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Abstrakt 
Diplomová práce Koncepce libertariánského paternalismu v rekodifikaci 

českého soukromého práva představuje efektivní syntézu dvou přístupů ke vztahu mezi 

jedincem a státem: liberalismu a paternalismu. Libertariánský paternalismus staví 

zejména na účinném nastavení systému doporučení a mechanismů, které jednotlivcům 

napomáhají v rozhodování, jenž je z dlouhodobého hlediska přínosné pro jednotlivce i 

společnost. Práce definuje koncepci, její hlavní atributy, kořeny v behaviorální 

ekonomii, využití i její omezení. Libertariánský paternalismus je přístup, který využívají 

soukromé firmy i státní instituce. Práce ukazuje, jak cílené užívání tohoto přístupu může 

nabídnout levné a efektivní nástroje pro nasměrování lidského rozhodování a chování. 

Využití přístupu libertariánského paternalismu v právní úpravě je demonstrováno na 

nové soukromoprávní rekodifikaci, kterou zastupuje zejména nový občanský zákoník 

jako stěžejní kodex soukromého práva. Práce užívá interdisciplinární přístup k tématu, 

kdy propojuje zejména přístupy filozofie práva, ekonomie, psychologie a sociologie.  

 

Abstract 
The master thesis The concept of libertarian paternalism in the recodification of 

Czech private law introduces a concept that works as an efficient synthesis of two 

different approaches to the relationship between the individual and the state: liberalism 

and paternalism. Libertarian paternalism deals mainly with the default system setting 

and setting of the recommendations and mechanism that are helpful in the decision 

making process of an individual as well as the whole society. The master thesis defines 

this concept, its main attributes and its tradition in the behavioral economics as well as 

its means and limits. The thesis shows how the use of this concept provides cheap and 

effective tools for nudging human decisions and behavior. The libertarian paternalistic 

approach in the law regulation is demonstrated in the new civil recodification, 

especially Civil Code 2012 as the fundamental act of civil law. The master thesis uses 

interdisciplinary approach to the topic, applying the perspectives of philosophy of law, 

economy, psychology and sociology. 
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Úvod 

Téma diplomové práce reflektuje odlišný přístup ke změně nastavení 

komunikace mezi státem a jeho občany. Tato komunikace se neustále mění a vyvíjí 

v závislosti na politicko-geografickém uspořádání i historickém ukotvení,  proměnlivé 

jsou i požadavky občanů na stát. Stát již pouze nenastavuje pravidla a nesankcionuje 

jejich porušení, ale snaží se tato pravidla nastavit tak, aby co nejlépe odpovídaly 

lidskému chování a pro občany bylo snadnější se podle nich chovat.  

Diplomová práce kriticky zkoumá koncept libertariánského paternalismu. 

Představuje jeho základní přístupy, jeho možnosti i omezení v rámci právní úpravy, dále 

analyzuje principy a mechanismy, které libertariánský paternalismus využívá. Současně 

práce zkoumá, jak se tato změna promítá do právních norem. Koncept je v práci 

aplikován na novou soukromoprávní rekodifikaci, zejména na nový občanský zákoník 

jako základ soukromoprávní úpravy. Práce se zaměřuje obecně na přístup nového 

občanského zákoníku, stručně se věnuje jednotlivým částem zákoníku a detailněji 

rozebírá konkrétní příklady užití (případně možného užití) státních doporučení 

prostřednictvím právních norem.   

Příznivci libertariánského paternalismu tvrdí, že stát má nejen nastavovat 

pravidla prostřednictvím příkazů a zákazů, ale také může doporučovat určité chování, 

které vláda pokládá za správné. Odpůrci naopak protestují proti dobře míněným 

nenápadným vládním postrčením. Tvrdí, že přijetím teze, že stát může pro dobro svých 

občanů zasahovat do svobodného rozhodování jednotlivců, byť formou nezávazných 

doporučení, se pouštíme na nebezpečně šikmou plochu. Stát má podle nich stanovovat 

ta nejnutnější omezení, ale dále do rozhodování jednotlivců nezasahovat a nemá se 

pokoušet zakotvovat správné morální postoje v právních normách. Liberální ekonom 

Josef Šíma definuje změnu, kterou si česká společnost po listopadu 1989 prošla, jako 

posun z pozice „malých nesvéprávných dětí, o jejichž životě, majetku a volném čase 

rozhodoval ne zcela morální, ale o to však mocnější otec a matka v jednom  - 

všudypřítomný stát. Lidé uvítali šanci stát se opět dospělými dospělými, a tedy 

plnohodnotnými jednici, kteří jsou strůjci vlastních životů (rozhodují se) a zároveň 
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nesou důsledky svého jednání.“1 S libertariánským paternalismem se nevrací pečující 

matka a rozhodný otec, ale stát podle kritiků funguje jako chůva (tzv. nanny state). 

Ambicí práce není spor rozřešit, ale přiblížit možný přínos libertariánského 

paternalismu a současně také upozornit na možná nebezpečí. Otázka není, zda 

libertariánský paternalismus přijmout, nebo nikoliv. Práce vychází z teze, že je tento 

koncept neodlučitelnou součástí komunikace mezi státem a občany, míra užívání tohoto 

přístupu v poslední době však vzrůstá. Znalost tohoto přístupu nabízí nové možnosti 

pohledu i zkoumání problematiky mocenského vztahu mezi státem a jeho občany a 

problematiky míry autonomie svobodného rozhodování jedince.    

                                                
1 Šíma in BOAZ, David. Liberalismus v teorii a politice. Praha: Liberální institut, 2002. ISBN 978-808-

6389-233, s. 7. 
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1. Úvod do problematiky libertariánského paternalismu 

Má stát určovat, jak a kolik spoříte na důchod, zda mají být vaše orgány po smrti 

použity k darování, přikazovat používání helmy na kole nebo bezpečnostních pásů v 

autě? A pokud ano, musí tak vždy činit formou zákazů a příkazů? Do jaké míry má stát 

zasahovat do rozhodnutí jíst zdravá nebo naopak nezdravá jídla, pravidelně sportovat či 

chodit na pravidelné zdravotní prohlídky? 

Libertariánská představa o co nejmenší míře státních zásahů do rozhodování 

jednotlivce a paternalistická snaha o ochranu jednotlivce před jeho vlastním konáním 

nebo nekonáním a vedení ke správným rozhodnutím: na filozofické a akademické 

úrovni dvě protichůdné koncepce, v běžném životě jsou předmětem neustálého 

vyjednávání, kompromisů a hledání hranic.  

Když se David Cameron v roce 2010 stal novým předsedou britské 

konzervativní vlády, ustanovil Behavioral Insight Team (zkr. BIT), takzvanou „Nudge 

Unit“. Náplň činnosti tohoto týmu se soustředí na aplikování poznatků z vědeckých 

výzkumů z oblasti psychologie a behaviorální ekonomie na otázky veřejné politiky.2 

Cílem Nudge Unit je postrčit lidi k dlouhodobě lepšímu rozhodování - z hlediska 

jednotlivce, společnosti i státu - v oblastech, kde není třeba nebo není vhodné i státní 

intervenci vynutit. Předseda britských konzervativců ji předepsal jako povinnou četbu. 

Kniha Nudge je možná módní, ale je to móda, která stojí za pozornost, neboť vystihuje 

změnu komunikačního paradigmatu ve vztahu státu a občanů. 

Nudge Unit je nazvána podle knihy Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu 

rozhodování o zdraví, majetku a štěstí, která vyšla v roce 2008 (v českém překladu o 

dva roky později).3 Byla časopisem Časopis The Economist vyhlášena jednou z knih 

roku a kromě ustanovení Nudge Unit ji britský ministerský předseda zadal svým 

ministrům jako povinnou četbu. 

                                                
2 Behavioural Insights Team. Gov.uk [online]. - [cit. 2014-06-13]. Dostupné z: 

https://www.gov.uk/government/organisations/behavioural-insights-team 

3 THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. Vyd. 1. Zlín: Kniha Zlín, 2010, 309 s. Tema (Kniha Zlín). ISBN 978-80-87162-

66-8. 



 

13 

Zřejmě nejznámějším příkladem z knihy Nudge je obrázek mouchy umístěný 

v pisoárových mísách na pánských toaletách na letišti v Amsterodamu. Efekt se dostavil 

– muži mířili na mouchu a znečištění se údajně snížilo až o 80%.4 Autoři knihy tvrdí, že 

jednoduchá řešení často mohou být efektivnější než příkazy a zákazy – a to nejen 

v sanitární oblasti. 

Kniha otevřela dveře myšlenkám o přehodnocení vztahu mezi vládou a občany. 

Směřuje svou pozornost na individuální jednání jednotlivců tak, aby bylo toto jednání 

co nejvíce jak v zájmu jednotlivce, tak i v zájmu společnosti (a kritici poznamenávají, 

že také (zejména) v zájmu posílení moci vlády). Šťouch se stal manifestem 

libertariánského paternalismu a také současné politické strategie, patrné zejména 

v angloamerickém prostředí. 

Libertariánský paternalismus upozorňuje, že koncepce liberalismu5 a 

paternalismu nemusí stát proti sobě, ale naopak je možná jejich syntéza, kdy státní i 

privátní instituce formují chování lidí (prvek paternalismu), aniž by byla potlačena 

svoboda volby (vliv liberalismu). Autoři knihy Šťouch Cass Sunstein a Richard Thaler 

upozorňují, že výše zmíněné protichůdné termíny libertarianismus a paternalismus 

nemohou být chápány dogmaticky, ale spíše tak, aby odrážely zdravý rozum.6 Nevzniká 

nový přelomový směr, ale spíše možný náhled na způsob, jakým jsou určité normy či 

jejich návrh prezentovány, definovány, interpretovány a také používány.  

Ilustrujme na první pohled podivně a složitě znějící „libertariánský 

paternalismus“ na jednoduchém příkladu.7 Při obyčejném nákupu nových bot 

                                                
4 http://coathanger.com.au/archive/dibblys/loo.htm In THALER, Richard H., SUNSTEIN, Cass. Nudge 

(Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí. 2010, s. 13. 

