okolností na podíly rozdělování. 

„Je zřejmě, že bychom měli jednoznačně preferovat liberální koncepci před 

systémem přirozené svobody, ale intuitivně se stále ještě jeví jako nevyhovující. 

Připouští přece, i kdyby mohla plně eliminovat vliv sociální nerovnosti, aby 

rozdělení majetku a příjmů bylo determinováno přirozeným rozdělením schopností 

a vloh. V rámci hranic vytyčených obecnými podmínkami je rozdělování výsledkem 

jakési přírodní loterie; tento výsledek je z morálního hlediska arbitrární. Vliv 

přirozených aktiv na rozdělení příjmů a majetku není totiž o nic lépe odůvodněn než 

pro historické a společenské náhody.“
48

 

Liberální koncepce tedy nedostačuje, právě z důvodu nahodilých účinků 

přírodní loterie. Je nemoţné všem nadaným lidem stejné moţnosti vzestupu a stejné 

kulturní prostředí, proto je nutné akceptovat princip, který všechny tyto problémy 

alespoň částečně vyřeší. 

K demokratické interpretaci dojdeme, pokud spojíme „princip slušné 

rovnosti“ s příleţitostí s „principem rozdílnosti“. A princip rozdílnosti ve své 

zjednodušené podobě tedy zní: „Sociální a ekonomické nerovnosti mají být 

regulovány tak, aby (a) přinášely největší prospěch nejméně zvýhodněným jedincům 

a (b) byly spjaty s úřady a pozicemi, které jsou za podmínek slušné rovnosti 

příležitostí  otevřeny pro všechny.“
49
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Diferenční (rozdílecí) princip a princip férové rovnosti šancí nám poskytují 

podmínky, které mohou být zdůvodněním pro nerovné rozdělování sociálních a 

hospodářských statků. 

„Máme – li se tedy ke všem lidem chovat stejně, má – li být zaručena 

opravdová rovnost příležitostí, pak tedy podle tohoto principu se musí společnost 

více starat o jedince s menšími vrozenými vlohami i o jedince, kteří se narodili do 

méně příznivých společenských pozic.“
50

 

Ovšem u základních práv a občanských svobod je nerovné rozdělování 

povaţováno za nepřípustné. Rawls tyto svobody vypočítává: „svoboda myšlení a 

svoboda svědomí; politické svobody a svoboda sdružování stejně jako svobody 

specifikované svobodou a integritou osoby; a konečně práva a svobody, v nichž se 

realizuje vláda práva.“
51

 

 

 

2.3  Princip diference a principy vztahující se na jednotlivce 

 

Tento Rawlsův princip diference vzbudil velkou pozornost. Jistě si je moţné 

poloţit otázku, jak by nerovnost mohla vést ke zlepšení situace těch nejméně 

zvýhodněných? A můţe nás hned napadnout, ţe bychom se stejného výsledku 

dočkali, kdybychom měli všichni stejné mnoţství statků. Rawls tuto situaci 

vysvětluje tím, ţe lidé někdy potřebují určitý stimul, aby dělali uţitečnou práci. Pro 

výkonnost ekonomiky je určitá nerovnost funkční. Představme si situaci, kdy 

všichni dostávají stejně peněz. Výsledkem by pravděpodobně byla stagnující 

ekonomika, kde by lidé nebyli stimulováni k růstu, ze kterého by měli nakonec 

prospěch všichni. Toto ospravedlnění nerovnosti je celkem populární, de facto se 

nerovností nemusíme nechat vyvést z míry, nemusíme se jí obávat. Rozdíl mezi 

chudými a bohatými nemusí být taková katastrofa, ale jen v případě, ţe se věnujeme 

tomu, aby se situace těch, co se mají nejhůře, v dlouhodobém měřítku zlepšila. 

Pokud bychom předešlé věty shrnuli, nerovnost ano, ale jen slouţí – li k 

maximálnímu zlepšení situace těch nejchudších. A všimněme si, ţe Rawls je velmi 

náročný. Jde mu o to, aby se postavení těch nejméně zvýhodněných zlepšilo 
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maximálně. Nestačí nějaká malá podpora. Rawls je spokojen aţ tehdy, kdy se 

chudší mají tak dobře, jak jen je to vůbec moţné. 

Stejnou debatu jako princip diference vyvolalo také to, koho do těch, co se 

mají nejhůře, počítat. Rawls nejprve uvaţoval o tom, ţe nejméně zvýhodnění jsou 

ti, co mají nejméně základních statků. Co se mi zdá jako problematické je to, ţe 

Rawlse příliš nezajímá, jak došlo k tomu, ţe je někdo chudý. Co líní lidé, kteří 

nevyvíjejí ţádnou aktivitu? Tedy ti, co měli na začátku velké mnoţství peněz, ale 

pak je utratili? Za nějakou dobu jim peníze dojdou a oni se stanou lidmi s malým 

mnoţstvím základních statků. Opravdu by bylo spravedlivé, aby k nim šly 

prostředky od lidí, co se snaţí a usilovně pracují? Rawls to vyřešil tak, ţe na 

seznam základních statků přiřadil ještě „volný čas“.  

Nutné je také zmínit, ţe v pojetí Rawlse je spravedlnost přisuzována pouze 

jako ctnost společenských institucí. Od pojetí spravedlnosti v chování jednotlivců se 

Rawls do určité míry distancuje, respektive spravedlnost institucí je pro něj 

zásadnější.  

Zatím jsem řešila pouze principy, které se vztahovaly k institucím. Nyní 

bych se chtěla zabývat principy vztahující se na jednotlivce.  

Rawls pokládá za nutné i principy pro mezinárodní právo, ale stejně jako 

principům pro jednotlivce jim v Teorii spravedlnosti příliš prostoru nedává. 

Principy pro jednotlivce jsou ale podstatnou součástí kaţdé teorie spravedlnosti, a 

proto význam některých z nich vykládá, přesto principy spravedlnosti na základní 

strukturu společnosti pokládá za podstatnější. 

„Některé přirozené povinnosti předpokládají i takové principy jako třeba 

povinnost podporovat spravedlivé instituce. Bude proto, jak se zdá, jednodušší, 

přijmeme – li všechny principy pro jednotlivce až po principech pro základní 

strukturu. Skutečnost, že se nejdříve vybírají principy pro instituce, poukazuje na 

společenský charakter spravedlnosti, úzkou spojitost této ctnosti se společenskou 

praxí, jak to často konstatovali idealisté. Říká – li Bradley, že jednotlivec je holou 

abstrakcí, můžeme to interpretovat – aniž bychom jeho učení příliš 

dezinterpretovali – že osobní závazky a povinnosti předpokládají pojetí instituce, a 

že proto musíme obsah spravedlivých institucí vymezit, dříve než můžeme stanovit 

příkazy pro jednotlivce.“
52
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V původním stavu by měla existovat shoda i o principech pro takové pojmy, 

jakými jsou vzájemný respekt a dobročinnost, slušnost a věrnost. Rawls se zejména 

věnuje principu slušnosti a pomocí něj vykládá poţadavky, které jsou kladeny na 

závazky. Podle tohoto principu se má člověk chovat ve shodě s pravidly nějaké 

instituce za platnosti dvou podmínek. 

„Za prvé, že instituce je spravedlivá (nebo slušná), tj. že splňuje oba 

principy spravedlnosti; za druhé, že dobrovolně akceptujeme její výhody nebo 

využíváme při prosazování svých zájmů možnosti, jež má k dispozici. Jde tu o 

základní myšlenku, že je – li řada lidí zapojena do vzájemně výhodného 

kooperativního podnikání, které je regulováno určitými pravidly, a musejí – li tím 

k prospěchu všech omezit svou vlastní svobodu, pak všichni jedinci, kteří jsou 

podrobeni takovému omezení, mají právo požadovat, aby se obdobně chovali i ti 

lidé, kteří z toho mají nějaký prospěch.“
53

 

Tedy při spolupráci si nesmíme přivlastňovat plody práce někoho jiného, 

aniţ bychom nepřispěli. Institucím dva principy spravedlnosti ukazují, co je slušný 

podíl. A jsou – li poměry spravedlivé, dostane kaţdý svůj podíl, pokud tedy dělá, co 

dělat má. Ale musíme si povšimnout jedné věci. Princip slušnosti má dvě části. 

Musí platit, ţe instituce či praktiky, kterých pouţíváme k dosaţení cílů, musejí být 

spravedlivé, a činnosti by měly být dobrovolné. 

„Podle principu slušnosti není možné, abychom se cítili zavázáni 

nespravedlivými institucemi nebo alespoň takovými institucemi, které překračují 

(zatím ještě nestanovené) meze tolerovatelné nespravedlnosti. Zvláště nelze mít 

žádné závazky vůči autoritativním nebo arbitrárním formám vlády. Schází zde 

nezbytná báze pro závazky ve formě konsenzu nebo jakýchkoliv jiných jednání.“
54

 

Všechny závazky vyplývají z principu slušnosti, ale Rawls rozlišuje i 

přirozené povinnosti, ty se na nás vztahují bez ohledu na naše dobrovolné činnosti; 

navíc nejsou ani v nutné souvislosti s institucemi. Patří mezi ně například povinnost 

neublíţit, či někoho nepoškodit; povinnost nezpůsobit nikomu zbytečné utrpení a 

povinnost pomáhat někomu jinému, je – li v nouzi, ale pouze za předpokladu, ţe 

sám sobě neublíţím. Je naší přirozenou povinností nebýt krutí, ale naopak pomáhat 

jiným, aniţ jsme se k tomu zavázali či nikoliv. Co z toho vyplývá pro teorii 

spravedlnosti jako slušnosti? 
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„Z hlediska spravedlnosti jako slušnosti je spravedlnost základní přirozenou 

povinností. Tato povinnost od nás vyžaduje, abychom uznali a podporovali pro nás 

závazně platné spravedlivé instituce. Vyžaduje od nás i podporu dosud 

neuskutečněných spravedlivých projektů, alespoň tehdy, je – li to pro nás možné bez 

příliš velké námahy. Je – li tedy základní struktura společnosti spravedlivá nebo 

alespoň tak spravedlivá, jak to lze za daných okolností rozumně očekávat, má každý 

přirozenou povinnost hrát při tom svou roli.“
55

  

 

Nyní bych se chtěla zabývat vysvětlením základních metodologických 

pojmů Rawlsovy teorie. Bude se jednat o charakteristiku původního stavu, 

smluvních stran a závoje nevědomosti a reflektované rovnováhy. 

 

 

2.4  Charakteristika původního stavu 

 

Základní idejí, která stojí v centru Rawlsovy teorie, je „původní situace“ či 

„původní stav“ a „závoj nevědomosti“. Rawls trdí, ţe abychom zjistili, které 

principy spravedlnosti jsou správné, musíme vytvořit situaci, kdy lidé nevědí, co 

pro ně tyto principy budou znamenat. Je tedy vytvořena představa lidí, kteří se 

rozhodují pro určité principy v situaci, kdy vůbec nevědí nic o tom, jak se odlišují 

od ostatních. Nevědí, jestli jsou chytří, či hloupí, hezcí, či oškliví, pracovití či líní. 

Rawlsova férovost je tedy spjata s nevědomostí. Nevím – li, kolik čeho dostanu, 

pravděpodobně mnoţství určitých statků rozdělím férověji, neţ kdybych to věděl. 

Musíme se vyvarovat nahodilostem, které jedince přivádějí do nerovnoprávných 

situací a lákají je k tomu, aby ve svůj prospěch vyuţívali společenské a přírodní 

okolnosti. 

„Předpokládám proto, že se smluvní strany nacházejí za jakýmsi závojem 

nevědomosti. Nevědí, jak různé alternativy mohou ovlivnit jejich specifické 

postavení a jsou proto nuceni vyhodnocovat jednotlivé principy pouze na základě 

obecných hledisek.“
56
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Informace, které jedinci účastnící se na dohodě nemají, jsou dvojího druhu. 

Nevědí nic o svých vrozených vlohách a nevědí nic o pojetí dobra. Nevědí, jaký 

ţivot pokládají za hodnotný. 

„Nikdo především nezná své místo ve společnosti, své třídní postavení nebo 

svůj sociální status; právě tak nikdo nezná své přirozené vlohy a schopnosti, svou 

inteligenci a tělesnou sílu apod. Dále nikdo nemá ani znalosti o své představě 

dobra, nezná ani detaily svého racionálního životního plánu, dokonce ani 

zvláštnosti psychologie, jako třeba svou averzi vůči riziku nebo sklon k optimismu či 

pesimismu. Kromě toho předpokládám navíc, že smluvní strany neznají ani 

specifické poměry své vlastní společnosti.“
57

 

Lidé vůbec neznají ekonomické či politické podmínky svého ţivota, vůbec 

nevědí, jakou úroveň jejich civilizace má, v jakém kulturním kontextu ţijí. Lidé 

nejsou ani informování, k jaké generaci patří. 

A co lidé znají? Smluvní strany ví, ţe jejich společnost je uspořádána na 

principu spravedlnosti. Znají obecná fakta o lidské společnosti, chápou zákonitosti 

ekonomické teorie a rozumějí politickým událostem. Znají zákonitosti psychologie 

lidí  a základní problémy společenské organizace. 

„Předpokládá se, že jsou vskutku obeznámeni s obecnými skutečnostmi, 

které podmiňují výběr principů spravedlnosti. S ohledem na obecné informace, tj. 

obecné zákony a teorie, neexistují tu žádná omezení, protože koncepce 

spravedlnosti se musejí přizpůsobit charakteristikám systémů společenské 

kooperace, které mají usměrňovat, a není tu žádný důvod tato fakta eliminovat.“
58

 

Rawls připouští, ţe závoj nevědomosti vyvolává některé problémy. Někteří 

můţou argumentovat, ţe vyloučení takřka všech jednotlivých informací 

znemoţňuje pochopit problematiku původního stavu. Důleţité je, ţe si pod 

původním stavem nesmíme představit nějaké obecné shromáţdění všech lidí, kteří 

ţijí v určité době. Není to zkrátka shromáţdění všech skutečných či moţných osob. 

„Nezáleží na tom, kdy a kdo přijme toto stanovisko. Omezení musejí být 

takové povahy, aby vždy byly vybrány stejné principy. Závoj nevědomosti je 

rozhodující podmínkou odpovídající tomuto požadavku. Nezaručuje jenom, že 

dostupná informace je relevantní, ale že je také vždy táž.“
59
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Ještě se vrátím ke smluvním stranám. Ty jsou v původním stavu zástupci 

jedinců různých sociálních pozicích a přejí si pro ně ty nejlepší podmínky. Neznají 

ale ţádné individuální charakteristiky osob, které zastupují.V původním stavu se 

tedy všichni nacházejí v obdobných pozicích. 

Osoby v původním stavu jsou určitým způsobem omezeny. Moţnosti volby, 

či znalost kontextu doby, ve které ţijí, jsou neúplné. Rawls tato omezení 

pojmenovává jako jako omezení pojmu práva. Rawls vyjmenovává několik pět 

charakteristik. Jednak, principy mají být obecné. Tedy ţádná vlastní jména, popisy, 

principy by měly vyjadřovat jen obecné vlastnosti a vztahy. Za druhé, principy musí 

být univerzálně pouţitelné. Kaţdý jim můţe rozumět, tedy by také pro kaţdého 

měly platit. Za třetí, principy musejí být veřejné. 

„Smluvní strany vycházejí z toho, že mají vybrat nějaké principy pro veřejné 

pojetí spravedlnosti. Předpokládají, že každý člověk bude o nich vědět vše, co by 

věděl, kdyby jejich přijetí bylo výsledkem nějaké dohody.“
60

 

Čtvrtým omezením je, ţe koncepce práva by měla umoţnit hierarchické 

uspořádání konfliktních poţadavků. Je – li první forma spravedlivější neţ druhá a 

druhá spravedlivější neţ třetí, pak první by měla být spravedlivější neţ třetí. 

Poslední podmínkou je podmínka konečnosti. Nemělo by existovat ţádné vyšší 

měřítko pro zdůvodňování nároků neţ právě principy spravedlnosti. 

Účastníci společenské smlouvy se navzájem jeví nezainteresovaně. O zájmy 

jiných se nestarají a sledují své vlastní dobro. Ale zhledem k tomu, ţe jsme 

eliminovali výše zmíněné informace, nebylo lidem dovoleno volit takové principy, 

které by vedly lidi k jen jejich vlastnímu prospěchu. Proto Rawls můţe napsat, ţe 

„původní stav je přiměřené počáteční status quo, které zaručuje, ţe základní 

dohody, jichţ zde bylo dosaţeno, jsou slušné“
61

. 

Z toho tedy vyplývá Rawlsovo pojetí „spravedlnosti jako slušnosti“. Lidé si 

v původním stavu volí svou koncepci spravedlnosti, a to na základě principů, které 

jsou pro jedince racionálně přijatelné. Vycházíme z předpokladu, ţe zásady 

spravedlnosti musí být určeny za stanovených podmínek. A jak je původní stav 

charakterizován? Rawls popisuje omezení, která se jeví být rozumná pro stanovení 

principů spravedlnosti. 
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„Tak se zdá být rozumné a obecně přijatelné, aby při výběru principů nebyl 

nikdo zvýhodněn nebo nezvýhodněn přírodními danostmi nebo společenskými 

poměry. Zdá se také, že panuje značná shoda v tom, že by nikdo neměl přizpůsobit 

principy svým vlastním poměrům. Dále bychom měli dbát o to, aby určité sklony a 

aspirace a osobní představy o vlastním dobru neměly vliv na přijaté principy. 

Cílevědomě bychom měli eliminovat ony principy, které bychom z rozumných 

důvodů – ale s malou nadějí na úspěch – navrhli k přijetí pouze tehdy, kdybychom 

znali určité skutečnosti, jež jsou z hlediska spravedlnosti irelevantní.“
62

 

Rawls uvádí příklad, který se zdá být logický. Pokud by někdo věděl, ţe je 

bohatý, jistě by povaţoval za rozumné prosazovat různé příspěvky na dobročinnost 

za nespravedlivé. Kdyby tušil, ţe je chudý, naopak by tyto příspěvky podporoval. 

Proto chce Rawls vytvořit situaci, ve které nikdo takové informace nemá. 

„Eliminujeme vědění o takových nahodilých okolnostech, jež vytvářejí 

rozdíly mezi lidmi a způsobují, že jsou ovládáni svými předsudky. Tak dospíváme 

přirozeným způsobem k závoji nevědomosti.“
63

 

Smluvní strany si jsou v původním stavu rovny. Kaţdý má šanci dělat 

návrhy a také je zavrhnout, obhajovat je, argumentovat v jejich prospěch. Lidé jsou 

si jako morální subjekty rovní, mají představu o svém vlastním dobru. Tato rovnost 

je dána dvěma ohledy:  

„Systémy cílů nejsou ordinálně hodnoceny; o každém člověku se 

předpokládá, že má nezbytné schopnosti porozumět kterémukoliv přijatému 

principu a jednat podle toho.“
64

 

Tyto dvě sloţky a závoj nevědomosti tvoří základní principy spravedlnosti. 

Dále ale nastává otázka, zda principy, které jsme si zvolili, odpovídají naší 

představě o spravedlnosti. 

Rawls je přesvědčen o existenci popisu počáteční situace, „který vyjadřuje 

rozumné podmínky a vede k principům, které odpovídají našim dobře uváženým 

soudům, patřičným způsobem očištěným a přizpůsobeným. Tento stav nazývám 

reflektovanou rovnováhou“
65

. 

Rovnováha proto, ţe se naše principy a soudy o spravedlnosti shodují. A 

reflektovaná proto, ţe víme, jak principy jsou ve vztahu k soudům a známe i 
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předpoklady, ze kterých vychází. Tímto Rawls konkretizuje původní stav, ale 

nechce tento proces opravdu realizovat. Tento stav si můţeme jen hypoteticky 

představit. 

„Netvrdím o navrhovaných principech spravedlnosti, že jsou nutnými 

pravdami nebo že jsou z takových pravd odvoditelné. Pojetí spravedlnosti nemůže 

být dedukováno z evidentních premis nebo z podmínek kladených na principy; jejich 

ospravedlnění je spíše záležitostí vzájemné podpory mnoha úvah, všeho toho, co 

spadá dohromady v jedno koherentní stanovisko.“
66

 

Nyní mě ovšem napadá otázka, proč, kdyţ je počáteční situace hypotetická, 

se máme zajímat o výše zmíněné morální principy, pokud k dohodě skutečně 

nedojde. Rawls na tuto otázku odpovídá takto: 

„Na tuto otázku odpovím, že podmínky vyjádřené v popisu původního stavu, 

jsou podmínkami, které skutečně přijímáme. Jestliže je neakceptujeme, pak nás snad 

přesvědčí filosofická úvaha, abychom to učinili. Pro každý aspekt smluvní situace 

lze uvést podpůrné důvody. Učiníme tedy to, že řadu připomínek kladených na 

principy, které jsme ochotni po patřičných úvahách uznat, shrneme dohromady 

v jednu koncepci. Tato omezení odrážejí to, co jsme připraveni pokládat za meze 

slušných podmínek společenské kooperace. V jednom možném ohledu se tedy 

myšlenka původního stavu projevuje jako výkladový prostředek, který shrnuje smysl 

těchto podmínek a pomáhá nám při vyvozování důsledků z nich vyplývajících. Na 

druhé straně je tato koncepce i intuitivním pojmem, který nastiňuje své vlastní 

upřesnění, a tím nás vede k zřetelnějšímu vymezení stanoviska, z něhož můžeme 

nejlépe interpretovat morální vztahy. Potřebujeme nějakou koncepci, která nám 

umožní, abychom se na náš cíl podívali z dálky: a právě to má pro nás splnit 

intuitivní pojem původního stavu.“
67

 

  

Ještě bych se chtěla zastavit u sousloví dobře uváţené soudy. To jsou podle 

Rawlse soudy, v nichţ se rozvíjí naše morální schopnosti, a to nezkresleně. Tedy 

některé soudy si můţeme vybrat a některé vyloučit. Můţeme například zamítnout 

ty, které jsme udělali jen váhavě, nebo pokud jsme měli strach, anebo kdyţ jsme 

sledovali vlastní výhody. 
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„Dobře uvážené soudy jsou prostě soudy, které byly formulovány za 

podmínek příznivě ovlivňujících smysl pro spravedlnost, tedy za okolností, za nichž 

běžnější omluvy a vysvětlení omylů neplatí. O osobě, která vyslovuje nějaký soud, se 

pak předpokládá, že má schopnost, možnost a úmysl dospět ke správnému 

rozhodnutí.“
68

 

Přesto pokud popisujeme náš smysl pro spravedlnost, musíme přistoupit i na 

názor, ţe naše dobře uváţené soudy jsou někdy vystaveny jistým deformacím, i 

kdyţ byly přijaty za příznivých okolností. Tedy smysl pro spravedlnost nějakého 

člověka nejlépe vysvětlíme tak, ţe tento smysl je ve shodě se soudy v reflektované 

rovnováze. Tohoto stavu se dosahuje poté, „co nějaká osoba zvážila různé 

koncepce, a buď pak revidovala své soudy ve shodě s jednou z nich, anebo se pevně 

držela svého původního přesvědčení ( a jemu odpovídající koncepci)“
69

. 

 

 

2.5  Stejná svoboda pro všechny 

 

Rawls se snaţí ukázat, ţe principy spravedlnosti předpokládají 

uskutečnitelnou politickou koncepci. Měli bychom je posuzovat v určitém rámci. 

Jednak by občan měl rozhodnout, zda sociální politika a legislativa jsou 

spravedlivé. To však nebude jednoduché, protoţe pohledy občanů se budou dost 

lišit, a to především tehdy, jde – li o jejich vlastní zájmy. Občané by tedy měli 

posoudit, jaké ústavní instituce, posuzující protikladná pojetí spravedlnosti, jsou 

spravedlivé.  

Občané také musejí být schopni určit základy a hranice politických 

povinností a závazků. Na základě těchto bodů se můţeme vrátit ke koncepci 

původního stavu a můţeme ho rozvést. 

Smluvní strany poté, co přijmou principy spravedlnosti, přejdou do 

ústavodárného shromáţdění. Poslanci zde posoudí a navrhnou systém pravomocí 

vlády a základních občanských práv a tak se vypořádají s různými politickými 

názory. A protoţe uţ máme určitou koncepci spravedlnosti zavedenou, můţeme 

částečně nadzvednout závoj nevědomosti. Poslanci stále neznají společenské 
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postavení lidí, jejich vlohy ani představy o dobru, tedy nemají informace o 

jednotlivých jedincích. Jsou ale informování o charakteristice své společnosti, znají 

zdroje, úroveň ekonomiky, politickou kulturu atd. Kdyţ tyto informace mají, mohou 

zvolit tu nejspravedlivější ústavu, která splňuje principy spravedlnosti a vede ke 

spravedlivé legislativě. Do této ústavy musejí být zahrnuty základní občanské 

svobody a také musí být touto ústavou zaručeny. Tyto svobody jsou svoboda 

svědomí a myšlení, politická práva a osobní svoboda. 