5 O rozdílu mezi liberálním a libertariánským dále v kapitole 2.1.1., jejich obsahový význam je ovšem 

totožný. Tato diplomová práce používá označení liberální v slova smyslu a označení libertariánský 

v užším pojetí, pokud chce přímo poukázat na koncepci libertariánského paternalismu.  

6 THALER, Richard H., SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. 2010, s. 14. 

7 Všechny příklady zjednodušují, nelze je brát dogmaticky, neboť mohou nabízet zavádějící příliš 

jednoduché závěry, které potvrzují naši hypotézu. Na druhou stranu, libertariánský paternalismus a jeho 

mateřský ekonomický směr – behaviorální ekonomie je z velké části také postaven na ilustrujících 
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nepostupujeme pouze tak, že porovnáme cenu bot s užitkem, který nám přinesou, a 

podle toho se rozhodneme. Klasičtí ekonomové sice říkají, že vlivy na rozhodování, 

jako typ bot, značka bot nebo barevná kombinace (prozrazující například, že víme, co se 

nosí a zvyšující tak náš společenský status) patří do určení míry užitku. Lidé se ale 

rozhodují také podle toho, a marketingoví specialisté a personalisté to dobře vědí, jak se 

jim obchod líbí, jestli jsou prodavači a prodavačky upravení a milí (ale současně ne 

vlezlí), jestli jsme na „vlně utrácení“ (jsme po výplatě) nebo máme sklon uvažovat více 

racionálně a spořivě (jsme před výplatou) a jestli budeme platit kartou nebo obchod 

přijímá pouze hotovost (jdeme si vybrat peníze a cestou si nákup rozmyslíme). 

1.1 Stát jako Baťa 

Stát můžeme velice zjednodušeně chápat jako takový velký obchod s botami. 

Snaží se, aby jste si vybrali ty, které se vám budou líbit, abyste byli s nákupem 

spokojení, nemuseli je reklamovat (a pokud by k reklamaci došlo, můžete se spolehnout 

na vstřícný servis) a mohli platit jakýmkoliv způsobem. Stát si tím zvyšuje šance, že 

budete loajální zákazník a nebudete chtít raději nakupovat v jiném obchodě (tedy žít v 

jiném státě a odvádět tam daně). Vláda jsou vstřícní prodavači, kteří si hýčkají své 

zákazníky a chtějí vás obsluhovat i příště (a navíc mají procenta z prodeje).  

Obchodu s botami se lze vyhnout, ale tu a tam si nějaké pořídit musíme, pokud 

nechceme chodit bosí. Liberálové hájí nákupní pozici, podle které si můžeme vybrat z 

maximálního výběru jaké chceme (a anarchisté by tvrdili, že by bylo nejlepší chodit 

bosí, když se vám chce). Kritici liberálům vyčítají, že obchod by měl nabízet boty 

zdarma pro ty nejpotřebnější. Paternalisté by nejradši zakotvili právo na jedny nové 

boty každé dva měsíce. Kritici paternalistům vyčítají, že musí chodit v botách, které 

sice dostali zdarma či zvýhodněně, ale tlačí je, nehodí se jim barevně a že přátelé 

majitelů obchodu mají pod pultem schované lepší a přesně na míru. Libertariánští 

paternalisté nabídnou příjemný servis, nabídku předvedou, vše vysvětlí, upozorní na ty, 

které by se vám možná mohly líbit, ale do nákupu vás nenutí. Maximálně vám nabídnou 

výhodný program, kdy vám doručí nový model bot každé dva měsíce (přesně vaši 
                                                                                                                                          

příkladech, které jsou v práci citovány nebo je na ně odkazováno. Proto i tato práce zvolila cestu 

ilustrujících příkladů.  
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velikost a výběr vyhodnotí například na základě toho, jaké si prohlížíte boty na 

internetu), ale s možností se z programu kdykoliv odhlásit.  

Libertariánský paternalismus mohou aplikovat soukromé subjekty i vláda. 

Soukromé subjekty takový přístup již přes půl století nazývají marketingem. Úlohou 

marketingu je identifikovat a uspokojovat lidské potřeby.8 Marketing není ničím 

novým, jen se nyní poslední půl století pojímá jako vysoce specializovaná disciplína, 

profesionalizuje se. Vždy se obchodníci snažili udržet si staré zákazníky a přilákat nové 

zákazníky. Tržní hospodářství v určité formě také fungovalo o mnoho staletí dříve, než 

Smith popsal neviditelnou ruku trhu. Paradigmata, ve kterých žijeme a uvažujeme, se 

nemění skokově, ale dochází k syntetizování směrů, diferenciaci některých přístupů a ke 

změně uvažování o těchto přístupech. Libertariánský paternalismus reaguje na současné 

společenské, ekonomické a politické změny a destiluje je ve vládní marketing s širším 

politickým, filozofickým, ekonomickým a společenským rámcem.  

 Americká a britská vláda si přestala najímat marketingové specialisty, aby jim 

pomohli vládní politiku správně prodat, až když už mají boty na skladě, ale začlenila je 

do samotného výrobního týmu. Výrobková koncepce: „Maximalizuj výběr a kvalitu a 

prodej!“9, už dávno nestačí v komerční sféře, a libertariánský paternalismus je důkazem 

toho, že nedostačuje ani ve vládní politice. Vlády mají nyní ambicióznější cíl: 

přesvědčit své občany, že i vládu lze mít rád.   

1.2 Výběr tématu práce a perspektivy jeho zkoumání 

Filozofie „postrčení“ možná nemusí znít na první pohled jako dostatečně silné 

téma pro akademické zkoumání, tedy ani pro diplomovou práci. Jedním z cílů této práce 

je naopak prokázat, že se jedná o téma, které je s to bez sebemenšího akademického 

                                                
8 Definice marketingu podle marketingového guru Philipa Kotlera zní: „Marketing je sociální proces, při 

kterém jednotlivci a skupiny získávají, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím tvorby, nabídky a směny 

hodnotových produktů a služeb s ostatními.“ KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a 

ovládnout nové trhy. 2001, s. 24. 

9 „Výrobková koncepce předpokládá, že zákazníci budou preferovat ty produkty, které mají nejvyšší 

jakost, výkonnost nebo zcela nové vlastnosti.“ KOTLER, Philip. Marketing podle Kotlera: jak vytvářet a 

ovládnout nové trhy. 2001, s. 34. 
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zaváhání projít měřítky Popperovy břitvy. Příklady autorů knihy Nudge (Šťouch) 

potvrzují, že aplikace libertariánského paternalismu se skutečně v politické praxi 

odehrává. Chicagský profesor ekonomie Richard H. Thaler a harvardský právník Cass 

R. Sunstein působí jako konzultanti americké a britské vládní politiky: Sunstein se stal 

šéfem americké vládní Kanceláře informačních a regulačních záležitostí10, Thaler 

působil jako konzultant americké konzervativní strany a také při vzniku zmíněné britské 

Nudge Unit. Kritici poukazují na to, že profesní dráha Sunsteina a Thalera dokazuje 

ideologické a mocenské praktiky: „Vládci často poskytují peníze a privilegované 

postavení intelektuálům, kteří by mohli prospět jejich panování.“11 

Libertariánský paternalismus není prostou syntézou libertariánského a 

paternalistického hlediska. Lze jej spíše definovat jako jemný paternalismus, který ale 

používá akademicky zajímavější a kontroverznější označení libertariánský.12 Ať už 

přístup označíme jakkoliv, je patrná tendence o přehodnocení tradičních náhledů na 

klasickou ekonomii, liberalismus, paternalismus ve spojení s právem a jeho funkcí. 

Jednou z těchto tendencí je snaha o spojování různých oblastí (jako liberalismu a 

paternalismu nebo psychologie a ekonomie). V praxi, ať už prostřednictvím Nudge Unit 

nebo její americké obdoby, se vlády snaží poznatky libertariánského paternalismu (a 

tedy také behaviorální ekonomie, viz níže v kapitole 2.5) uplatnit jako jednoduchá, 

chytrá a finančně nenáročná řešení společenských problémů. 

Paternalismus vzbuzuje řadu emocí, které jsou závislé i na politicko-

geografickém kontextu a politické zkušenosti: zatímco Česká republika se tedy právně, 

ekonomicky i morálně snaží po roce 1989 spíše oprostit od socialistických rudimentů, 

včetně paternalismu, angloamerický svět nemá paternalismus zatížen totalitní 

zkušeností. Libertariánský paternalismus se snaží o čerstvý pohled na toto téma, 

                                                
10 White House Office of Information and Regulatory Affairs, zkr. OIRA. Byl poradcem do roku 2012.  

11 BOAZ, David. Liberalismus v teorii a politice. 2002, s. 222. 

12 THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. 2010, nebo také THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Libertarian 

Paternalism. American Economic Review. 2003, vol. 93, issue 2, s. 175-179. DOI: 

10.1257/000282803321947001. Dostupné z: 

http://pubs.aeaweb.org/doi/abs/10.1257/000282803321947001 
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nezatížený totalitou, která státní paternalismus vnímá nikoliv jako pokus o nastolení 

vládní totality, ale s určitými předem vymezenými pravidly, který má za cíl občanům 

spíše pomoci než uškodit.   

Nová soukromoprávní rekodifikace akcentuje přednost svobody člověka před 

státem.13 Svobodné rozhodování: autonomie vůle vyjádřená také právem brát se o 

vlastní štěstí je základní zásadou, která se promítá do konkrétních ustanovení 

soukromoprávní úpravy.14  Nový občanský zákoník a další zákony rekodifikace jsou 

nejen postaveny na zásadách liberalismu, ale také se k liberalismu a vlastní aktivitě 

snaží směřovat příjemce normy. 

Nastavení veřejné politiky ovlivněné libertariánsky paternalistickou doktrínou je 

projevem ideologie, která se bezprostředně promítá i do nastavení právních vztahů. 

Proto práce nabízí pestré pohledy na problematiku z hlediska práva, moci, budování a 

sdílení právních a společenských hodnot. Pochopením vztahů a předvídáním 

pravděpodobného chování subjektů práva může zákonodárce přiblížit právní normy de 

lege lata k chápání práva de lege ferenda. Libertariánští paternalisté by souhlasili 

s tvrzením, že cílem jakékoliv politiky nemá být v moderní společnosti vynucení 

určitého chování, ale svobodné rozhodnutí chovat se určitým způsobem. Jde tedy o 

návrat k určité formě společenské smlouvy, která má za cíl dostatečně reflektovat 

potřeby postmoderní a postdemokratické15 společnosti.    