Kaţdopádně musíme připustit, ţe kaţdý prakticky uskutečněný politický čin 

můţe skončit nespravedlivě, zkrátka s nespravedlivými zákony musíme počítat. 

„Pro návrh spravedlivé ústavy předpokládám, že oba principy 

spravedlnosti, které již byly vybrány, vymezují nezávislé měřítko požadovaného 

výsledku. Neexistuje – li takové měřítko, není problém, jak navrhnout dobře 

formulovanou ústavu, neboť k tomuto rozhodnutí se dospívá právě tehdy, 

přehlédneme – li postupně spravedlivé ústavy, abychom našli jednu, která za 

stávajících okolností nejpravděpodobněji vyúsťuje v účinné a spravedlivé 

uspořádání společnosti.“
70

  

Otázka, zda je zákonodárství spravedlivé, či nespravedlivé, v souvislosti 

s hospodářskou a sociální politikou, má několik zdůvodněných odpovědí. Záleţí na 

ekonomické či filosofické teorii. Rawls se domnívá, ţe pokud se aplikuje princip 

rozdílnosti, dochází k nespravedlnosti zřídkakdy.  

Pro ústavodárné shromáţdění je hlavním princip stejné svobody. Ústava 

realizuje politickou spravedlnost. Základní svobody musejí být zachovány. 

„Druhý princip při legislativě. Vyžaduje, aby sociální a hospodářská 

politika maximalizovaly dlouhodobé vyhlídky nejméně zvýhodněných jedinců za 

podmínky slušné rovnosti šancí, přičemž stejné svobody pro všechny zůstávají 

zachovány. V tomto bodě hrají svou úlohu všechna obecná ekonomická a sociální 

fakta. (….) Priorita prvního principu spravedlnosti před druhým se takto odráží 

v prioritě ústavodárného shromáždění před legislativou.“
71

 

Posledním stupněm je aplikace pravidel na dodrţování občany obecně. Na 

tomto stupni neexistuje důvod pro závoj nevědomosti, a proto tato omezení 
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odpadají. Kaţdý jedinec má plný přístup ke všem faktům, protoţe byl přijat celý 

systém pravidel. 

Je důleţité si uvědomit, ţe vše výše napsané patří k teorii spravedlnosti jako 

slušnosti, ale nevztahuje se na to, jak legislativa skutečně pracuje. 

 

 

2.6  Rozdělování 

 

Pojem spravedlnosti kromě čistě filozofických konotací nabývá svého 

specifického významu i na pozadí ekonomické reality. Vnímání spravedlnosti 

determinuje jak politický systém (v základní dichotomii kapitalismus – tedy 

společnost zaloţená na soukromém vlastnictví, versus socialismus – tedy společnost 

zaloţená na společném sdílení veřejných statků) tak míra ekonomické regulace a 

centrálního plánování. To ovlivňuje jak tvorbu veřejných statků, tak jejich poměr ke 

statkům soukromým, podíl kaţdého jedince na torbě těchto statků a moţnost 

čerpání výhod plynoucích z jejich existence. 

 „Rozdíl mezi veřejným i a soukromými statky vyvolává však řadu obtížných 

otázek, ale hlavní otázkou zůstává, že nějaký veřejný statek má dva charakteristické 

rysy, nedělitelnost a veřejnost. To znamená, že je tu mnoho jedinců, takřečeno 

veřejnost, která chce mít více či méně těchto statků, ale má-li je vůbec mít, musí mít 

každý stejné množství. Produkované množství nemůže být rozděleno jako soukromé 

statky a kupováno jednotlivci podle jejich preferencím ve větším či menším 

množství“ 
72

.  

Nedělitelnost v tomto kontextu znamená společné vyuţívání zdrojů, statků 

či sluţeb, jako příklad poslouţí například národní obrana státu, která musí být pro 

všechny členy společnosti stejná a nesmí být někomu přidělena obrana větší neţ 

jinému. Veřejnost pak můţeme chápat ve smyslu obecného blaha, které při 

vyuţívání statků plyne nejen nám ale i ostatním členům společnosti. Například 

očkování proti chorobě nechrání pouze nás samotné, ale uţitek z něj (nešíření 

choroby v populaci dále) mají i ostatní členové společnosti.  
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Tradičním problémem, který řeší všechny ekonomické i politické systémy 

však je, jak se jednotliví členové společnosti podílejí na tvorbě těchto statků a 

v jakém právním rámci. Zda společnost, či lépe řečeno státní útvar, vyuţívá 

k tvorbě veřejných statků větší či menší míru donucovacích prostředků v podobě 

legislativních úprav a sankcí za jejich neplnění nebo zda jsou jedinci ochotni chovat 

s kolektivně a na vzniku spolčeného blaha se altruisticky podílet bez ohledu na to, 

zda k tomu jsou nuceni či nikoliv. 

 „Smysl pro spravedlnost nás vede k podpoře spravedlivých struktur a 

k převzetí úkolů v nich, jsme-li přesvědčeni o tom, že jiní lidé nebo dostatečně 

mnoho z nich budou činit totéž. Za obvyklých okolností si však můžeme být zcela 

jisti jenom tehdy, je-li nějaké závazné opatření účinně prosazováno. 

Předpokládáme-li, že veřejné blaho je k prospěchu každého jedince a že by se 

všichni dohodli, aby se to zařídilo, bude použití donucovacích prostředků z hlediska 

každého člověka zcela rozumné.“
 73

 

 Je zřejmé, ţe veřejný prostor sdílených statků je ku prospěchu kaţdého 

jedince tvořících tuto veřejnost, ačkoliv Rawls dochází k závěru, ţe ţádný 

ekonomický ani politický model nezajišťuje plně spravedlivý podíl na tvorbě těchto 

statků a čerpání jejich výhod pro členy všechny společnosti. Někteří jedinci se 

v kaţdém uspořádání díky svému talentu, vzdělání, pracovnímu zařazení, fázi 

ţivotního cyklu podílejí na tvorbě těchto statků měrou větší neţ jiní, kteří k němu 

přispívají méně, vůbec nebo dokonce se záporně. Navíc nedělitelnost a veřejnost 

statků vede k pokušení získat tyto statky více pro sebe neţ pro ostatní členy 

společnosti. Nicméně Rawls dodává, ţe „názor, že politická opatření jsou založena 

pouze na tom, že lidé tíhnou k vlastním zájmům a k nespravedlnosti, je povrchní. 

Neboť i mezi spravedlivými lidmi, jsou–li statky pro velký počet lidí nedělitelné, 

nevedou jejich rozhodnutí, učinění izolovaně, k obecnému blahu. Je potřeba 

určitých kolektivních opatření a každý si chce být jist, že se budou dodržovat, bude-

li sám ochoten přispět svým dílem. Ve velké komunitě proto nelze očekávat nikdy tak 

velkou míru vzájemné důvěry v integritu každého jiného jedince, aby nebylo 

zapotřebí žádných donucovacích prostředků. V dobře uspořádané společnosti jsou 

nezbytné sankce nepochybně mírné a nemusejí být ani nikdy využity. I v tomto 
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případě je však existence takových prostředků stále ještě běžnou podmínkou 

lidského života.“ 
74

 

Rawls se dále zabývá rozdíly mezi jednotlivými politicko-ekonomickými 

systémy a jejich podílem na celkových společenských zdrojích, na tvorbě veřejných 

statků, vyuţití trhu k determinaci poptávky a nabídky, tvorbě cen veřejných a 

soukromých statků a slučitelností kaţdého z přístupů se svobodami a rovností šancí 

jedinců a dochází k závěru, ţe ideální model se opírá z větší části o trţní 

mechanismy, které však nikdy neexistují ve vakuu a musí být mít své institucionální 

či politické ukotvení. 

Tímto ukotvením je především společenský systém. Jeho základní 

strukturou předpokládá Rawls spravedlivou ústavu zajišťující svobodu 

rovnoprávných členů tohoto systému. Politické dění pak pro výchozí zkoumání 

mějme za spravedlivou proceduru správy společnosti, která vytváří spravedlivé 

zákony a podporuje rovnost šancí. V takovémto ideálním případě se pak vláda 

tohoto systému snaţí zajistit stejné příleţitosti vzdělání pro všechny, prosazuje 

rovnost šancí pro podnikatelské aktivity, garantuje ţivotní minimum a různými 

formami zajišťuje pomoc občanům v obtíţných ţivotních situacích, kdy je jejich 

uplatnění na trhu dočasně či trvale sníţeno či znemoţněno. Aby toto mohlo být 

naplněno, přichází na řadu nutnost přerozdělování celkových statků vzniklých 

produkcí jedinců schopnějších, nadanějších či výkonnějších směrem k jedincům 

méně schopným, méně nadaným, méně výkonným či jedincům, kteří z různých 

příčin nemohou své schopnosti, nadání či výkonnost pouţít. Vyvstává tedy otázka 

zdanění občanů, jeho způsob a míra progrese tohoto zdanění. Má li být daňové 

břemeno podle Rawlse spravedlivě rozděleno, je potřeba vytvořit spravedlivé 

mechanismy. „Opomeneme-li mnohé komplikace, měli bychom alespoň 

poznamenat, že proporcionální spotřební daň může být součástí nejlepšího 

daňového systému. Máme jí kupříkladu dát přednost před (jakoukoliv) daní 

z příjmu, vycházíme-li z požadavků spravedlivosti zdravého rozumu, protože 

zatěžuje poplatníky podle toho, kolik těží ze společného množství statků a nikoliv 

podle toho, jak se o ně přičiňují…. Progresivní daňové sazbě by se proto měla dávat 

přednost pouze tehdy, je-li to nezbytné pro zachování spravedlnosti zachování 

základní struktury s ohledem na první princip spravedlnosti a slušné rovnosti šancí, 

                                                 
74 RAWLS, J. Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995, s. 166. 

 



 45 

i kvůli tomu, aby se zamezilo nahromadění majetku a moci, což by patrně 

podkopalo odpovídající instituce.“
 75 

 

Rawls ovšem doplňuje, ţe i příkře progresivní daň můţe najít při své 

nespravedlnosti rozumové ospravedlnění, kdy vznikne vyváţený systém 

nedokonalostí, navzájem se kompenzujících nespravedlivostí.  

Rawls se v této souvislosti zabývá také problematikou spravedlnosti mezi 

jednotlivými generacemi. Je evidentní, ţe kaţdá další generace profituje z produktů 

generací předcházející. Vyuţívá jí dosaţených materiálních i duchovních statků, 

úrovně poznání, pokroku a všech produktů, kterých jednotlivé předcházející 

generace dosáhly. Je zřejmé, ţe příslušníci současně ţijící generace si toto 

uvědomují a zároveň stojí před otázkou, jakou mírou přispět k pokroku a objemu 

statků (tedy kolik naspořit) generacím následujícím. Příspěvek generací je vţdy 

pouze jednosměrný, je přirozené, ţe minulé generace nemohou čerpat nic z generací 

následujících, zatímco naopak všechny následující generace jsou ovlivněny a 

čerpají z generací předcházející.  

„Každá generace, dodržuje-li se princip spoření, přispívá pozdějším 

generacím a těží od svých předchůdců. První generace může sotva něco získat, 

zatímco poslední generace, generace lidí žijících v době, kdy žádné spoření není 

přikázáno, získává nejvíce a dává nejméně. Může se tedy zdát, že to je 

nespravedlivé.“ 
76

 

Kaţdá generace by tedy v rámci principu spravedlnosti měla uvaţovat o 

tom, co z hodnot vytvořených generacemi jejích předchůdců spotřebuje, co ponechá 

generacím příštím a co k těmto hodnotám sama přidá. Rawls uvádí tento příklad: 

„Řekněme, že se vžívají do role otců a uvažují o tom, jak mnoho by toho měli ušetřit 

pro své syny s ohledem na to, co by mohli podle svého mínění požadovat od svých 

otců. Dospěje-li k nějakému oboustranně slušnému odhadu s patřičnou rezervou 

pro vylepšení v jejich podmínkách, je tím specifikována pro tuto etapu slušná míra 

spořivosti (nebo její rozsah). Jakmile se to však učiní pro všechny etapy, vymezuje 

se tím princip spravedlivého spoření. Je-li tento princip dodržován, nemohou si 

sousedící generace na sebe navzájem stěžovat; vskutku žádná generace nemůže nic 

vytýkat nějaké jiné bez ohledu na to, jak dalece je od ní časově vzdálena.“ 
77
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 Tuto mezigenerační otázku akcentuji z toho důvodu, ţe mi v současném jak 

domácím, tak celosvětovém dění, připadá více neţ aktuální. Problém mezigenerační 

spořivosti je obsaţen jak v otázce udrţitelnosti našeho rozvoje, zda je tedy skutečně 

moţné, aby se kaţdá následující generace měla lépe, neţ ta předcházející, tak 

v otázce udrţitelnosti sociálního zabezpečení – tedy zda spoření jedné generace 

umoţní pokrýt stále se zvyšující potřeby generací následujících. Jak i Rowls 

poznamenává, akumulace kapitálu, zvýšení úrovně civilizace a kultury jsou 

hodnoty, z nichţ čerpají v rámci obecního blaha všichni příslušníci současné 

generace. Teorie spravedlnosti pak vytyčuje horní meze pro výši spoření, které lze 

od jedné generace poţadovat pro blahobyt pozdějších generací.  
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3. Friedrich August von Hayek a jeho pojetí společnosti 
 

3.1 Úvod 

 

O F. A. von Hayekovi se ve většině souhrnných publikacích o politické 

filosofii píše jako o nejvýznamnějším autorovi klasického anglosaského 

liberalismu. Po přečtení jeho základních děl jsem toto přesvědčení také nabyla. Je 

evidentní, ţe se na otázky, jak by lidé měli regulovat či uspořádat své společenské 

souţití, dívá v tradici Adama Smitha a Davida Huma. Oba dva patří k největším 

zakladatelům liberální tradice v 18. století. Zejména skeptická filosofie Davida 

Huma rozhodujícím způsobem formuje Hayekovo myšlení. 

V této části budu vycházet ze dvou nejznámějších Hayekových děl, a to 

z Cesty do otroctví (1944)
78

 a z třísvazkového Právo, zákonodárství a svoboda 

(1973)
79

. Hayekovu „důleţitost“ dokládá i jemu věnovaná stať v knize Politická 

filosofie 20. století.  

„Uvedenými pracemi a velkým množstvím statí si Hayek získal pověst 

jednoho z vedoucích představitelů liberální politické filosofie a rozhodujícím 

způsobem přispěl k znovuoživení duchovní tradice anglosaského liberalismu. I když 

nezaložil žádnou „školu“ v obvyklém smyslu tohoto slova, mělo jeho dílo zcela 

zjevný vliv na moderní diskusi o základních otázkách svobodně se rozvíjejícího 

hospodářského a sociálního řádu, vliv, který odráží jeho akademickou životní dráhu 

(Vídeň, Londýn, Chicago, Freiburg) a má svébytné kořeny jak v německé, tak 

v anglické jazykové oblasti.“
80

  

 

3.2  Cesta do otroctví 

The Road to Serfdom (Cesta do otroctví, poprvé vydaná v Anglii v roce 

1944) vyjadřuje hlavní myšlenku, ţe jakékoliv nedobrovolné přerozdělování 

znamená zásah do individuálních svobod člověka, a to je podle Hayeka špatná 

cesta.  
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„Podle Hayeka snaha státu realizovat „sociální spravedlnost“ předpokládá 

centralizovanou moc, která nutí lidi dělat to, co by jinak možná dělat nechtěli, a jež 

se střetává s jejich svobodou nakládat se svými statky podle vlastního uvážení – a to 

vše ve jménu zmatení pojmů.“
81

 

Co se myslí tím zmatením pojmů? Hayek se domnívá, ţe je to hlavně 

záměna významů ve slovech svoboda a moc. Situace, kdy „plánovač“, tedy člověk 

organizující společnost, pod záminkou toho, ţe lidem dává „kolektivní svobodu“, 

tedy v mých představách něco jako volnost členů společnosti, naopak s lidmi 

manipuluje a zmíněná svoboda není určena lidem, ale pro „plánovače“. Ten si tak 

můţe de facto se společností dělat, co chce. Dochází zde tedy k naprostému 

„zmatení pojmů“ svoboda a moc.  

V celé knize se střetává princip volného trhu a centrálního plánování, 

kapitalismu a socialismu. Je to kniha poprvé vydaná v roce 1944, kdy Hayek ţil ve 

Velké Británii, coţ samozřejmě ovlivňuje obsah. Některé pasáţe jsou poplatné své 

době, přesto se ale domnívám, ţe mnohé jiné odhadly vývoj velmi přesně a jsou 

přínosné i v dnešní „divoké“ době ekonomických krizí, ať uţ virtuálních, či 

opravdových. Je to doba, kdy se blíţí konec druhé světové války a ekonomové, 

politici, filosofové mají potřebu se vyrovnávat se sloţitou poválečnou situací, která 

má nastat. Kniha je určena hlavně anglickým čtenářům, a to zejména socialistům. 

Podle Hayeka věnování nebylo míněno nikterak ironicky, ba právě naopak. Chtěl 

pokračovat v diskusích, které v předchozích letech vedl s lidmi, kteří sympatizovali 

s levicí. Cesta do otroctví byla jen dalším pokračováním těchto debat. Chtěl 

upozornit na nepochopení politických systémů Německa, Ruska.  

„Po vypuknutí války jsem si však uvědomil, že značně rozšířené nepochopení 

politického systému našich nepřátel, a brzy poté i našeho nového spojence – Ruska 

– představuje závažné nebezpečí, kterému je třeba čelit systematičtějším úsilím. V té 

době již také bylo poměrně zřejmé, že i samotné Anglii hrozí, že bude po válce 

experimentovat způsobem, který se podle mého názoru v jiných zemích tolik 

podepsal na zničení svobody.“
82

 

A na to chtěl Hayek dle mého názoru upozornit nejvíce – ztráta individuální 

svobody jedince ve jménu „čehokoli“. Tato myšlenka je stejně aktuální dnes jako 

tehdy a přiznám se, ţe i já s Hayekem tuto obavu sdílím. 
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Nezastírám, ţe Hayekovo pojetí je mi velmi blízké. V mnoha věcech s ním 

souhlasím. Obdivuji, s jakou přesností dokázal popsat totalitní reţimy a zdůraznit, 

k jakému omezení svobody takovéto systémy vedou. Je všeobecně známo, ţe lidé 

rádi zapomínají vše špatné a historie má bohuţel často tendenci opakovat se, neboť 

lidé dělají pořád ty stejné chyby. Myslím si, ţe toto Hayekovo vyjádření je přesné. 

„Lidem stále ještě nedochází vrchol celé tragédie, a sice že v Německu to 

byli převážně lidé s dobrými úmysly, lidé námi obdivovaní a kladení za vzor 

demokratickým zemím, kteří připravili cestu pro síly ztělesňující vše, co se jim 

protivilo – pokud je přímo sami nepřivodili.“
83

 

Hayek se domníval, ţe je šance vyhnout se podobnému osudu Německa, či 

Itálie, ale ţe je důleţité postavit se tomuto nebezpečí a vzdát se těch nejdraţších 

svých nadějí a ctiţádostí, pokud se ukáţí jako zdroj jakéhokoliv nebezpečí. 

Domnívám se, ţe všechny ideje a tendence směřovat k maximálně spravedlivé 

společnosti, zaloţené na dosahování „veřejného blaha“, či „obecného dobra“, či 

„společného zájmu“, jsou nebezpečné. Pokud si poloţím otázku, co je „veřejné 

blaho“, nenacházím na ni jednoznačnou odpověď. Pro mě je to velmi nekonkrétní a 

abstraktní pojem, za který se můţe schovat téměř vše, a cítím z něj bezprostřední 

ohroţení individuální svobody člověka. A toho právě vyuţívají kolektivistické 

systémy. 

„…., která nás přivádí přímo k jádru konfliktu mezi svobodou jednotlivce a 

kolektivismem. Různé druhy kolektivismu – komunismus, fašismus atd. – se 

vzájemně liší jen povahou cíle, k němuž chtějí vést úsilí společnosti. V jednom se ale 

všechny shodně odlišují od liberalismu a individualismu: chtějí totiž celou 

společnost a její zdroje vést k jedinému cíli a odmítají respektovat autonomní sféry, 

ve kterých jsou cíle jednotlivce nadřazeny celku. Stručně řečeno, jsou totalitní 

v pravém smyslu tohoto nového termínu, který se vžil pro neočekávané, a přece 

neoddělitelné projevy toho, čemu se teoreticky říká kolektivismus.“
84

 

Pro Hayeka je ústředním pojmem individualismus. Domnívám se, ţe pro 

některé levicové myslitele je to aţ ďábelský pojem, spojený pouze s egoismem. Já 

se domnívám, ţe právě naopak demokratická fungující společnost musí být na 

individualismu postavena. Naše západní civilizace je na individualismu postavena -

volnost, svoboda, tolerance, úcta k jednotlivci jakoţto k člověku, která se projevuje 
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tím, ţe jedince necháme rozhodovat o sobě samém. Stejně tak Hayek pojem 

individualismus vyzdvihuje a upozorňuje na protiklad ke kolektivistickým teoriím. 

„Když jeden nacistický předák charakterizoval německou nacionálně 

socialistickou revoluci jako kontrarenesanci, byl možná blíže pravdě, než sám tušil. 

Šlo o rozhodující krok v destrukci civilizace, kterou moderní člověk budoval od 

doby renesance a která byla především civilizací individualistickou. Slovo 

individualismus má v dnešní době špatný zvuk, neboť se začalo spojovat se 

sobectvím a egoismem. Ale individualismus, o kterém hovoříme v protikladu se 

socialismem a všemi ostatními formami kolektivismu, s těmito vlastnostmi vůbec 

nesouvisí.“
85

 

Antropologickým a genetickým vývojem je dáno, ţe zájmy člověka jsou 

soustředěny kolem jeho vlastních potřeb. Samozřejmě můţe být i uvědomělým 

jedincem a zajímat se o blaho kaţdé lidské bytosti, kterou zná, přesto ale můţe 

obsáhnout jen velmi malý zlomek všech lidských potřeb. Individualismus skutečně 

neznamená, ţe lidé jsou sobečtí a sebestřední. Prostě jen jasně poukazuje na to, ţe 

člověk, i kdyby sebevíc chtěl, dokáţe postihnout jen jeden úsek potřeb celé 

společnosti. A co nám tedy individualismus nabízí? Hayek k tomu píše: 

„Idividualismus z toho vyvozuje, že by jednotlivci měli mít v rámci určitých hranic 

možnost sledovat hodnoty a přání sebe samých spíše než někoho jiného a že v rámci 

těchto sfér by soustava cílů jednotlivce měla být nadřazena a neměla by podléhat 

diktátu ostatních. Základem individualistického postoje je respektování jednotlivce 

jako konečného arbitra vlastních cílů a s tím související přesvědčení, že pokud je to 

možné, měl by mít šanci jednat podle vlastních názorů.“
86

 

Samozřejmě se nevylučuje ani moţnost, aby lidé sledovali i společné cíle. 

Ale takové společné jednání je omezeno jen na situace, kdy se názory jednotlivců 

skutečně shodují. 

Stejně tak nevidím nic špatného na pojmu liberalismus. Je pro mě důleţité 

ţít v systému, kde nejsou ţádná dogmata, striktní pravidla, ze kterých není cesty 

ven. Souhlasím s Hayekem, ţe v našem ţivotě bychom co nejvíce měli „využívat 

spontánních sil a co nejméně sahat k donucování“
87

. Líbí se mi Hayekovo 

připodobnění, ţe liberál je vlastně takový zahradník, který zasadí rostlinu, vytváří 
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podmínky pro její růst a aby rostla co nejlépe, musí zahradník vědět co nejvíce o její 

struktuře a vlastnostech. Toto se mi zdá rozumné. Systém, kde stát vytvoří 

podmínky a jedinci je vyuţívají a rozvíjí se. Samozřejmě je jasné, ţe i liberalismus 

se rozvíjel, musel si projít „porodními bolestmi“ a hospodářské zásady 

devatenáctého století byly pouhým začátkem. Společnost stojí na pokroku a 

abychom tento pokrok dokázali co nejefektivněji vyuţít, musíme poznat dokonale 

jeho podmínky. Ale na přelomu století byl tento pokrok velmi pomalý a konkrétním 

lidem mohl nabídnout jen podíl na tomto společném pokroku, coţ se ovšem 

zpočátku ukazovalo jako velice málo. 