Díky rozvoji společnosti, přístupem ke komunikačním technologiím se svět stal 

propojenějším, proto i požadavky veřejnosti na stát jsou také náročnější: nejen na to, co 

                                                
13 ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 

Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 315 s. ISBN 978-80-7478-013-4, s. 15. 

14 § 3 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

15 Jednou z charakteristik postdemokratické společnosti je snaha o nalezení třetí cesty (mezi pravicí a 

levicí, liberalismem a paternalismem atp.). „Postdemokracie představuje vládní praxi a konceptuální 

legitimizaci demokracie po demonstracích, je to demokracie, jež vyloučila vystupování, početní chyby a 

spory lidí, a je proto redukovatelná na samotnou interakci státních mechanismů a na kombinaci energií a 

zájmů společnosti.“ Jacques Rancière In STAVRAKAKIS, Yannis. Postdemokracie. Atlas Transformace 

[online]. [2010], - [cit. 2014-06-20]. Dostupné z: http://www.monumenttotransformation.org/atlas-

transformace/html/p/postdemokracie/postdemokracie.html 
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má zajišťovat a ochraňovat, ale také jak má vystupovat, transparentně jednat a co 

nejpříměji a nejsrozumitelněji komunikovat s občany. Forma, kterou jsou informace 

prezentovány, zásadně ovlivňuje pravděpodobnost jejich účinného sdělení a sdílení. 

Jednosměrná komunikační struktura od zdroji k příjemci se rozpadla. Informace 

v dnešní společnosti se jednoduše nepředávají, nesdělují, ale stěžejní je zejména sdílení 

obsahů. 16 Vládní strategie už tedy nemůže stát jen na absolutistickém rudimentu 

„dostaň se k moci a nařizuj“. Vládní strategie musí být sofistikovanější, musí vycházet 

ze znalosti chování, přání, cílů, motivací a také slabých míst respondentů – ať už 

příjemců právní normy nebo cílové skupiny. Abychom dosáhli předvídaného a 

požadovaného chování z hlediska dlouhodobých cílů, je vhodné nastavit podle toho 

komunikační mechanismy.  

Aplikace libertariánského paternalismu může, a podle libertariánských 

paternalistů by také měla, využít hlavně vláda v oblasti veřejné politiky a také práva.17 

Práce zkoumá možnost, jak může zákonodárce stanovit podmínky v soukromém právu 

tak, aby byla zachována svoboda volby a zároveň dostatečně reflektovány zájmy státu 

ohledně „lepšího rozhodování o zdraví, majetku a štěstí“. V názvu práce by tedy mohl 

být, a podle některých názorů snad i měl být, otazník - název práce by tedy mohl znít 

„Koncepce libertariánského paternalismu v rekodifikaci českého soukromého práva?“, 

případně bezotazníková verze „Potenciální užití libertariánského paternalismu v 

rekodifikaci českého soukromého práva“. Zvolený název diplomové práce ale 

vykresluje zkoumané téma: těžištěm je zejména problematika samotného 

libertariánského paternalismu. Přístup nabízí odlišný pohled na koncepci a aplikaci 

jakéhokoliv typu norem, včetně norem právních, resp. soukromoprávních. Kromě zájmů 

subjektu, který normu určuje (ať už zákonodárce či například zaměstnavatel) a cíleného 

efektu, tedy normativního chování, bere normotvůrce také v úvahu, jak se lidé 

doopravdy chovají, jak uvažují, na jaké podněty jakým způsobem reagují.  

                                                
16 KRAUS, Jiří. Jazyk v proměnách komunikačních médií. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2008, 172 s. Učební 

texty Univerzity Karlovy v Praze, 15. ISBN 978-802-4615-783, s. 17. 

17 THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. 2010, s. 24. 
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Libertariánský paternalismus je filozofickým rámcem, který vychází z 

behaviorální ekonomie. Behaviorální ekonomie byla donedávna počítána mezi 

alternativní ekonomické teorie, která ale přináší cenné závěry společenským vědám.18 

V ekonomii pozorujeme určitý návrat ekonomie ke společenským vědám a k obratu 

směrem k jednotlivci a mikroekonomickému přístupu. Behaviorální ekonomie přináší 

pohled na chování jednotlivce a zaměřuje se na iracionální lidské chování, důvody, jeho 

předvídatelnost a následky. Práce se proto vyznačuje multidisciplinárním přístupem, její 

nedílnou součástí jsou také teorie příbuzných společenskovědních odvětví jako 

ekonomie, sociologie, antropologie, mediální studia či psychologie. Diplomová práce 

tak přesahuje klasický právní rámec ve výběru témat i zdrojů. Není tomu (pouze) 

z důvodu, že, jak připomíná Tomáš Sedláček myšlenku Paula Feyerabenda „všechno se 

hodí,“19 ale zejména z důvodu ukotvení práce a demonstrace provázanosti perspektiv.  

Libertariánský paternalismus a behaviorální ekonomie se stávají soudobou 

ekonomickou a politickou doktrínou. Tyto alternativní přístupy se snaží o spojení dříve 

protikladně vnímaných proudů – keynesiánství a monetarismu, libertarianismu a 

paternalismu – všechny tyto proudy byly v určité době dominantními paradigmaty. 

Jejich alternativní syntézy se snaží o konstruktivní propojení se zohledněním kritických 

míst. Ekonomové, ať už je to u některých konstatování faktické, pesimistické nebo 

optimistické, konstatují, že je nyní více než pravděpodobné, že regulátor zvolí 

paternalistický přístup.20 

Libertariánský paternalismus nelze vnímat jako ideální model, ale spíše jako 

neoddiskutovatelnou tendenci současné reality. Otázka libertariánského paternalismu 

nezní, jestli by vládní i soukromí činitelé měli tuto strategii použít, ale jaké jsou 

možnosti, limity a nebezpečí jejího používání. Marketingu se nevyhneme v žádné 

                                                
18 Některé ze závěrů ohledně iracionálního chování (jako averze ke ztrátě) jsou vysvětleny v této práci. 

Jedním z důkazů o stoupajícím vlivu je také ocenění behaviorálních ekonomů a psychologů Nobelovou 

cenou – např. Herbert Simon (1978) nebo Daniel Kahneman (2002). 

19 Fayerabend, 2001 s. 50 In SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od 

Gilgameše po finanční krizi. 1. vyd. Praha: 65. pole, 2009, 367 s. ISBN 978-80-903944-3-8. S. 17. 

20 CONWAY, Edmund. Ekonomie: 50 myšlenek, které musíte znát. Vyd. 1. Praha: Slovart, 2013, 208 s. :. 

ISBN 978-80-7391-752-4, s. 203. 
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oblasti. I vystupování jednotlivce je forma jeho osobní marketingové strategie a 

osobního PR. Ti jedinci, kteří si to uvědomují a dokáží s tím pracovat, mohou lépe 

uplatňovat svoje myšlenky. A vláda se nevyhnutelně snaží o totéž.   

1.3 Cíl práce 

Libertariánskému paternalismu se nelze nevyhnout. Můžeme ho ale cíleně 

používat v právu? „Symbolem propojení světa politiky a práva jsou [...také...] právně-

politické cíle. Tento strukturální element právního systému je vyjádřením toho, jaká 

„dobra“ ze světa politiky mají být s pomocí práva realizována.“21 Normativisté (a nejen 

oni) by byli nápadem zakomponovat libertariánský paternalismus do právních norem 

zděšeni. Podle nich se má právník soustředit na poznání a aplikaci práva, rozhodně by 

se neměl pokoušet „hodnotit nebo vyjadřovat stanoviska de lege ferenda. Vměšování do 

politiky právníkům nepřísluší.“22 

Základní otázka práce tedy zní, zda je libertariánský paternalismus obsažen 

v právu a zda bychom jej měli cíleně do právních norem aplikovat. Hypotézou práce je, 

že libertariánský paternalismus je v právu neodmyslitelně obsažen a to dokonce i 

v právu soukromém, které by obecně mělo být co nejvíce ušetřeno vlivu státní moci. 

Cílem práce je jej v části o soukromé rekodifikaci identifikovat a zároveň poukázat na 

další možnosti, limity a nebezpečí, které z jeho aplikace vyplývají.  

Kritici varují, že bychom měli zapnout alarm při prvním experimentu se 

svobodu.23 I když je omezení svobody drobné a přijatelné, může nastolit trend k dalšímu 

omezování. Nové možnosti, které koncepce nabízí, s sebou nesou také nová nebezpečí. 

Kritika koncepce a poukazování na problematické pohledy jsou cennými vodítky pro 

určení limitů a problematických míst teorie. 

                                                
21 MARŠÁLEK, Pavel. Právo a společnost. Vyd. 1. Praha: Auditorium, 2008. 258 s. Téma. ISBN 978-

80-903786-8-1, s. 210. 

22 Boguszak In MARŠÁLEK, Pavel. Právo a společnost, s. 21 

23 James Madison in SOBEK, Tomáš. Právní myšlení: kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV 

ČR, 2011, 620 s. ISBN 978-807-3803-117, s. 178 
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Práce přistupuje k tématu induktivně – deduktivním přístupem pomocí 

postupného kladení otázek. Takovou otázkou může být například, zda není 

libertariánský paternalismus spíše politická doktrína vládních expertů než vědecký 

přístup? Můžeme používat libertariánský přístup v soukromém právu, nebo se jedná o 

plíživou inferenci státu do „zapovězených“ soukromých oblastí? Mohou opravdu právní 

normy zajistit štěstí, zdraví a bohatství? Není libertariánský paternalismus v českém 

právním prostředí krokem zpátky, nebo může nabídnout nové perspektivy a možnosti? 

Hlavním cílem práce je stručně a srozumitelně tyto otázky rozvinout, zanalyzovat a 

předložit možné odpovědi. 

Důležitou součástí cesty ke stanovenému cíli je zkoumat a zhodnotit 

libertariánský paternalismus z hlediska právní filozofie ve vztahu ke svobodě 

rozhodování. Současně jej také porovnat s novou koncepcí českého soukromého práva, 

které se oproti minulé úpravě vyznačuje značně liberálnějším přístupem k úpravě práv a 

povinností. Při aplikaci na rekodifikaci českého soukromého práva deskriptivní a 

komparativní analýza, zastoupenou zejména novým občanským zákoníkem, zákonem o 

obchodních korporacích a zákonem o mezinárodním právu soukromém.24  

1.4 Konceptuální linie: architektura výběru práce 

Všechno by mělo být tak jednoduché, jak jen to jde, ale ne zjednodušené. 

Albert Einstein25 

Ústředním tématem diplomové práce je svoboda rozhodování jednotlivce, které 

je centrálním bodem jak libertariánského paternalismu, tak soukromoprávní 

rekodifikace. Svou multidisciplinaritou téma zasahuje do oblasti právní filozofie, teorie 

práva, dotýká se právního dualismu, role státu a míry státních zásahů do života 

jednotlivce, filozofických pojmů jako štěstí, také tradici behaviorální ekonomie či 

změny soukromoprávní úpravy. Problematiku lze vnímat nejen v úzce právně 

                                                
24 Práce se z rekodifikační triády zaměřuje především na normy obsažené v občanském zákoníku, zk. č. 

89/2012 Sb., další dva zákony přiblíží z hlediska libertariánského paternalismu jen stručně. 

25 Autorství citátu bývá připisováno Albertu Einsteinovi, ale stále panují pochybnosti. Zdroj: 

http://quoteinvestigator.com/2011/05/13/einstein-simple/ 
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orientovaném pojetí, ale v širším kontextu komunikace a uplatnění moci, což je jeden 

z přístupů, které práce používá. Klíčovými pojmy jsou liberalismus, paternalismus, 

právo, svoboda, moc, omezení, pošťouchnutí, architektura výběru, opt-in a opt-out, 

averze ke ztrátě, heuristiky.  

Aby byly klíčové oblasti dostatečně pokryty, ale zároveň nedošlo k přílišnému 

rozmělnění práce, sleduje diplomová práce níže uvedenou konceptuální linii. Práci lze 

rozdělit do tří částí, které se dále dělí do kapitol. V první části je přiblížen koncept 

libertariánského paternalismu, jeho vývoj a myšlenkové kořeny a definovány základní 

koncepce a pojmy. V druhé části je představena koncepce libertariánského paternalismu 

z hlediska aplikace v právu. V této části jsou také představeny limity a nebezpečí 

vládního libertariánského paternalismu. V následující části je koncept komparován se 

soukromoprávní rekodifikací jak v obecné rovině, tak také na úrovni konkrétních 

příkladů a ustanovení. V závěru práce popisuje případy, jak pohled aplikovat do 

legislativního procesu a také konkrétní způsoby nastavení systému, jakými vládní 

behaviorální skupiny ovlivnily chování občanů. Závěrečná část obsahuje shrnutí 

nosných bodů konstrukce, její limity, nebezpečí, přesahy a její vývoj do budoucna. 
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2. Libertariánský paternalismus 

„Čím více zákazů, tím chudší lid.“ 

Lao C‘26 

Abychom mohli definovat libertariánský paternalismus, definujme nejprve 

stručně obě části pojmu – libertarianismus a paternalismus. Poté práce přiblíží samotný 

pojem libertariánského paternalismu a stěžejní pojmy, které se v koncepci užívají. 

Součástí je i nastínění nejsilnějších kořenů libertariánského paternalismu – behaviorální 

ekonomie. 

Struktura přiblížení hlavních pojmů, se kterými tato koncepce pracuje, je 

představena, byť ne nutně zcela chronologicky, podle pojmů uvedených v knize Nudge 

(Šťouch). Před vydáním této knihy však byly poznatky představeny v jednotlivých 

článcích.27 Současně pojmy vycházejí zejména ze závěrů americko-izraelské dvojice 

ekonoma Amose Tverskeho a psychologa a držitele ceny za ekonomii (2002) Daniela 

Kahnemana. Níže uvedené pojmy jsou klíčové pro pochopení mechanismů a mezí 

využití libertariánského paternalismu, aby bylo možné je porovnat s teoriemi právní 

filozofie a koncepcí rekodifikace uvedené v dalších částech práce. Využití struktury 

nicméně nemá za cíl suplovat výtah zmíněné publikace Nudge (Šťouch) – pojmy jsou 

zasazeny do kontextu právních a společenskovědních poznatků a teorií. 

2.1 „Libertariánský...“ 

„Libertarianismus není ani tak doktrínou, jako postojem, který jedni odsuzují 

jako zaměňování svobody se svévolí, jiní vynášejí jako nový směr humanismu.“28 

                                                
26 Lao C‘: Tao – Te- Ťing. Praha: Pragokoncert. 1969. S. 100 in ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro 

každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká 

republika, 2013, 315 s. ISBN 978-80-7478-013-4. s. 28. 

27 Např. Libertarian Paternalism Is Not an Oxymoron (Sunstein, Thaler, 2003), A Behavioral Approach to 

Law and Economics (Jolls, Thaler, Sunstein, 1998), Libertarian Paternalism (Sunstein, Thaler, 2003). 

28 SCRUTON, Roger. Průvodce inteligentního člověka filosofií. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal, 

2003. 137 s. Studium. ISBN 80-85947-91-9. 
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Práce užívá označení libertariánský v užším kontextu libertariánského 

paternalismu, liberální je užíván jako širší pojem označující klasické liberální pojetí. 

Sunstein a Thaler, stejně jako autoři českého překladu jejich knihy, používají 

pojem libertariánský. Jaký je významový rozdíl mezi pojmem libertariánský a liberální, 

příp. liberalistický? Má tento rozdíl vliv na vnímání pojmu? Liberální a liberalistický 

jsou de facto synonyma, libertariánský je geograficky a politicky odlišně zatížen. Pro 

českého čtenáře bez bližšího vztahu k angloamerickému prostředí tento rozdíl není 

významově tolik výrazný. Klasický liberalismus staví na zaručené svobodě, 

libertarianismus se nespokojí pouze se zaručenou svobodou a nevměšováním státu, ale 

navíc ještě volá po co nejslabším státu. Kvůli neomezenému lassez-faire bývá tedy 

libertarianismus někdy spojován s anarchistickými pozicemi.   

Na klasickém spektru proudů politického myšlení liberálové zastávají 

minimalistickou pozici: co nejméně zásahů do osobní svobody jednotlivce, stejně jako 

co nejméně zásahů do ekonomické svobody jednotlivce. Stejně tak konzervatismus hlásá 

co nejméně zásahů do ekonomické svobody jedince, ale na rozdíl od liberalismu má 

v něm stát právo zasahovat do osobní svobody,  když „reguluje internet, reguluje náplň 

povinné školní docházky nebo používání bezpečnostních pásů v automobilech.“29 

Libertariánský paternalismus se od konzervatismu liší tím, že neuposlechnutí omezení 

nesankcionuje, nejedná se o modus příkazu a zákazu. Reakce na pošťouchnutí nejsou 

právně vymahatelná, jedná se výhradně o nastavení výběru. Konzervatismus stojí 

v protikladu k libertarianismu v zásahu do ekonomické svobody jednotlivce,30 ale není 

zcela v protikladu s liberalismem (spojení liberálně-konzervativní je tedy možné).  

Podle tradičního, dle některých již překonaného dělení politického spektra na 

pravicové a levicové, bývají v českém prostředí oba směry vnímány pravicově a často 

jako symbioticky. Význam je ale značně jiný ve Spojených státech amerických, kde 

liberální pozice jsou vnímány jako pozice socialistické; označení „liberalism“ se 

používá pro označení sociální demokracie, zatímco pro vyjádření původního obsahu 

                                                
29 Šíma in BOAZ, David. Liberalismus v teorii a politice. 2002, s. 12. 

30 BOAZ, David. Liberalismus v teorii a politice. 2002, s. 333. 
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slova liberalismus se užívá termínu „libertarianism“.31 Na druhou stranu je třeba 

připomenout, že americká konzervativní i sociálně liberální tradice vychází z myšlenek 

klasického liberalismu, tedy z myšlenek Huma, Locka, Smithe, Milla a dalších, a jsou 

silně ovlivněny Benthamovým utilitarismem. Evropané, zvláště Ti východní, mají 

paternalismus spojen s marxistickou doktrínou a řízeným plánováním. Amerika nemá 

s takovou formou silného paternalismu ve srovnání s Evropou skutečnou vlastní 

historickou zkušenost a tradici. Zatímco paternalismus může být v Evropě, zejména 

v postsocialistických zemích, vnímán jako návrat k myšlenkám socialismu (nebo 

v unijní Evropě jako projev vlivu evropského komunitárního práva), v angloamerickém 

právním prostředí mohou paternalistické myšlenky působit jako nový (a nevyhnutelný) 

přístup.    

2.2 „...paternalismus“ 

Paternalismus vychází z nadřazené pozice jedné strany (pater – otec státu, určité 

skupiny) vůči druhé straně – za proklamovaným účelem ochrany, výchovy atp.  

Paternalismus se v raných patriarchálních despotických formách vyskytoval zejména 

v přední Asii a severní Africe, v antickém Řecku a později v Římě byl poté 

demokratický modifikován. V moderních dějinách se potom paternalismus projevoval 

ve své neopaternalistické formě, která na místo zájmů elit má za cíl širší zájem, tedy 

zájem lidu – v různých epochách se potom tento neopaternalismus ideologicky 

modifikoval – jmenujme nacionální socialismus válečného Německa, kdy sociální 

politika sloužila jako nástroj k upevnění moci vůdce, nebo socialistický 

neopaternalismus, jehož výsledkem byla manipulace a diskriminace v zájmu 

celospolečenského rozvoje.32 

Odpůrci paternalismu si uvědomují četnost názoru, podle kterého „u ostatních 

lidí nelze věřit v jejich schopnost činit správná rozhodnutí.“33 Podle nich je obvyklé, že 

se řada lidí strachuje, že ostatní lidé se nedokáží správně rozhodnout pro správnou školu 
                                                
31 Tamtéž, s. 315. 

32  TOMEŠ, Igor. Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 439 s. 

ISBN 978-80-7367-680-3., s. 57-60 

33 BOAZ, David. Liberalismus v teorii a politice. s. 234. 
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pro své děti, správný lék atp., ale zároveň málokdy požadují a očekávají od vlády, aby 

rozhodovala o jejich životech. V tomto náhledu se liberálové od libertariánských 

paternalistů liší, neboť ti se domnívají, že lidé si naopak přejí radu, resp. pošťouchnutí 

či postrčení během rozhodování o svých záležitostech.  