„…. pokroku, který se začal stále více brát jako samozřejmost a přestával se 

považovat za výsledek politiky podporující svobodu. Dalo by se dokonce říci, že 

samotný úspěch liberalismu se stal příčinou jeho pozdějšího úpadku. Následkem již 

dosaženého úspěchu začal být člověk stále méně ochoten tolerovat zlo, které sice 

existovalo odjakživa, ale náhle se jevilo jako neúnosné a zbytečné.“
88

 

Zajímavé je i srovnání v pojetí svobody. Hayek se domnívá: „Se svobodou 

nedělali zakladatelé socialismu žádné okolky. Svobodu myšlení považovali za kořen 

všeho zla ve společnosti devatenáctého století; a Saint-Simon, první z moderních 

plánovačů, dokonce předpovídal, že s tím, kdo se nepodrobí jím navrhovaným 

plánovacím komisím, se bude „nakládat jako s dobytkem.“
89

 Teprve po roce 1848, 

kdy ve společnosti sílily demokratické tendence, uzavřel socialismus se svobodou 

spojenectví.  

Hayek se domnívá, ţe tomu, kdo sledoval zblízka přechod od socialismu 

k fašismu, je spojitost mezi systémy mnohem jasnější, neţ člověku, který ţije 

v demokratickém systému. Ten se zřejmě bude spíše domnívat, ţe socialismus je 

slučitelný se svobodou. Ale co se vlastně skrývá pod pojmem socialismus? Jednak 

můţe označovat „ideály sociální spravedlnosti“, větší rovnosti a jistoty, které jsou 

konečným cílem socialismu. Jednak můţe znamenat konkrétní metodu, kterou 

chtějí socialisté výše zmíněných cílů dosáhnout. V tom případě znamená 

socialismus zrušení soukromého podnikání, vlastnictví a zavedení plánovaného 

hospodářství, v němţ uţ není nejdůleţitější postavou podnikatel, ale centrální 

plánovací orgán. Jde tedy o cíle, či metody? Hayek se k tomu vyjadřuje takto: 

„Řada lidí se nazývá socialisty, ačkoli jim jde pouze o první význam tohoto slova, a 
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zapáleně věří v konečné cíle socialismu, aniž řeší či chápou problém toho, jak by se 

jich mělo v praxi dosáhnout. Jsou si jisti pouze tím, že se jich musí dosáhnout za 

každou cenu. Ale téměř všichni, pro něž socialismus není pouhou vizí, nýbrž 

předmětem praktické politiky, považují metody moderního socialismu za stejně 

podstatné jako jeho cíle. Mnoho lidí, kteří si těchto konečných cílů cení stejně jako 

sami socialisté, však odmítá socialismus podporovat kvůli tomu, že metody 

navrhované socialisty ohrožují jiné hodnoty. Spor o socialismus se tak stal do 

značné míry sporem o prostředky, a nikoli o cíle – ačkoli v něm jde i o to, zda je 

možné různých cílů socialismu dosáhnout zároveň.“
90

 

A to je pro mě asi stěţejní problém se socialismem a různými principy 

dosahování sociální spravedlnosti. Stále bychom měli mít na paměti, ţe největší 

zločiny v historii byly vţdy konány s dobrými úmysly. Zde je vhodné uvést i často 

citované a všeobecně známé souvětí K. R. Poppera, jeţ v mnohém Hayeka 

inspiroval. „Všichni, kteří slibovali nebe, stvořili nakonec peklo.“ 

A hlavně čím více plánujeme, tím více musíme rozhodovat, zda to, co 

děláme, je spravedlivé či rozumné. A jsme opět u zmatení pojmů. Tentokrát se týká 

pojmu privilegium. Můţeme uplatňovat pojem privilegium na majetek samotný? 

Hayek se domnívá, ţe nikoliv. Samozřejmě někdy v minulosti majetek privilegiem 

byl, například v dobách, kdy bylo vlastnictví pozemků výsadou šlechty. Privilegiem 

je i tehdy, kdy je právo na výrobu či prodej určitého zboţí vyhrazeno jen určitým 

lidem, které stanoví vláda. Potom hovoříme o monopolu. Ale nazývat privilegiem 

soukromý majetek jako takový jen proto, ţe někdo ho získal a někdo ne, je chybné a 

matoucí. 

Plánování nám prý zajistí spravedlivější rozdělení bohatství. Coţ i Hayekovi 

přijde jako skutečně jediný argument pro plánování, který lze oprávněně 

prosazovat. Bohatství bychom rozdělili podle nějaké předem dané normy a museli 

bychom plánovat pro celý ekonomický systém. Hayek si však pokládá otázku, zda 

toto nezpůsobí více nespokojenosti a útlaku, neţ jaké kdy způsobila „svobodná hra 

ekonomických sil“
91

. 

S tímto souvisí i další pojem, kterým se Hayek ve své knize zaobírá, a to je 

konkurence. 
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„Je zajímavé, ţe konkurenci se nejčastěji vytýká, ţe je „slepá“. V této 

souvislosti stojí za to si připomenout, ţe v antice byla slepota atributem bohyně 

spravedlnosti. Ačkoli toho konkurence a spravedlnost moţná jinak mnoho 

společného nemají, je pro obě imperativem rozhodovat bez ohledu na konkrétní 

osoby.“
92

 

Samozřejmě ve společnosti zaloţené na konkurenci mají chudí omezenější 

moţnosti neţ bohatí. Zkrátka šance v systému svobodného podnikání nejsou 

vyrovnané, protoţe takový systém je zaloţený na soukromém vlastnictví a na 

dědictví, a s tím souvisejících rozdílech v příleţitostech. Také ale záleţí na systému, 

ve kterém ţijeme. Chudý člověk můţe být svobodnější v jednom systému neţ 

bohatý člověk v jiném systému. Chudý člověk v konkurenčním systému má sice 

menší šanci zbohatnout, neţ člověk, který zdědil velký majetek, ale přesto to záleţí 

jen a jen na něm a jeho schopnostech, a nikoli na přízni mocných.  

„Pouze proto, že jsme zapomněli, jak vypadá nesvoboda, často přehlížíme 

základní fakt, že v této zemi má špatně placený nekvalifikovaný dělník v každém 

reálném smyslu větší svobodu utvářet si vlastní život než mnohý drobný podnikatel 

v Německu či mnohem lépe placený inženýr či vedoucí pracovník v Rusku.“
93

  

A to si myslím, ţe je velmi trefné. Svoboda rozhodnout se, jak naloţím se 

svými schopnostmi, je naprosto zásadní. Soukromé vlastnictví je nejdůleţitější 

zárukou svobody – pro toho, kdo majetek má, ale i pro toho, kdo jej nemá. 

Tím se ale samozřejmě neodsuzuje přístup, kdy se ve společnosti snaţíme 

řídit nějakými obecnými pravidly, které zabraňují největším nerovnostem. Je vůbec 

otázka, zda lidé po mechanicky navoditelné rovnosti vůbec touţí. Pokud ponecháme 

stranou moţnosti proveditelnosti, stejně se domnívám, ţe není nic vzdálenějšího od 

pravdy. Naše společnost uţ je ale na takové úrovni, ţe jí nic nebrání, aby zajistila 

alespoň nějaké jistoty. Například sociální jistoty ochrany před váţnou fyzickou 

újmou a zajištění minimální výţivy pro všechny, tedy minimum stravy, bydlení a 

oblečení, dostačující k udrţení zdraví a schopnosti pracovat. V takovém případě 

není ţádný důvod, aby byla ohroţena obecná svoboda. Ale zapeklitou otázkou uţ 

je, pokud chceme zabezpečovat ţivotní úroveň člověka či skupiny v porovnání 

s ostatními. Jakou úroveň bohatství bychom takto měli zaručit? Odpověď není jistě 
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jednoduchá a neopatrné pohrávání si s těmito otázkami můţe vést k závaţným 

politickým problémům, jak jsme se v minulosti jiţ několikrát přesvědčili. 

 

 

3.3  Právo, zákonodárství, svoboda 

 

Kniha Právo, zákonodárství, svoboda (v originále Law, Legislation and 

Liberty) byla poprvé vydána v roce 1973, tedy dva roky po vydání Rawlsovy Teorie 

spravedlnosti. V podtitulu má název Nový výklad liberálních principů spravedlnosti 

a politické ekonomie. Stejně tak jako Rawlsova kniha je i tato velmi obsáhlá. Ve 

třech dílech se Hayek snaţí vysvětlit pravidla a řád ve společnosti, problematiku 

sociální spravedlnosti a politický řád ve smyslu demokratických pravidel. Pro 

Hayeka jsou to fundamentální poznatky, na kterých stojí zachování společnosti 

svobodných lidí. 

Na mnoha stranách se Hayek zabývá rozlišením a popisem dvou odlišných 

systémů. Jedním z nich je „spontánní řád“ a druhým organizace. Jsou to dva zcela 

odlišné principy, které se váţí k různým druhům pravidel či zákonů. Jedním ze 

základních Hayekových tvrzení, kterému se budu ještě věnovat, je, ţe sociální 

spravedlnost či spravedlnost „v rozdělování“ má smysl pouze v řádu organizace, ale 

nemá smysl ve spontánním řádu, „který Adam Smitha nazval „velká společnost“ a 

Sir Karl Popper „otevřená společnost“, a že je s ním neslučitelná.“
94

 

V předchozím odstavci jsem popsala vlastně hned dva základní poznatky 

Hayekovy teorie. A tím třetím fundamentálním poznatkem je, ţe pokud jeden a ten 

samý zastupitelský sbor stanovuje pravidla správného chování a zároveň vládne, 

spontánní řád se postupně přeměňuje v totalitní systém, který vytváří vhodné 

prostředí pro nějaké organizované zájmy. 

Budu zejména vycházet z první a druhé části této knihy, neboť jsou 

tématicky blízké Rawlsově práci. 

Hayek do problematiky zapojuje téměř všechny společenské disciplíny – 

ekonomii, právo, politické vědy, sociologii a etiku. Problém vhodného 

společenského řádu lze úspěšně pochopit jen z pozice celku, tedy z hlediska mnoha 

pohledů. To znamená, ţe by bylo velmi odváţné prohlásit, ţe můţe kdokoli plně 

                                                 
94 Hayek, F. A. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha: Prostor, 2011. 3. vydání, s. 17. 



 55 

kompetentně problematiku obsáhnout a dát společnosti jasné odpovědi na to, jak má 

být vhodně organizována. 

V první kapitole se Hayek snaţí ukázat, ţe vědecké i politické názory 

závisejí na určité koncepci vytváření společenských institucí, kterou nazývá 

„konstruktivistický racionalismus“. Tato koncepce tvrdí, ţe všechny společenské 

instituce jsou a také mají být výsledkem vědomého vytváření. Hayek se snaţí 

dokázat, ţe tato koncepce je zcela chybná a mylná ve svých závěrech – jak 

faktických, tak i normativních. 

„… protože existující instituce nejsou všechny produktem vědomého 

vytváření a protože by nebylo možné učinit společenský řád na vědomém vytváření 

zcela závislým, aniž by se tím zároveň značně neomezilo využití dosažených 

znalostí.“
95

 

Existují vlastně dva přístupy, jak se dívat na lidskou činnost. Kaţdý z nich 

vede k velmi odlišným závěrům. 

„Ten první nám dává pocit neomezenosti sil uskutečňovat svá přání, zatímco 

ten druhý vede k pochopení, že existují meze toho, co můžeme uvědoměle přivodit, a 

k rozpoznání, že některé z našich současných nadějí jsou přeludy.“
96

 

Tedy lidské instituce slouţí lidským účelům jen tehdy, jsou – li pro tyto 

účely uvědoměle vytvořeny a jsou – li uţitečné pro naše účely. Společnost a její 

instituce bychom měli změnit tak, aby naše chování bylo vedeno známými účely. 

Toto je základ „konstruktivistického racionalismu“, jehoţ základ poloţil René 

Descartes, avšak pro vyvozování společenských a morálních argumentů byl 

mnohem důleţitější jeho současník Thomas Hobbes. 

A co se tedy skrývá za tím druhým přístupem, který zastává Hayek? 

„…uspořádanost společnosti, která značně zvýšila efektivnost individuálního 

jednání, nebyla dána pouze institucemi a postupy, jež byly pro tento účel vymyšleny 

nebo vědomě vytvořeny, nýbrž byla z velké části dána procesem označovaným 

zpočátku jako „růst“ a později jako „evoluce“, procesem, ve kterém postupy, jež 

byly  zprvu přijaty pro jiné účely nebo byly přijaty čirou náhodou, byly zachovány, 

protože umožňovaly skupině, ve které vznikly, dosáhnout vrchu nad jinými.“
97
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Ţijeme ve společnosti, kde jsme sice vedeni známými záměry nebo vztahy 

mezi prostředky a cíli, ale jsme také omezeni pravidly, jejichţ účel neznáme a 

vlastně si vůbec nejsme vědomi jejich samotné existence. 