Paternalismus funguje na principu nařízení, tedy na principu autority, kterou 

z určitého důvodu uznáváme. Psychologie ukazuje mnohými výzkumy na slepou 

poslušnost vůči autoritě, která může nahradit individuální rozhodování.34 

2.3 Syntéza nebo oxymorón? 

Sunstein a Thaler údajně s nadsázkou tvrdí, že název byl vybrán jako „schválně 

vybraný kontroverzní protimluv, aby rozdmýchal kontroverzi a zájem na akademické 

půdě.“35 Za názvem můžeme také spatřit snahu odlišit se od behaviorální ekonomie – 

jednak to autorům umožňuje jejich práce nutně neřadit ani čistě do právního, ani čistě 

do ekonomického směru.36  

Autoři a propagátoři této koncepce Sunstein a Thaler přiznávají, že se nejedná o 

spojení obou přístupů stejnou měrou a že se spíše jedná o určitou formu paternalismu, 

                                                
34 Nejznámějším případem jsou tzv. Milgramovy výzkumy poslušnosti, které ve své době „šokovaly“ svět 

a odpověděly tak na otázky, které vyvstaly zejména po druhé světové válce. Milgramovy výzkumy z roku 

1963 spočívaly v trestání šoky za špatné odpovědi – zkoumaným byl trestající, trestaný byl součástí týmu 

experimentátorů, který ale věrohodně reagoval na vzrůstající elektrické šoky za špatné odpovědi. 

„Učitelé“, povzbuzováni mentorem k pokračování výzkumu, více než z poloviny (65%) pokračovali 

v trestání, ačkoliv si byli vědomi, že mírou elektrických šoků mohou „žákovi“ přivodit trvalé následky 

nebo jej dokonce usmrtit. ZIMBARDO, Philip G. Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět. 

Praha: Moraviapress, 2005, 199 s. Knihovna Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, sv. 7. 

ISBN 80-861-8180-4, s. 40. 

35 KOVANDA, Lukáš. Proč jsou mouchy v pisoárech?. Finmag [online]. 2010, 27.10. [cit. 2014-05-15]. 

Dostupné z: http://finmag.penize.cz/ekonomika/263932-proc-jsou-mouchy-v-pisoarech 

36 Navíc jsou si jako architekti výběru své myšlenky vědomi síly slov, označení a pojmenování, a tedy 

vědí, že lidé obecně nemají k ekonomickým tématům většinou důvěru a hlavně tuto oblast považují za 

komplikovanou a nepříliš zábavnou: V knize je několikrát zmiňována například maximální možná 

hranice „25 % ekonomů na večírku, aby nebyla konverzace nenávratně zkažená“ (Sunstein, Thaler, 2010, 

s. 25). (Je zajímavé, že takové poměrové omezení se nekladou ve vztahu k právníkům.) 
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byť je tento paternalismus „slabý, jemný, nevtíravý“.37 Tato nevtíravost se projevuje ve 

formě doporučení, tzv. postrčení nebo šťouchů, které mohou příjemci pomoci. Spíše než 

o paternalismus se podle nich jedná o anti-antipaternalismus: Thaler a Sunstein 

odmítají tezi, že paternalismu se dá vyhnout (jak tvrdí antipaternalistický přístup38) a 

snaží se s tímto nevyhnutelným paternalismem pracovat. Zastánci libertariánského 

paternalismu souhlasí s libertariánským svobodným pohledem v podobě friedmanovské 

svobody volby a proklamují svobodu rozhodování. Adjektivum libertariánský tedy 

pouze upřesňuje formu paternalismu. Hlavní proklamovanou tezí libertariánského 

paternalismu je „uvědomělá snaha jak institucí v soukromém sektoru, tak vlády 

nasměrovat volby lidí směrem, který zlepší jejich životy.“39 S liberalismem má 

libertariánský paternalismus společný zejména individualistický centralismus – 

soustředí se zejména na chování jednotlivce, nikoliv na fungování společnosti. 

Paternalismus poskytuje širší rámec, který nastavuje kritéria pro výběr. Libertariánský 

paternalismus zpochybňuje utilitaristické teze o absolutní svobodě jednotlivce, který má 

díky svobodě volby možnost být šťastný a činit to, co jej činí šťastným, a takto 

prospívat celé společnosti (důkazem je tzv. Nashova rovnováha, viz níže).  

Libertariánští paternalisté také označují za chybnou premisu o maximalizaci 

výběru. Tvrdí, že zmnožení možností sice zvyšuje možnost nabídky, ale roste také 

možnost špatného rozhodnutí, kdy se jedinec není schopen ve velké nabídce 

zorientovat. Klasický ekonomický pohled o maximalizaci výběru zpochybnila například 

psycholožka Sheene Iyengard, která prováděla jednoduchý pokus s ochutnávkou 

marmelád a následnou koupí. Při ochutnávce, kdy měli spotřebitelé na výběr z šesti 

druhů marmelád, si některou z nich následně koupilo 30 % spotřebitelů Při ochutnávce 

s výběrem z dvaceti čtyř druhů, si marmeládu koupily jen 3 % spotřebitelů. „Když máte 

příliš velký výběr, když musíte zvažovat víc možností, než kolik vašemu nevědomí 

                                                
37 THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí, s. 15. 

38 Např. WHITMAN, Glen. The Rise of the New Paternalism. Cato Unbound [online]. 5.4.2010-, - [cit. 

2014-06-12]. Dostupné z: http://www.cato-unbound.org/2010/04/05/glen-whitman/rise-new-paternalism 

39 THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí, s. 15. 
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vyhovuje, tak vás to paralyzuje.“ 40 V otázce marmelád je přitom výběr a jeho 

dlouhodobé důsledky jednodušší než v otázce výběru hypotéky, školy či léčebného 

programu. 

2.4 Mylná východiska libertarianismu podle libertariánských 
paternalistů 

Sunstein a Thaler upozorňují, že klasická liberální premisa, že dát lidem co 

nejvíce na výběr a nechat je volně vybrat, není v reálném světě reálných lidí vhodný 

přístup. Jak jsme výše uvedli, maximalizace výběru naopak může mást a zvyšuje 

pravděpodobnost chybovosti. Sunstein a Thaler upozorňují na základní mylné 

domněnky a tři hlavní chybné premisy, které klasičtí libertariáni (a liberálové) 

používají. První mylnou domněnkou je, že se lidé vždy rozhodují ve svém nejlepším 

zájmu. Tuto představu považují Sunstein a Thaler za tautologickou.41 Autoři tvrdí, že je 

mylné domnívat se, že si lidé vždy vyberou lépe, než by za ně vybral někdo jiný, zvlášť 

u komplikovaných rozhodnutí. 42  Lidé se podle Sunsteina a Thalera nikdy nerozhodují 

zcela sami. Často jsou lidská rozhodnutí ovlivněna tím, jak se rozhodují ostatní v našem 

okolí, jak jsou určitá rozhodnutí prezentována v médiích, co nám doporučí odborník atd. 

Chybným předpokladem je, že je možné vyhnout se ovlivňování výběru. Ať je 

výběr jakýkoliv a jakkoliv jej poskládáme a prezentujeme, toto nastavení bude 

defaultním nastavením architektury výběru. Architektura výběru je určitým druhem 

komunikace a Sunstein a Thaler upozorňují, slovy komunikačního teoretika Paula 
                                                
40 GLADWELL, Malcolm. Mžik: jak myslet bez přemýšlení. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 

2007. 246 s. ISBN 978-80-7363-097-3, s. 127. Stejný názor prezentuje také Barry Schwarz ve své knize 

The Paradox of Choice: Why More Is Less. SCHWARTZ, Barry. The paradox of choice: why more is 

less. Reissued. New York: Harper Perennial, 2005. ISBN 978-006-0005-696. Shrnutí knihy je také 

dostupné jako TED Talk: SCHWARZ, Barry. The Paradox of Choice. In: TED [online]. 2005 [cit. 2014-

06-13]. Dostupné z: http://www.ted.com/talks/barry_schwartz_on_the_paradox_of_choice 

41 THALER, Richard H., SUNSTEIN, Cass R. Libertarian Paternalism. American Economic Review. 

2003, s. 175.  

42 THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. 2010, s. 19. Tím se zásadně liší od liberálního přístupu, který je patrný také 

v koncepci soukromoprávní rekodifikace.  
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Watzlawicka, že nelze nekomunikovat.43 I kdyby byl výběr nastaven bez konkrétního 

úmyslného záměru, nebo co nejvíce neutrálně, vždy by se jednalo o určitý typ sdělení 

s určitými preferencemi44. Jakýmkoliv stanovením rámce se dopouštíme ovlivnění 

výběru, resp. stanovením architektury výběru.  

Dalším chybným předpokladem je nátlak jako nutná podmínka paternalismu.  

Libertariánští paternalisté tvrdí, že nátlak v rozhodování není nutný a že představením 

architektury výběru k nátlaku nedochází. Sunstein a Thaler uvádějí, že v „oblastech tak 

rozdílných jako spoření, dárcovství orgánů, manželství a zdravotní péče nabídnou 

takové návrhy, které budou v souladu s obecným postojem.“45 Libertariáni by naopak 

tvrdili, že k nátlaku dochází už právě plánováním architektury výběru. Tím se ale 

dostáváme ke stejné diskuzi jako v případě paternalismu, tedy zda je možné se mu 

vyhnout (libertariánští paternalisté tvrdí, že nikoli). 

2.5 Behaviorální ekonomie a limity racionálního rozhodování 

„Když chcete, aby po něčem lidé opravdu toužili, stačí, když to uděláte těžko 

dostupným.“ 

Mark Twain 46  

Když teta Toma Sawyera potrestá natíráním plotu, udělá z otravné činnosti 

přednost, kterou mu nakonec ostatní kamarádi závidí. Tato často zmiňovaná scéna 

dokazuje, jak důležitou funkci má forma – a jak může zcela změnit náhled na určitou 

                                                
43 WATZLAWICK, P. et al1967. Some Tentative Axioms of Communication. In Pragmatics of Human 

Communication - A Study of Interactional Patterns, Pathologies and Paradoxes. W. W. Norton, New 

York. 

44 THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. 2010, s. 19. 

45 THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. Vyd. 1. Zlín: Kniha Zlín, 2010, 309 s. Tema (Kniha Zlín). ISBN 978-80-87162-

66-8. s. 21 

46 Twain, Mark. Dobrodružství Toma Sawyera a Dobrodružství Huckleberryho Finna In ARIELY, Dan. 

Jak drahé je zdarma: proč chytří lidé přijímají špatná rozhodnutí : iracionální faktory v ekonomice i v 

životě. Vyd. 1. Praha: Práh, 2009, 215 s. ISBN 978-80-7252-239-2, s. 33. 
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činnost a jak lze někoho donutit dělat něco, do čeho se mu jinak nechce. Paradoxní na 

Sawyerově přístupu je, že postrčením je zde ve skutečnosti překážka: abyste mohli 

natírat plot, musíte něco obětovat – a musíte být pro takovou činnost uznáni vhodnými. 

Osobnostní, kulturní a sociální vlivy mají na rozhodování jednotlivce nesporný 

vliv, podle závěrů výzkumů mají situace na lidské činy mnohem větší vlivy než se 

obecně předpokládalo: „... lidé vždy ovládají své chování, jednají na základě svobodné 

vůle a tudíž jsou zodpovědní za všechny své činy.“47 Strategie tedy aplikuje zejména 

poznatky behaviorální ekonomie – poukazuje na zásadní rozdíl mezi normativním 

chováním lidí, tedy mezi tím, jak by se lidé měli chovat, nebo jsou dokonce odhodláni 

chovat, a tím, jak se doopravdy v reálných situacích chovají a rozhodují. Behaviorální 

ekonomie vznikla v 70. letech 20. století a bývá zařazována k alternativním 

ekonomickým proudům. Za její ideové představitele jsou považováni Tversky a 

Kahneman. Ti adaptovali teorie o zpracovávání informací mozkem a srovnali závěry 

takových výzkumů s ekonomickými modely. Navázali tak na závěry Herberta Simona, 

nositele Nobelovy ceny za ekonomii, který zpochybnil racionální schopnost lidí 

zpracovávat informace.48 Behaviorismus je v ekonomii chápán jako metodologický 

přístup, který zkoumá subjekty a jevy na základě jejich chování. Behaviorální ekonomie 

stojí na následujících základech: lidé jsou ovládáni morálními a hodnotovými soudy, 

lidé odlišně jednají v situacích, které zahrnují peníze, jsou iracionálními investory, 

jednají podle svých starých zvyků a jsou ovlivněni svými zkušenostmi i zkušenostmi 

svého okolí. 49 Ideální chování homo economicus podle behaviorálních ekonomů 

nereflektuje realitu a vede k zavádějícím závěrům. Klasičtí ekonomové předpokládají, 

že každé jednání je založeno na určité myšlence o příčinných vztazích50– behaviorální 

ekonomové tento předpoklad nesdílejí, resp. tvrdí, že kromě racionálního vyhodnocení 

příčinných vztahů hrají určující roli další „iracionální“ nebo emocionální faktory, které 

                                                
47 . ZIMBARDO, Philip G. Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět, s. 67. 

48 CONWAY, Edmund. Ekonomie: 50 myšlenek, které musíte znát. Vyd. 1. Praha: Slovart, 2013, 208 s. :. 

ISBN 978-80-7391-752-4. s. 186. 

49 HINDLS, Richard. Ekonomický slovník. 2. aktualiz. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, xcii, 519 s. ISBN 

80-717-9819-3. 

50  (Mises, 2006, s. 159) 
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zmiňujeme níže (zejména heuristiky nebo averze ke ztrátám). Důležitým přínosem teorií 

Kahnemana a Tverskeho je teze, že užití přibližných pravidel je předvídatelné – a 

předvídatelným způsobem tedy mění závěry standartního racionálního zkoumání nebo 

může upozornit na možné chyby nebo nepřesnosti takových závěrů.51  

Závěry behaviorální ekonomie nabízejí alternativu ke klasické Smithově tezi, 

podle které vytvářením blaha pro sebe vytváříme blaho pro společnost. Podle teorie her 

dochází k nekooperativnímu jednání, kdy sledování své dominantní strategie nemusí 

vždy znamenat celospolečensky optimální výsledek (tento poznatek je označován jako 

tzv. Nashova rovnováha52).53  

Stejně jako Smith se svou tezí o odměně a trestu, hlavní myšlenka 

behaviorálního psychologa Skinnera stojí na tezi, že chování je formováno pozitivním a 

negativním posilováním. Skinner tvrdil, že  „ideálnem behavioralismu je vyloučit 

donucování, uplatňovat kontrolu změnou okolí tak, aby se posílil druh chování 

prospěšný každému.“54 Tento behavioristický postulát můžeme označit i jako liberálně 

paternalistické východisko: eliminace paternalismu ve smyslu přímého nařízení a 

                                                
51 Jolls, Christine; Sunstein, Cass R.; and Thaler, Richard, "A Behavioral Approach to Law and 

Economics" (1998). Faculty Scholarship Series. Paper 1765. 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1765, s. 1477. 

52 Např. HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. aktualiz. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, xxii, 714 s. ISBN 80-

717-9681-6., s. 211. Ilustrativní vysvětlení obsahuje také film Čistá duše (A Beautiful Mind [film]. Režie 

Ron Howard. USA, 2001. 0:18 – 0:21) 

53 Nejznámějším příkladem nekooperativní hry je tzv. vězňovo dilema. Dva vězni jsou umístění 

v oddělených celách – pokud se oba nepřiznají, dostanou dva roky, pokud se oba přiznají, dostanou pět 

let. Pokud se přizná jeden a druhý ne, dostane první vězeň deset let – a opačně. Optimálním výsledkem je, 

aby se oba nepřiznali, podle dominantní strategie a aplikace Nashovy rovnováhy je lepší, aby se oba 

přiznali. Vězňovo dilema je používáno často pro vypořádání se s externalitami – podle Coaseho teorému 

(vymezeného ve následující kapitole) jsou způsobeny špatně vymezenými a nedostatečně chráněnými 

vlastnickými právy. HINDLS, Richard. Ekonomický slovník. 2. aktualiz. vyd. Praha: C. H. Beck, 2003, 

xcii, 519 s. ISBN 80-717-9819-3., s. 115, s. 453. 

54 COLLIN, Catherine. Kniha psychologie. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2014, 352 s. Universum 

(Euromedia Group). ISBN 978-80-242-4316-0, s. 80. 
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preferované nastavení podmínek výběru, tak aby ty prospěšnější pro společnost byly 

zároveň preferovanými pro jednotlivce, který výběr činí. 

2.6 Jak se Lidé rozhodují? Základní pojmy libertariánského 
paternalismu 

„Homo economicus umí myslet jako Albert Einstein, má kapacitu jako IBM Big 

Blue a sílu vůle jako Mhátma Ghándhí.“55 

Lidé a Ekoni představují dva typy lidského přemýšlení a chování.56 Kahneman 

poznamenává, že Lidé (angl. Humans) a Ekoni (angl. Econs, ryze ekonomicky uvažující 

jedinci) jsou subjekty odlišných disciplín – zatímco pro psychologii je běžné, že lidé 

nejsou plně soběstační a vždy zcela racionální, ekonomové zkoumají „agenty 

ekonomické teorie, kteří jsou racionální, sobečtí a jejichž chutě se nemění.“57  

Stejně jako tyto dva typy lidí existují dva korespondující typy myšlení, které 

různě proporčně využíváme. Sunstein a Thaler je nazývají reflexivní a automatický 

systém.58 Automatický systém je postaven zejména na intuici – je rychlý, často 

nevědomý a vychází ze zkušenosti. Oproti tomu reflexivní systém je systém racionální, 

vědomý, který vychází z pravidel.59 Rozlišování a využívání těchto systémů má velký 

význam v chybovosti v rozhodování. Malcolm Gladwell mluví o „vědomém a 

rozváženém myšlení“ stojícím proti myšlení, které označuje jako „krájení na tenko“: tím 

                                                
55 THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. Vyd. 1. Zlín: Kniha Zlín, 2010, 309 s. Tema (Kniha Zlín). ISBN 978-80-87162-

66-8. s. 16 

56 Tamtéž. s. 16, s. 27 n. 

57 Frey in KAHNEMAN, Daniel. Myšlení - rychlé a pomalé. Vyd. 1. Překlad Eva Nevrlá. V Brně: Jan 

Melvil, 2012, 542 s. Pod povrchem. ISBN 978-808-7270-424. S. 289. 

58  (Kahneman a Tversky je nazývají jednoduše  Systém 1 a Systém 2 – toto označení převzali od 

psychologů Keitha Stanoviche a Richarda Westa (KAHNEMAN, Daniel. Myšlení - rychlé a pomalé. s. 

12.) 

59 THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. Vyd. 1. Zlín: Kniha Zlín, 2010, 309 s. Tema (Kniha Zlín). ISBN 978-80-87162-

66-8. s. 35 
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označuje bleskovou akci, v rámci které určitým způsobem  intuitivně vyhodnotíme 

situaci a zvolíme odpovídající chování.60 

Ke stejnému rozlišení na dva systémy dospěl i Baron, podle něho se v procesu 

myšlení a rozhodování nejčastěji uplatňují dva základní přístupy řešení – skrze exaktní 

matematický model, nebo skrze heuristické metody.61 Metody heuristiky jsou systémy 

přibližných pravidel. 62 Autoři při zpracování systému vycházejí zejména z postřehů 

Daniela Kahnemana a Amose Tverskeho, jejichž práce stojí, mimo jiné, na třech 

základních přibližných pravidlech: kotvení, dostupnosti a reprezentativnosti. Kahneman 

a Tversky ve svých hypotézách používali heuristiku a sledovali dopad a mechanismus 

zkreslení (bias, systematická chyba).63 

Heuristika kotvení a přizpůsobení může ovlivnit výběr určité možnosti nastavení 

výchozího bodu. Kotvení (anchoring) a přizpůsobení se objevuje zejména v situacích, 

kdy recipient nemá dostatečné množství informací, ale musí svůj odhad porovnávat 

s nějakou informací. Podle Kahnemana a Tverskeho taková může být de facto jakákoliv 

informace. Prvním experimentem této dvojice byla údajně Hra na OSN: nejdříve bylo 

náhodně vygenerováno číslo a poté vědci požádali respondenty, aby odhadli počet 

afrických států v OSN; odhad se signifikantně blížil vygenerovanému číslu. 64 65 

                                                
60 Gladwell popisuje krájení na tenko takto: „...označuje schopnost našeho nevědomí najít v situacích a 

chováních strukturu na základě velmi malého výřezu zkušeností.“ GLADWELL, Malcolm. Mžik: jak 

myslet bez přemýšlení. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2007. 246 s. ISBN 978-80-7363-097-3. 