„Mnohé instituce společnosti, které jsou nepostradatelnou podmínkou 

úspěšného sledování našich vědomých záměrů, jsou ve skutečnosti výsledkem zvyků, 

obyčejů nebo postupů, které nebyly ani vymyšleny, ani se jich nikdo nedrží 

záměrně.“
98

 

Hayek tvrdí, ţe všem konstruktivistům, kteří argumentují s předpokladem 

vševědoucnosti, je odepřeno proniknout k odpovědi na otázku, co je spravedlnost. 

Právě naopak na tom, ţe naše znalosti faktů jsou omezené, neúplné, spočívá 

moţnost spravedlnosti. 

„… většina pravidel chování, která řídí naše jednání, a většina institucí, 

která z této pravidelnosti vznikají, jsou adaptacemi na nemožnost kohokoli, aby 

vědomě bral v úvahu všechna jednotlivá fakta, která vstupují do řádu 

společnosti.“
99

  

Moderní člověk bezvýhradně věří v moc vědy. A moţná proto se stal i tak 

neochotným si připustit, ţe příroda mu dává určité meze poznání a tyto meze tvoří 

zábranu racionálně konstruovat celou společnost. Člověk se domnívá, ţe tyto meze 

pominou, to je však chybné stanovisko. 

Nyní se dostáváme k ústřednímu pojmu knihy, a to je pojem řád  a jeho 

pojetí. Hayek rozlišuje dva druhy řádu – „vytvořený“ řád a „vyrostlý“ řád.
100

 Pro 

označení těchto řádů existuje mnoho výrazů. Hayek některé uvádí. 

„Vytvořený řád, který jsme už nazvali exogenním řádem nebo uspořádáním, 

může být dále označen jako konstrukce, jako umělý řád nebo – zejména tam, kde 

máme co dělat s řízeným společenským řádem – jako organizace. Na druhé straně 

je vyrostlý řád, který jsme nazvali sebeutvářejícím nebo endogenním řádem, 

v angličtině nejpříhodněji označovaným jako řád spontánní. Lépe na tom byla 

klasická řečtina, jež pro oba druhy řádu měla odlišná slova, totiž taxis pro 

vytvořený řád, jakým je například řád boje, a kosmos pro řád vyrostlý, přičemž toto 

slovo znamenalo původně správný řád ve státě nebo společnosti.“
101
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Je důleţité si uvědomit, ţe existuje uspořádání, které je produktem jednání 

velkého mnoţství lidí, ale není výsledkem vědomého vytváření. Je to interakce 

mnoha lidí, jeţ vykazuje řád, ale nikdo ho vědomě nevytváří. 

„V tom druhu společnosti, jak ji známe, samozřejmě jen některá pravidla, 

která lidé skutečně dodržují, zejména některá právní pravidla (ale i ta nikdy ne 

všechna), budou produktem uvědomělého vytváření, zatímco většina pravidel 

morálky a zvyklostí bude spontánně vyrostlých.“
102

  

Je samozřejmé, ţe ve větší skupině lidí bude spolupráce postavena jak na 

spontánním řádu, tak na uvědomělé organizaci. Spontánní řád i organizace sice 

vţdy budou koexistovat, ale přesto nelze tyto dva systémy libovolně kombinovat. 

Stejně tak Hayek rozlišuje pravidla správného chování, která nazývá nomos 

neboli právo svobody, a pravidla organizace thesis, která stanovuje autorita. Nomos 

jsou odvozena z podmínek spontánního řádu, který člověk nevytvořil, thesis slouţí 

k budování organizace. 

Co z toho vyplývá pro člověka, společnost a vztahu ke svobodě jednotlivce? 

Autorita, která má donucovací moc, by měla být omezena pouze obecnými 

principy, k jejichţ dodrţování se lidé zavázali. Kaţdý jedinec můţe vyuţívat své 

znalosti pro své účely a je omezován pouze všeobecně platnými pravidly. Zní to 

celkem egoisticky, ale ve skutečnosti tomu tak není. Sledovat své vlastní záměry je 

stejně důleţité pro altruistu i sobce. 

Pokud ale jedinec sleduje své vlastní cíle, nedostane se do konfliktu s jiným 

jedincem, či společností? Dostane, pokud nejsou vytyčeny hranice mezi oblastmi 

volného jednání. 

„Vlastnictví v širokém smyslu, v němž se toho slova používá k zahrnutí nejen 

materiálních věd, nýbrž (jak to definoval John Locke) „života, svobody a statků“ 

každého jednotlivce, je jediným řešením problému realizace individuální svobody 

bez vzájemných konfliktů, jaké lidé zatím objevili. Právo, svoboda a vlastnictví jsou 

neoddělitelnou trojicí. Nemůže existovat právo ve smyslu univerzálních pravidel 

chování, které by neurčovalo hranice oblasti svobody tím, že stanoví pravidla 

umožňující každému zjistit, kde má volnost v jednání.“
103

  

Otázkou však je, zda v jednotlivých případech je hranice vytyčena na 

správném místě. 
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Pro Hayeka je chybou, pokud nepostupujeme podle principů správného 

individuálního chování, ale jsme vedeni „tzv. sociální spravedlností“, „frází, která 

označuje přesně to směřování k určitým výsledkům pro určité osoby nebo skupiny, 

jaké uvnitř spontánního řádu není možné“
104

.  

Hayek klade velký důraz na vlastnictví. Zejména proto, ţe rozvoj celé 

moderní civilizace závisí právě na instituci vlastnictví. 

„Socialistické útoky na systém soukromého vlastnictví vytvořily rozšířené 

přesvědčení, že řád, který má soudce v tomto systému podporovat, je řádem, který 

slouží určitým zájmům. Avšak odůvodněním systému mnoha vlastnictví není zájem 

držitelů vlastnictví.“
105

 

Tedy vlastnictví slouţí stejně tak těm, kteří nějaký majetek mají, tak i těm, 

kteří momentálně ţádný majetek nevlastní. 

V další části se Hayek zabývá problematikou „sociálního zákonodárství“ a 

„sociální spravedlností“. 

Termín „sociální“ si Hayek vysvětluje z několika pohledů. Nejprve tento 

termín znamenal zejména odstranění diskriminace z hlediska právního, kterou 

zapříčinily různé skupiny jako zaměstnavatelé, věřitelé atd. Dále se můţe vztahovat 

k jistým sluţbám, které poskytuje vláda a které jsou určené pro nějaké menšiny, 

například pro ty, kteří nejsou schopni se o sebe postarat. A Hayek rozlišuje ještě 

třetí druh „sociálního zákonodárství“, jehoţ cílem je řídit soukromou činnost ku 

prospěchu jednotlivých skupin. 

„Právě v důsledku takovýchto snah inspirovaných přeludem „sociální 

spravedlnosti“ docházelo k postupné transformaci na účelu nezávislých pravidel 

správného chování (neboli pravidel soukromého práva) v pravidla organizace 

závislá na účelu (neboli v pravidla veřejného práva). Tato snaha o „sociální 

spravedlnost“ přinutila vlády zacházet s občanem a jeho majetkem jako 

s předmětem administrativy se záměrem zabezpečit konkrétní výsledky konkrétním 

skupinám.“
106

 

Dle Hayeka je donucování jedinců moţné jen tehdy, je – li to nutné pro 

veřejné dobro či obecný prospěch. Ale otázka zní, co to veřejné dobro je? Je to 

velmi vágní pojem a lze za něj skrýt téměř vše (jak jsem psala výše) a přimět velký 
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počet lidí, aby slouţili ve jménu veřejného dobra účelům, na nichţ nemají ani 

nejmenší zájem. 

Lidé předpokládají, ţe veřejný zájem je vlastně v určitém smyslu součtem 

všech soukromých zájmů. Hayek k tomu píše: „Skutečností však je, že ve velké 

společnosti, v níž jednotlivci mají mít svobodu využívat své znalosti ke svým 

vlastním účelům, nemůže být obecný prospěch, k němuž by vláda měla směřovat, 

součtem jednotlivých uspokojení a všechny okolnosti, které je determinují, nemůže 

žádná vláda nebo kdokoli jiný znát.“
107

 

Tedy nejdůleţitějším z veřejných statků není uspokojení konkrétní potřeby, 

ale zabezpečení podmínek, které nám zaručí, ţe budeme moci uspokojovat své 

potřeby. Z toho tedy vyplývá, ţe ten prvotní veřejný zájem musí vést k zachování 

podmínek spontánního řádu, a ne k jednotlivým známým potřebám. Spontánní řád 

umoţňuje jednotlivcům, aby si své potřeby obstarávali způsobem, který autorita 

nezná. Je stejně nemoţné, aby kdokoliv z nás znal veškerá konkrétní fakta, na nichţ 

je celkový řád ve velké (či otevřené) společnosti postaven. 

A jaké jsou vlastně podmínky svobody? Je to stav, ve kterém jednotlivci 

„smějí využívat své znalosti pro své vlastní účely. Využití znalostí faktů, znalosti 

široce rozptýlené mezi milionem jednotlivců, je jasně možné jen tehdy, mohou – li 

tito jednotlivci rozhodovat o svých jednáních na základě jakýchkoli znalostí, které 

mají. Ještě je třeba ukázat, že to mohou dělat jedině tehdy, jestliže smějí rovněž 

rozhodovat, k jakým účelům budou svých znalostí využívat.“
108

 

Přijde mi trochu děsivé, ţe svoboda vlastně znamená, ţe svůj osud 

směřujeme silami, které nekontrolujeme. To se samozřejmě zdá nesnesitelné všem 

„konstruktivistům“, kteří věří, ţe člověk můţe ovlivňovat svůj osud. 

Nyní si musíme poloţit obtíţnou otázku, co je vlastně spravedlivé, co 

nespravedlivé, a jaký je vztah mezi spravedlností a právem. 

Hayek pouţívá termín „pravidla správného chování“, aby označil pravidla 

spontánního řádu, která jsou na cílech nezávislá. Naopak stojí pravidla organizace, 

která na cíli závisejí.
109
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Hayek tvrdí, ţe spravedlivým můţe být označeno pouze lidské chování. 

Pokud chceme ohodnotit jako spravedlivé či nespravedlivé stavy věcí, má to smysl 

jen pokud určíme někoho odpovědným za to, ţe je přivodil. 

„Holý fakt nebo stav věcí, který nemůže nikdo změnit, může být dobrý nebo 

špatný, ne však spravedlivý nebo nespravedlivý. Aplikovat termín „spravedlivý“ na 

jiné okolnosti, než jsou lidská jednání nebo pravidla, která je vedou, je kategorická 

chyba.“
110

 

Podle Hayeka je svůdné, či snadné nazvat stav věcí „spravedlivým“, protoţe 

všichni lidé se chovají správně, či nesprávně. A všichni lidé k tomuto stavu věcí 

nějak přispívají. Ale v případě spontánního řádu, kde výsledný stav nebyl 

uvědomělým záměrem jednání jednotlivců, je to zavádějící. 

„Jelikož pouze situace vytvořené lidskou vůlí mohou být nazvány 

spravedlivé nebo nespravedlivé, jednotlivosti spontánního řádu nemohou být 

spravedlivé nebo nespravedlivé: jestliže není zamýšleným nebo předvídaným 

výsledkem něčího jednání, že A by měl mít mnoho a B málo, nemůže to být nazváno 

spravedlivé nebo nespravedlivé.“
111

 

Tedy to, co pojmenováváme „sociální spravedlnost“ nemá v rámci 

spontánního řádu smysl, ten ale můţeme najít v rámci organizace. 

Pravidla správného chování nějak aplikujeme, ale důsledky této aplikace 

budou vţdy záleţet na faktických okolnostech, které nejsou těmito pravidly dány. 

Z toho vyplývá, ţe nemůţeme pouţití nějakého pravidla měřit výsledkem, k němuţ 

povede. Tedy někdo můţe všechno ztratit, někdo můţe hodně získat, ale stále se 

jedná o stejný případ, nijak to nesniţuje spravedlnost transakce. 

Tedy pravidla správného chování slouţí tomu, aby předcházela konfliktům a 

eliminovala některé zdroje nejistoty, coţ lze jen do určité míry, protoţe kaţdý 

jednotlivec jedná podle vlastních rozhodnutí. V tomto se vlastně Hayek shoduje 

s Rawlsem. 

„Spravedlnost tudíž rozhodně nespočívá ve vyvažování jednotlivých zájmů 

určitých tříd osob ani nesměřuje k přivození konkrétního stavu věcí, který se 

považuje za spravedlivý. Netýká se výsledků, které konkrétní jednání skutečně 

přivodí. Dodržování nějakého pravidla správného chování bude mít často 

nezamýšlené důsledky, které by se  považovaly za nespravedlivé, kdyby byly 
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přivozeny uvědoměle. A zachování spontánního řádu často vyžaduje změny, které by 

byly nespravedlivé, kdyby byly určeny lidskou vůlí.“
112

 

Zatímco Hayek brání spravedlnost jako nepostradatelný základ všech 

zákonů, nesmiřitelně se pouští do pouţití tohoto pojmu ve smyslu sociální 

spravedlnosti. Tu naopak pokládá za narušení individuální svobody. 