S. 27. 

61 BARON, Jonathan. Thinking and deciding. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2008, xiv, 

584 p. ISBN 05-216-8043-3. s. 52. 

62 Zjednodušující heuristiku lze připodobnit k hrubému odhadu (Kahneman, 2012, s. 13). Heuristiky byly 

poprvé blíže přiblíženy standfordským matematikem Georgem Polyou. 

63 KAHNEMAN, Daniel. Myšlení - rychlé a pomalé. Vyd. 1. Překlad Eva Nevrlá. V Brně: Jan Melvil, 

2012, 542 s. Pod povrchem. ISBN 978-808-7270-424., s. 299, s. 13. 

64 Kahneman a Tversky na heuristiku kotvení použili nebo sami provedli několik dalších výzkumů. Další 

z nich je z právního hlediska více než zajímavý, neboť účastníky bylo několik zkušených německých 

soudců. Ti si v rámci experimentu házeli před stanovením výměru trestu odnětí svobody kostkou – 

výsledné určení výměry se přibližovalo kotvě. In , KAHNEMAN, Daniel. Myšlení - rychlé a pomalé. 
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Experimenty s kotvami a kotvením narušily představu o nabídce a poptávce jako dvou 

nezávislých silách, jejichž výslednici tvoří tržní cena – lidé často neumějí poptávkovou 

cenu určit, k tomu jim pomáhá srovnání s nabídkou nebo více nabídkovými cenami.  

Druhou heuristikou je dostupnost (availability). Dostupnost souvisí 

s pravděpodobností určité situace, resp. se subjektivním vnímáním této 

pravděpodobnosti. „Heuristika dostupnosti pomáhá vysvětlit většinu rizikového chování 

a také rozhodnutí k přijetí různých opatření.“66 Heuristika dostupnosti odpovídá na 

otázku, co lidé dělají, když se pokoušejí odhadnout velikost nebo četnost nějaké 

kategorie.67  

Třetí heuristikou je potom reprezentativnost (případně také podobnost, 

representativeness). Lidé (nikoliv tedy Ekoni) mají tendenci hledat určité znaky 

reprezentativnosti, těm přisuzovat určitý symbolický význam a podle toho činit závěry 

(a rozhodnutí). I tato heuristika ovlivňuje lidské rozhodování v systému automatického 

myšlení a může být tedy zdrojem chybovosti.  

Lidé, ač se profilují jako nezávislé individuality, podléhají společenským 

trendům a tlakům. Dle Tocquevillovova postulátu mají lidé mnohem větší strach 

z izolace než z chyb. Noelle-Neumannová tento postulát potvrzuje – lidé mají tendenci 

svůj názor vyjádřit, pokud cítí, že je v souladu s majoritním názorem, nebo naopak 

zamlčovat, pokud mají odlišný názor, než jaký je podle nich ve společnosti momentálně 
                                                                                                                                          

Vyd. 1. Překlad Eva Nevrlá. V Brně: Jan Melvil, 2012, 542 s. Pod povrchem. ISBN 978-808-7270-424., 

s. 299, s. 137 

65 François de Singly používá metaforu kotev v jiné souvislosti. Tvrdí, že v současné společnosti se již 

nedá mluvit o vykořenění, ale o kotvení. Podle de Singly člověk neustále osciluje mezi touhou po 

svobodě a touhou. Při budování své identity ale už u postmoderního člověka není vhodné mluvit o 

zmíněném vykoření, ale spíše o dočasném kotvení, neboť člověk už se nevykořeňuje z určité společnosti, 

ale různě kotví na různě dlouhou dobu v přístavech – referenčních komunitách. Jak bude uvedeno níže, 

referenční komunity, které takové kotvení autorizují, mají rovněž velký význam v oblasti rychlého 

rozhodování. in BAUMAN, Zygmunt. Umění života. 2010, s. 92. 

66 THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí, s. 38. 

67 KAHNEMAN, Daniel. Myšlení - rychlé a pomalé. Vyd. 1. Překlad Eva Nevrlá. V Brně: Jan Melvil, 

2012, 542 s. Pod povrchem. ISBN 978-808-7270-424., s. 299, s. 141 
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dominantní. Tento proces roztáčí tzv. spirálu mlčení, kdy jsou dominantní názory stále 

zesilovány, naopak alternativní, tedy zde minoritní, potlačovány. Dochází tedy ke 

zkreslení sil, kdy reálně vyrovnané názory se profilují různě navenek a dochází k jejich 

přeformování, potlačení, či naopak zdůraznění. Thomas Hobbes předpokládal, že 

mlčení znamená souhlas, jelikož je jednoduché říci „ne“, pokud nesouhlasíme. 68 

Noelle-Neumannová naopak ukázala, že lidé (nikoliv tedy Ekoni) nepokládají za 

jednoduché projevení opačného názoru, který považují za minoritní.69   

Závěry Kahnemana a Tverskeho zpochybňují klasický model racionálního 

rozhodování a teorii užitku.70 Teorii užitku lze považovat za normativní – jako její 

alternativu pro případy, kdy utilitární model selhává, představili Kahneman a Tversky 

svou deskriptivní teorii známou pod názvem prospektová teorie (prospect theory). 

Kahneman a Tversky v této prospektové teorii nevycházejí z teorie očekávaného užitku 

a optimálních voleb, ale z reálných možností, mezi kterými se jedinec rozhoduje, a které 

nejsou tolik motivovány cílem, ale hrozbami, lákadly atp. Lidé například u jednání 

zahrnujících určitou formu risku přeceňují pravděpodobnost méně pravděpodobných 

událostí a podceňují pravděpodobnost více pravděpodobných událostí 71 (například 

většina manželů si je téměř jistá, že se nerozvedou, i když 50 % manželství končí 

rozvodem72). Daniel Kahneman a Amos Tversky ve svých publikacích tvrdí, že „obecná 

představa, že se lidé rozhodují na základě statistické pravděpodobnosti, není ve 

skutečnosti pravdivá.“73 Lidé se podle nich spíše řídí intuicí a zkušenostmi, a volí tedy 

první, pro ně smysluplné, řešení (které projde sítem intuice, resp. zkušenosti), spíše než 

více pravděpodobné řešení. Lidé současně přeceňují situace s nízkou pravděpodobností 

                                                
68 NOELLE-NEUMANN, Elisabeth. The Spiral of silence: public opinion - our social skin. 2nd ed. 

Chicago , London: University of Chicago Press, c1993, xii, 269 s. ISBN 0-226-58936-6. 

69 Tamtéž, s. 8. 

70 KAHNEMAN, Daniel. Myšlení - rychlé a pomalé. Vyd. 1. Překlad Eva Nevrlá. V Brně: Jan Melvil, 

2012, 542 s. Pod povrchem. ISBN 978-808-7270-424., s. 299. 

71 Kahneman, Tversky. Prospect theory – An Analysis od Decision Under Risk, 1979, s. 264. 

72 THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí, s. 45. 

73 “ (in Collin, 2014, s. 193) 
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a naopak podceňují situace s vysokou pravděpodobností. Stejně tak Sunstein a Thaler 

dále popisují různé iracionální druhy lidského chování jako je přeceňování sebe sama a 

podceňování druhých, strategii sebeovládání atd.74  Všechny tyto druhy popisuje 

Kahneman jako různé druhy iluzí vycházející z přehnané sebedůvěry.75   

Všechny tři výše zmíněné heuristiky spojuje také priming. Termín priming 

vychází zejména z kognitivní psychologie a spočívá ve vytváření určitých témat a 

atributů a jejich zdůrazňování při formování názoru. Priming lze definovat jako 

„zdůrazňování či snahu o zviditelnění vybraných témat či atributů.“76 Gladwell 

navrhuje podobnou strategii jako libertariánští paternalisté s tím rozdílem, že se 

nevěnuje vládní institucionální rovině, ale rovině individuální. Tvrdí, že význam 

iracionálního intuitivního chování má pro rozhodování stejně zásadní (nebo snad 

dokonce zásadnější) vliv než racionální závěry.77 Gladwell například uvádí experiment 

profesora Barga, který dokazuje sílu primingu, tedy jak může volba slov ovlivnit 

rozhodování: studenti měli napsat věty s určitými předem danými slovy – zatímco jedna 

skupina měla použít slova jako „hrubý“, „agresivní“, „narušit“, druhá skupina 

používala výrazy „ohleduplný“, „trpělivý“ a „zdvořilý“. Studenti se měli na další úkoly 

v rámci experimentu zeptat vedoucího pokusu, který ale právě hovořil se studentkou. Ta 

se od pohledu nedala jen tak přerušit - a byla součástí pokusu. Barg chtěl zjistit, jak 

dlouho bude těm studentům, kteří používali slova s pozitivní ohleduplnou konotací, 

trvat, než do konverzace vstoupí v porovnání se studenty, kteří používali agresivnější 

slovník. Výsledkem byl překvapen – většina studentů do konverzace nevstoupila 

                                                
74 THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí, s. 65. 

75 KAHNEMAN, Daniel. Myšlení - rychlé a pomalé. s. 20. 

76 WEAVER, D. H., McCOMBS, M. E., SHAW, D. L. International Trends in Agendasetting Research. 

In HOLTZ-BACHA, Ch. (ed.) Wie die Medien die Welt erschaffen und wie die Menschen darin leben. 