Podle Hayeka začali lidé pojem spravedlnosti pouţívat na souhrnné účinky 

jednání velkého mnoţství lidí, a to i v případě, kdy tyto účinky nebyly zamýšlené. 

V důsledku toho se sociální spravedlnost stala vlastností, kterou by měla mít 

společnost při nakládání s jednotlivci a skupinami. 

„… výsledky spontánního tržního uspořádání se interpretovaly tak, jako by 

je nějaká myslící bytost uvědoměle řídila nebo jako by konkrétní výnosy nebo škody 

různých osob z nich odvozené byly určovány uvědomělými volními akty, a mohly být 

tudíž vedeny morálními pravidly.“
113

 

Otázkou však je, zda existuje nějaká morální povinnost podřizovat se moci, 

která zajistí rozdělování, které bude povaţováno za spravedlivé. 

Hayek se domnívá ţe nikoliv. Samozřejmě je třeba připustit, ţe způsob, jak 

trţní mechanismus funguje, jak rozděluje zisky a břemena, by mohl být mnohdy 

pokládán za nespravedlivý, ale to by musel být výsledek uvědomělého rozdělování. 

Tomu tak ale není. 

„Tyto podíly jsou výsledkem procesu, jehož dopad na jednotlivé lidi nebyl 

v okamžiku, kdy se tržní zvyklosti poprvé objevily, nikým ani zamýšlen, ani 

předvídán – tyto zvyklosti se tehdy jen nadále zachovávaly, protože se shledávalo, 

že všem nebo většině zlepšují vyhlídky na uspokojení jejich potřeb. Požadovat na 

takovémto procesu spravedlnost je jasně absurdní a vydělit z takovéto společnosti 

určité lidi s tím, že mají nárok na nějaký konkrétní podíl, je zcela zřejmě 

nespravedlivé.“
114

 

Dovolávat se sociální spravedlnosti se stalo aţ moderním, politickým 

zaříkávadlem. Poţadavky, aby vláda jednala ve prospěch nějaké skupiny se vznáší 

jménem sociální spravedlnosti a opozice vůči nim rychle slábne. 

 O tom, ţe by poţadavek sociální spravedlnosti udělal společnost 

spravedlivější nebo sníţil nespokojenost, se dá ale pochybovat. 
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 Hayek se vůči sociální spravedlnosti vymezuje opravdu velmi příkře. 

Nepokládá ji ani za nesmysl, spíše za zásadní omyl. Cituji některé příklady jeho 

ostrého vymezení. 

„Avšak téměř univerzální přijímání nějakého přesvědčení nedokazuje o nic 

víc, že je toto přesvědčení platné, nebo dokonce smysluplné, než všeobecná víra 

v čarodějnice nebo duchy dokazuje platnost těchto pojmů. V případě „sociální 

spravedlnosti“ máme co dělat jednoduše s kvazináboženskou pověrou, kterou 

bychom měli nechávat ohleduplně na pokoji potud, pokud dává štěstí těm, kteří s ní 

žijí, se kterou však musíme bojovat, stává – li se záminkou k donucování jiných 

lidí.“
115

  

Hayek si dále pokládá dvě otázky. Zda má pojem sociální spravedlnost 

v rámci ekonomického řádu, který je zaloţen na trhu, nějaký význam. A zda je 

moţné zachovat trţní řád, kdyţ do něj zavádí nějaký způsob odměňování, který 

provádí nějaká autorita, která má toto odměňování prosadit. Hayekova odpověď na 

obě otázky je jasné ne. 

 Zkrátka spravedlnost nelze pouţít na způsob, jímţ trţní proces, který je 

naprosto neosobní, určuje jednotlivým lidem vládu nad statky a sluţbami: ten 

nemůţe být spravedlivý, ani nespravedlivý, protoţe výsledky nejsou zamýšlené a 

závisejí na mnoha okolnostech, které v celku nikdo nezná. 

„Je ze tudíž reálné dilema, do jaké míry bychom měli v mladých lidech 

podněcovat víru, že když se budou skutečně snažit, budou mít úspěch, nebo zda 

bychom měli spíše zdůrazňovat, že úspěch budou nevyhnutelně mít i někteří toho 

nehodní a někteří toho hodní naopak ne. Zda bychom měli dovolit, aby převládly 

názory těch skupin, v nichž je přemíra důvěry v přiměřenou odměnu schopného a 

pracovitého člověka silná a které v důsledku toho udělají hodně prospěšného pro 

ostatní, a zda bez této částečně mylné víry bude široká veřejnost tolerovat skutečné 

rozdíly v odměnách, které se budou jen zčásti zakládat na výkonu a zčásti také na 

pouhém štěstí.“
116

 

Další otázkou je, zda poţadavek sociální spravedlnosti se nedostává do 

konfliktu s rovností pravidel chování, které musí vláda ve svobodné společnosti 

prosazovat vůči všem lidem. 
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Hayek rozlišuje vládu, která nakládá podle stejných pravidel ve všech 

činnostech, a vládu, která se snaţí jedince dostat do rovného hmotného postavení. 

Mezi těmito záměry můţe vzniknout konflikt. Lidé se liší v mnoha ohledech – 

inteligencí, silou, dovednostmi, znalostmi, vytrvalostí, fyzickým i společenským 

prostředím – které vláda nemůţe změnit, a pokud by vláda chtěla zabezpečit všem 

stejné hmotné postavení, musela by s lidmi nakládat velmi odlišně, nerovně. 

„Jakmile odměny, které mohou jednotlivci očekávat, přestanou odpovídat 

hodnotě, kterou jejich služby mají pro jejich bližní, a začnou odpovídat morální 

zásluze či kvalitě, kterou si tito jednotlivci vydobyli, potom pro ně také přestanou 

být vhodným ukazatelem, kam své úsilí usměrnit, aby směřovalo tam, kde je ho 

nejvíce zapotřebí. V důsledku toho ztratí odměny svoji funkci vodítka, kterou 

v tržním řádu mají, a budou muset být nahrazeny příkazy řídící autority. Centrální 

plánovací úřad by však musel rozhodovat o úkolech, které mají být uloženy různým 

skupinám nebo jednotlivcům, zcela na základě účelnosti nebo efektivnosti a k tomu, 

aby dosáhl svých cílů, by na ně musel uvalit velmi různé povinnosti a zatížit je velmi 

různými břemeny.“
117

 

Tedy zatímco rovnost práv v podmínkách omezené vlády je moţná, 

poţadavek rovnosti hmotného postavení můţe splnit pouze vláda s totalitními 

pravomocemi.  

Nelze samozřejmě popírat, ţe v existujícím trţním systému jsou počáteční 

šance lidí velmi různé. Ale aby tyto šance byly vyrovnány, musela by vláda řídit 

celé fyzické i lidské prostředí všech osob a snaţit se skytnout všem stejné šance. To 

by vedlo aţ k situaci, kdy by vláda doslova řídila kaţdou okolnost, která by se 

mohla dotýkat něčího blahobytu. 

„Jakkoli atraktivně věta o rovnosti příležitostí zpočátku zní, jakmile tato 

idea přestane být omezena jen na ony služby a zařízení, které z jiných důvodů musí 

poskytovat vláda, začne to být ideálem zcela iluzorním a každý pokus ho konkrétně 

realizovat může snadno skončit něčím děsivým.“
118

  

Na druhé straně není důvod, proč by vláda ve svobodné společnosti neměla 

všem zajišťovat ochranu proti strádání nějakého zaručeného minima důchodu, pod 

nějţ by nemusel nikdo klesnout. Zkrátka pomoci těm, kteří si z nějakých důvodů 

sami pomoci nedokáţí.  

                                                 
117 Hayek, F. A. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha: Prostor, 2011. 3. vydání, s. 288. 
118 Hayek, F. A. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha: Prostor, 2011. 3. vydání, s. 291. 
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„Dokud se takovýto konkrétní minimální důchod poskytuje mimo trh všem 

těm, kteří jsou z jakéhokoli důvodu neschopni vydělat si na trhu na přiměřené 

ţivobytí, nemusí to vést k omezení svobody nebo ke konfliktu s vládou zákona.“
119

 

Tedy základním Hayekovým tvrzením je, ţe ve společnosti svobodných lidí, 

jejíţ členové vyuţívají svých znalostí pro své účely, je termín sociální spravedlnosti 

zbaven smyslu. Je to tvrzení, které zkrátka nelze dokázat. 

„Častěji však evangelium „sociální spravedlnosti“ míří na mnohem nižší 

city: na odpor vůči lidem, kteří jsou na tom lépe než my, nebo jednoduše na závist, 

na tu „nejprotispolečenštější a nejšpatnější ze všech vášní“, jak ji nazval John Start 

Mill, na to nepřátelství vůči velkému bohatství, které považuje za „skandál“, že by 

si někteří lidé měli užívat bohatství a jiní by neměli mít uspokojené základní 

potřeby, a které kamufluje pláštíkem spravedlnosti to, co nemá se spravedlností nic 

společného.“
120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Hayek, F. A. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha: Prostor, 2011. 3. vydání, s. 294. 
120 Hayek, F. A. Právo, zákonodárství a svoboda. Praha: Prostor, 2011. 3. vydání, s. 305. 
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Závěr 

 

V této práci jsem se snaţila vystihnout základní myšlenky Johna Rawlse a 

Friedricha Augusta von Hayeka. Samozřejmě je mi jasné, ţe jsem nepostihla 

všechna témata, kterými se tito myslitelé zabývali. Šlo mi zejména o popis jejich 

pojetí společnosti a přerozdělování statků. Ačkoli oba byli liberálové a jejich 

myšlenky mají mnoho shodných rysů, v otázce sociální spravedlnosti se zásadně 

liší. 

Hayek tvrdí, ţe idea sociální spravedlnosti je fata morgana. Toto vyjádření 

je stejně tak proslavené jako provokativní. Dle Hayeka by spravedlnost jako 

vlastnost měla být přisuzována jen určitému jedinci. Společnost sama o sobě 

nemůţe být spravedlivá, ani nespravedlivá. Tedy rozdělování statků se neděje 

z vůle nějaké jednotlivé osoby, děje se na základě chování jedinců na trhu. Z toho 

vyplývá, ţe o rozdělování prostředků nemůţeme rozhodnout, zda je spravedlivé či 

nikoliv. Proto idea sociální spravedlnosti vychází z mylných předpokladů. Předešlé 

věty mi evokují slavný citát britské premiérky Margaret Thatcherové: „Nic 

takového jako společnost neexistuje; existují jedině jednotlivci a jejich rodiny.“ 

Tedy hlavními pilíři jsou trh a jednotlivec. Stát nutně lidským věcem škodí, byť je 

veden sebelepšími úmysly. Výsledkem státních zásahů je kultura závislosti. Je 

podrývána svoboda a velmi často státní zásahy za účelem dosaţení sociální 

spravedlnosti končí totalitním zřízením. Hayek s Thatcherovou naopak věří ve 

svépomoc a individuální odpovědnost. Tedy jakékoli nedobrovolné přerozdělování 

je neospravedlnitelným zásahem do individuální svobody jedince.  

Hayek je mi svými myšlenkami velmi blízký, přesto s ním ve všem úplně 

nesouhlasím. Hayek se domnívá, ţe při rozdělování prostředků neexistuje jedinec, 

který by byl za toto rozdělování zodpovědný. To je ale diskutabilní názor. Co kdyţ 

se někteří členové naší společnosti, ne vlastní vinou, dostanou do existenčních 

potíţí, ţijí v chudobě, jejich děti nemají přístup ke vzdělání. V takovém případě, 

ačkoli si velice váţím individuální svobody jedince a neholduji jakékoli podobě 

řízené ekonomiky, se domnívám, ţe by se lidé měli podílet na řešení a nebýt 

k takovýmto případům lhostejní. Myslím si tedy, ţe lidé obecně by se měli podílet 

na politické diskusi, ať uţ tím, ţe půjdou k volbám, či přímo tím, ţe vstoupí do 

politiky. Kaţdá politická strana hlásá nějaký program a já, pokud si tento program 

zvolím, musím zváţit, zda podporuji určité neospravedlnitelné nerovnosti. Pokud 
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ano, tím, ţe si tento program volím, se chovám ve výsledku nespravedlivě. Tedy 

Hayekova myšlenka oddělit jedince od konečného výsledku rozdělování mi 

nepřijde vţdy úplně správná. 

Jakékoli nedobrovolné přerozdělování, je zásahem do svobody individua. 

Myšleno ve smyslu přerozdělování, které překračuje uspokojování základních 

potřeb. Uţ samotný název knihy The Road to Serfdom tuto myšlenku navozuje. 

V případě, ţe přistoupíme na situaci přerozdělování, nějaká centralizovaná moc 

bude rozhodovat o principech, podle kterých rozdělování bude probíhat. A můţeme 

si poloţit otázku, co má být tím principem? Má to být potřeba, či zásluha? A co 

můţe být zásluhou? Hayek je v tomto velmi skeptický. Na poloţenou otázku 

můţeme jen těţko odpovědět správně a tato rozhodnutí bychom měli nechat na 

jedinci. 

 Jedině ve spontánním řádu, kde má kaţdý moţnost uplatňovat své znalosti, 

je jedinec skutečně svobodný. Plánované hospodářství či jakékoliv snahy o 

přerozdělování statků ve jménu sociální spravedlnosti jen narušují trţní systém, 

který by v delším časovém horizontu přinesl uţitek všem – těm, kteří majetek mají, 

ale i těm, kteří ho nemají. 

Tedy celá myšlenka sociální spravedlnosti je filosofický omyl, proto 

nerovnosti ve společnosti vůbec nemusíme ospravedlňovat. 

Nebudu zastírat, ţe neoliberálové Hayekova typu jsou mi poměrně 

sympatičtí. Jejich přístup pokládám za optimistický, ale zároveň velmi kritický. 

Společensko – politické problémy je moţné vyřešit, pokud k nim přistoupíme ze 

správného hlediska, a to je velmi odlišné od hlediska přírodních věd. 

Jako zcestné Hayekovi přijdou především myšlenky pozitivismu a 

marxismu, proti nimţ je potřeba přijmout metodická pravidla. Většinu okolností, 

které ovlivňují důsledky našich rozhodnutí, neznáme. O to více musíme kriticky 

zhodnotit vše, co se neosvědčilo, a rozhodnout o další lidské činnosti. Snadno se to 

řekne i napíše, ale otázkou je, jak snadno se takovéhoto cíle dosahuje. 

Některým lidem, a musím přiznat ţe v některých případech i mně, přijde 

Hayekova koncepce demokratické společnosti samoregulujících se jedinců, jako 

moc abstraktní. Příliš spoléhá na zodpovědnost jednotlivců a trţní systém. Ale 

budou se lidé vţdy chovat zodpovědně a čestně? Co kriminalita, korupce, 

lhostejnost k ničení ţivotního prostředí atd.…Samozřejmě mi tyto věci nepřijdou 
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lhostejné, ovšem vţdy budu mít větší obavy z různých regulací ústících 

do direktivních systémů, které budou omezovat svobodu individua. 

K pojetí spravedlnosti Johna Rawlse jsem byla zpočátku skeptická. 

Pokládala jsem si otázku, co se skrývá za spravedlností jako slušností? Po přečtení 

Teorie spravedlnosti a zamyšlením nad stavem dnešní společnosti mi Rawlsova 

teorie přijde v mnohém zajímavá a přínosná. 

Rawls vychází z hypotetické představy jakéhosi počátečního stavu. V tomto 

stavu jsou si lidé rovní a jsou absolutně svobodní a uzavírají spolu dohodu o 

společném souţití. V tomto původním stavu musí být chování slušné („fair“), to 

znamená, ţe musí odpovídat rozumnému zájmu všech smluvních stran. 

Tato počáteční situace musí mít podle Rawlse několik znaků. Jednak je to 

závoj nevědomosti. Aby člověk nemohl situaci zneuţít ve svůj prospěch, 

v původním stavu nikdo nezná své sociální, či ekonomické poměry, své sklony; zná 

jen všeobecné společenské skutečnosti. Druhým znakem je rovnost. V původním 

stavu si jsou všichni rovni. Kaţdý můţe vznést svůj názor, hájit se. Třetím znakem 

je racionalita. Všichni lidé jsou povaţováni za stejně rozumné. Posledním 

podstatným znakem je vzájemná nezainteresovanost. Tedy lidé se nenechají vést 

závistí ani nenávistí. Pokud by totiţ závist byla určující, vedlo by to nakonec ke 

stavu, kde by se všichni měli hůře. Člověk plný závisti by nikdy nemohl souhlasit se 

stanovisky, podle nichţ by někdo mohl dostat víc neţ on sám. 

Díky závoji nevědomosti lidé své nejosobnější zájmy neznají, a proto se 

Rawls domnívá, ţe si lidé raději zvolí takové společenské statky, které jsou 

základními pro uspokojení lidských cílů – tedy politická práva, občanské svobody, 

ţivotní šance, příjmy, majetek a sociální podmínky sebeúcty. 

Rawls na základě charakteristiky původního stavu se domnívá, ţe je moţné 

ospravedlnit přiměřené zásady sociální spravedlnosti. Tyto zásady musí být přijaty 

jednomyslně a musí z nich vyplývat veškeré sociální souţití. 

Rawls nejprve stanovuje obecnou představu spravedlnosti a pak definuje dva 

principy spravedlnosti, které v knize podle potřeby různě modifikuje. První princip 

se týká práva na stejné základní svobody. Druhý princip se věnuje sociální a 

hospodářské nerovnosti. Zásadě stejných základních svobod Rawls uděluje prioritu 

oproti rozdělování sociálních a hospodářských statků. Základní svobody lze omezit 

pouze tehdy, kdyţ je to výhodné pro celkový systém. 
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Co se týká rozdělování, Rawls vychází ze zásady, ţe všechny základní 

statky mají být rozdělovány stejně. Opustit tuto zásadu můţeme jen tehdy, pokud 

nerovnost v příjmech atd. můţe vést k tomu, ţe kaţdý má lepší postavení neţ ve 

výchozí pozici úplné rovnosti.  

Jak jiţ název Rawlsovy nejznámější knihy napovídá, Rawls nadřazuje 

pojmům svoboda a rovnost pojem spravedlnost. Lidé si nejsou rovni schopnostmi, 

majetkem. Ti zvýhodnění jsou tedy povinni zajistit rovnou příleţitost těm méně 

zvýhodněným. Materiální rovnost znamená hlavně sociální zabezpečení. Stát 

přikazuje bohatým, zdravým, schopným nemyslet jen na sebe, ale mít zodpovědnost 

za stav celé společnosti.    

I u Rawlse zůstává mnoho sporných otázek. Zvolili by si lidé skutečně 

Rawlsem předkládané principy spravedlnosti? Mnozí se domnívají, ţe nezvolili. 

Další otázky se týkají preference svobody. Rawls se domnívá, ţe by lidé, kteří 

uzavírají smlouvu nebyli ochotní vzdát se základních svobod v zájmu 

ekonomického zisku. Tedy předpokládá, ţe všichni dosáhli určité ekonomické 

úrovně. V tom případě si ale můţeme poloţit otázku, do jaké míry je jeho teorie 

univerzální. Pro jaký typ společnosti platí? 

Komunitaristé či marxistické teorie by mohly Rawlsovy myšlenky pokládat 

za egoistické. To je však mylné pochopení. Rawls samozřejmě je liberálem a je pro 

něj důleţité, aby lidé mohli ţít ţivot, pro který se rozhodnou, ale stejně tak mu 

záleţí na tom, aby tento ţivot mohli ţít všichni. Proto tedy povaţuje za spravedlivé 

rozdělovat statky. Můţeme ţít svůj ţivot, ale zároveň brát ohledy na druhé. A s tím 

já naprosto souhlasím. 
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Shrnutí 

V této práci jsem se snaţila vystihnout základní myšlenky Johna Rawlse a 

Friedricha Augusta von Hayeka. Ačkoli oba byli liberálové a jejich myšlenky mají 

mnoho shodných rysů, v otázce sociální spravedlnosti se zásadně liší. 

Hayek tvrdí, ţe idea sociální spravedlnosti je fata morgana. Dle Hayeka by 

spravedlnost jako vlastnost měla být přisuzována jen určitému jedinci. Společnost 

sama o sobě nemůţe být spravedlivá, ani nespravedlivá. Tedy rozdělování statků se 

neděje z vůle nějaké jednotlivé osoby, děje se na základě chování jedinců na trhu. 

Z toho vyplývá, ţe o rozdělování prostředků nemůţeme rozhodnout, zda je 

spravedlivé či nikoliv. Proto idea sociální spravedlnosti vychází z mylných 

předpokladů. Hlavními pilíři jsou trh a jednotlivec. Stát nutně lidským věcem škodí, 

byť je veden sebelepšími úmysly. Výsledkem státních zásahů je kultura závislosti. 

Je podrývána svoboda a velmi často státní zásahy za účelem dosaţení sociální 

spravedlnosti končí totalitním zřízením. Hayek naopak věří ve svépomoc a 

individuální odpovědnost. Tedy jakékoli nedobrovolné přerozdělování je 

neospravedlnitelným zásahem do individuální svobody jedince.  

Rawls vychází z hypotetické představy jakéhosi počátečního stavu. V tomto 

stavu jsou si lidé rovní a jsou absolutně svobodní a uzavírají spolu dohodu o 

společném souţití. V tomto původním stavu musí být chování slušné („fair“), to 

znamená, ţe musí odpovídat rozumnému zájmu všech smluvních stran. 

Tato počáteční situace musí mít podle Rawlse několik znaků. Jednak je to 

závoj nevědomosti. Aby člověk nemohl situaci zneuţít ve svůj prospěch, 

v původním stavu nikdo nezná své sociální, či ekonomické poměry, své sklony; zná 

jen všeobecné společenské skutečnosti. Druhým znakem je rovnost. V původním 

stavu si jsou všichni rovni. Kaţdý můţe vznést svůj názor, hájit se. Třetím znakem 

je racionalita. Všichni lidé jsou povaţováni za stejně rozumné. Posledním 

podstatným znakem je vzájemná nezainteresovanost. Tedy lidé se nenechají vést 

závistí ani nenávistí. Pokud by totiţ závist byla určující, vedlo by to nakonec ke 

stavu, kde by se všichni měli hůře. Člověk plný závisti by nikdy nemohl souhlasit se 

stanovisky, podle nichţ by někdo mohl dostat víc neţ on sám. 

Rawls na základě charakteristiky původního stavu se domnívá, ţe je moţné 

ospravedlnit přiměřené zásady sociální spravedlnosti. Tyto zásady musí být přijaty 

jednomyslně a musí z nich vyplývat veškeré sociální souţití. 
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Summary 
 

In this work, I tried to traso the basic idea sof John Rawls and Friedrich 

August von Hayek. Although both were liberals and thein ideas have many of the 

same features in term sof social justice is fundamentally different. 

Hayek Argus that the idea of social justice is a mirage. According to Hayek 

to justice as a properte should be attributed to a particular individua. The copany 

iteself can not be fair or unfair. Thus, the distribution of goods happens by the will 

od some individuals, this is done based on the behavior of individuals in the market. 

It follows that the allocation of funds can not decide whether it is fair or not. 

Therefore, the idea of social justice based on false assumptions. The main pillars of 

the market and the individual. The state does not necessarily harmful to human 

things, even though it led intentions. The result of state intervention is the culture of 

dependency. It undermined freedom and often state intervention to achieve social 

justice ends totalitarian establishment. Hayek, on the contrary believes in self-help 

and individual responsibility. Thus, any involuntary reallocation unjustified 

interference with individual liberty of the individual. 

Rawls is based on the hypothetical idea of some of the original position. In 

this state people are equal and are absolutely free and concluded with an agreement 

on a common coexistence. In this original position must be decent behavior ("fair"), 

it means that it must correspond to a reasonable interest of all parties. 

This original position must be according to Rawls several characters. It's a 

veil of ignorance. For people unable to exploit the situation to their advantage, in 

their original state no one knows their social or economic conditions, their 

tendencies, knows only the general social reality. The second feature is equality. In 

the original state you are all equal. Everyone can make their opinion, to defend 

themselves. The third feature is rationality. All people are considered as reasonable. 

The last significant feature is the mutual disengagement. So do not let people lead 

envy or hatred. If that were the envy of the decisive, it would lead eventually to a 

situation where everyone worse off. A man full of envy could never agree with the 

opinions by which someone could get more than he himself. 

Rawls on the basis of the characteristics of the original state believes that it 

is possible to justify a reasonable principles of social justice. These principles must 

be adopted unanimously and must follow all of these social coexistence. 
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