Westdeutsche Verlag GmbH, Opladen/Wiesbaden,1998. 

77 GLADWELL, Malcolm. Mžik: jak myslet bez přemýšlení. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 

2007. 246 s. ISBN 978-80-7363-097-3. 
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vůbec.78  

Kromě primingu je uplatňován i koncept rámování (framingu)79, který spočívá 

v prezentaci způsobu jednotlivých problémů a problematik. Rámování funguje jako 

účinné postrčení a je využíváno v rámci automatického myšlení.80 Rámování je druhou 

úrovní procesu nastolování agendy (agenda setting).81 Rámec „selektuje, zdůrazňuje, 

zamlčuje a komentuje“82 – McCombs proces rámování popisuje jako „výběr určitých 

aspektů vnímané reality a zvýšení jejich významnosti ve sdělovaném textu tak, že se 

prosazuje určitá definice problému, kauzální vysvětlení, morální hodnocení či také 

doporučené řešení popisované záležitosti.“83 Podobným procesem je tedy rámcování 

v procesu aplikace libertariánského paternalismu v právu, kdy dochází k prosazení 

postoje preferovaného zákonodárcem, přičemž respondent má ale právo takové řešení 

odmítnout a rozhodnout se podle jiných preferencí. Podle této teorie, která byla 

původně aplikována na oblast médií ve vztahu k politickému rozhodování, může způsob 

prezentace určitého problému značně ovlivnit způsob, jak lidé o problému přemýšlejí. 

Nejlépe myšlenku shrnul Cohen: Média nemusejí být schopna určit, „co si lidé mají 

                                                
78 GLADWELL, Malcolm. Mžik: jak myslet bez přemýšlení. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 

2007. 246 s. ISBN 978-80-7363-097-3.  

79 Někteří autoři se při používání českého ekvivalentu přiklánějí spíše k použití překladu „rámcování“ 

například překladatelé knihy Agenda-setting Vlastimil Nečas  a Tomáš Kačer (MCCOMBS, Maxwell E. 

Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 251 s. 

ISBN 978-80-7367-591-2.), nebo „zarámování“ (např. TRAMPOTA, Tomáš. Zpravodajství. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2006, 191 s. ISBN 80-7367-096-8.). Tato práce používá pojem „rámování“, který používají 

překladatelé knih Šťouch (Nudge) a textů Kahnemana a Tverskeho a který nejblíže ilustruje proces 

„framingu“. 

80 THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí, s. 50. 

81 Agenda-setting označuje v angličtině jak teoretický koncept, tak označení společenského jevu – ten 

čeští autoři překládají jako nastolování agendy. Této pojmové diferenciace  se drží i diplomová práce.  

82 Entman, R. in MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné 

mínění. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 251 s. ISBN 978-80-7367-591-2, s. 133. 

83 Tamtéž. 
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myslet, ale jsou úspěšná v určování, na co mají myslet.“84 Stejně tak jako pro média to 

platí i v oblasti práva, kdy nám právní normy, jejich seřazení nebo názvy rámcují, jak o 

situaci přemýšlíme. Sunstein často jako příklad framingu uvádí lékaře informujícího o 

riskantní léčbě. Může informaci sdělit jako: „10 % těch, kteří tuto léčbu podstoupili, 

v následujících pěti letech zemřeli“, anebo „90 % těch, kteří tuto léčbu podstoupilo, po 

pěti letech stále žije.“85 Prostřednictvím společenských vlivů jako informace, tlak okolí 

a priming mohou soukromí a veřejní činitelé „využít sociálního vlivu a podporovat 

dobré (i špatné) rozhodnutí.“ 86 

Architektuře výběru (choice architecture)  je nemožné se vyhnout (i proto již 

byla několikrát dříve zmíněna). „Architekt výběru je zodpovědný za uspořádání 

souvislostí, kontextu, ve kterém se lidé rozhodují“.87V obecném smyslu je architektem 

výběru každý, který ovlivňuje prezentaci určité možnosti – tím, že ji vytvoří, 

prezentuje, vysvětluje. Architekt výběru je, můžeme-li to tak odvážně nazvat, 

vykonavatelem paternalismu, a to i nechtěně, bezděčně a (k hrůze přesvědčených 

čistokrevných liberálů) nevyhnutelně. Architekt výběru tím, že vytvoří rámec 

rozhodování, může z velké části ovlivnit výsledné rozhodnutí. „Architekti výběru 

mohou významně zlepšit životy lidí, pokud vytvoří uživatelsky příjemné prostředí.“ 88 

Uváděným ilustračním příkladem architektury výběru je příklad školní jídelny uvedený 

v knize Šťouch: vedoucí školní jídelny může nabízená jídla vystavit různým způsobem. 

Může dezerty umístit jako první, jako poslední, dát je do vyšších, nebo naopak nižších 

                                                
84 MCCOMBS, Maxwell E. Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění. Vyd. 1. 

Praha: Portál, 2009. 251 s. ISBN 978-80-7367-591-2. s. 27 Podobně Walter Lippman ve svém  Public 

Opinion (1922) tvrdil, že veřejné mínění formuje zejména styl, kterým určité záležitosti zpravodajství 

prezentuje a vytváří tak „obrazy v našich hlavách“. 

85 SUNSTEIN, Cass R. Moral Heuristic. Chicago JOHN M. OLIN LAW & ECONOMICS WORKING 

PAPER NO. 180. 2003, Dostupné z: http://www.law.uchicago.edu/files/files/180.crs_.moral_.pdf. s.13. 

86 THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí, s. 99. 

87 THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí, s. 13. 

88 THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. 2010, s. 22.  
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polic, aby nebyly ve výšce očí. A to samé může udělat vedoucí se saláty. Vedoucí to ale 

nemusí řešit a může jídla vystavit zcela libovolně nebo jak by nejspíš zvolily děti 

(dezerty), podle dodavatelů (jídla od dodavatelů s největším úplatkem), podle ceny 

(dražší jídla). Anebo může vedoucí, architekt výběru, sestavit jídelníček, aby byl zdravý 

a pestrý (a přitom se souběžně snažil dosáhnout zisku a vystavil dezerty i saláty).89 

Důležitým rysem je setrvačnost lidského chování a sklon k zachování si 

defaultního nastavení, tedy sklon ke statu quo (status quo bias). V kontextu 

soukromoprávní úpravy můžeme jako defaultní nastavení chápat dispozitivní úpravu (o 

této problematice více pojednává závěrečná kapitola). Status quo jako tyranii chápal 

Milton a Rose Friedmanová, a to na úrovni politického rozhodování. Tyranií status quo 

politologové a ekonomové vyjadřují „že je obtížné eliminovat předpisy, které byly 

mnoho let v platnosti“, což je jen jiným vyjádřením Aristotelovy poznámky, že 

„morální ctnost vzniká ze zvyku“.90 Libertariánští paternalisté status quo nevidí jako 

tyranii, ale i oni jsou si vědomi setrvačnosti daného stavu jako výchozí možnosti.91 

Kombinace sklonu ke statu quo a averze ke ztrátě obvykle jako výchozí pozice zaujme 

velký podíl na trhu.92 Jedním z hlavních argumentů proti přijetí nové soukromoprávní 

rekodifikace byl pravě status quo argument. Odpůrci nového pojetí tvrdili, že i když 

původní úprava stojí na socialistických základech, už si na řešení různých situací laická 

i odborná veřejnost zvykla natolik, že je nevhodné systém měnit (nesprávné z hlediska 

právní jistoty i z hlediska nákladů).  

Averze ke ztrátě (loss aversion) oproti referenčnímu bodu je základem zmíněné 

prospektové teorie Tverskeho a Kahnemana. Prvním bodem teorie je princip 

                                                
89 Tento příklad je používaný také kritiky koncepce, kteří říkají, že nikdo nemá právo jim podsouvat 

zeleninový talířek, když si chtějí dát dvojitý hamburger. Každý má správné řešení vyhodnotit sám, bez 

pomoci vedoucí jídelny i státu.  

90 BECKER, Gary S. Teorie preferencí. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1997, 350 s. ISBN 80-7169-463-

0. s. 21 (obě citace) 

91 THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. s. 18.   

92  THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. s. 49.   
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referenčního bodu, se kterým porovnáme nabídky, zisky a ztráty.93 Druhým bodem je 

princip klesající citlivosti. Třetím bodem je právě averze ke ztrátě. Podle ní je pro lidské 

chování zásadní, zda oproti výchozímu bodu něco získáme, nebo ztratíme. Averze ke 

ztrátě souvisí i s majetnickým efektem – jakmile nějakou věc máme ve vlastnictví, 

nechceme se jí vzdát. Podle teorie užitku je to jen hodnota označená plusovým nebo 

mínusovým znaménkem. Podle prospektové teorie má ztráta při rozhodování větší 

hodnotu než zisk. 94 Proto investiční makléři nebo gambleři mají práh averze ke ztrátě, a 

tedy ochotě riskovat, nastaven odlišně než běžní lidé. 

Opt-out registr funguje na principu toho, že jsou všichni (občané, obyvatelé, 

zaměstnanci atp.) v určitém registru, ze kterého ale mají možnost vystoupit, tedy 

možnost tzv. „opt-out“. V České republice je takovým příkladem princip 

předpokládaného souhlasu pro posmrtné dárce orgánů, kdy platí, že je po smrti každý 

potenciální dárce orgánů, pokud se za svého života nezapíše do Národního registru osob 

nesouhlasících s posmrtným darováním tkání a orgánů.95 Příkladem opt-in jsou 

                                                
93 Kahneman a Tversky tento referenční bod názorně ukazují na třech miskách se studenou, vlažnou a 

horkou vodou. Teplota vody ve vlažné misce pro nás bude rozdílná, pokud jsme měli předtím ruce ve 

studené, nebo v horké vodě. KAHNEMAN, Daniel. Myšlení - rychlé a pomalé. Vyd. 1. Překlad Eva 

Nevrlá. V Brně: Jan Melvil, 2012, 542 s. Pod povrchem. ISBN 978-808-7270-424., s. 303. 

94 Averze ke ztrátě byla dokázána Rabinem a Tverskym v řadě pokusů. Nejznámější je pokus s hrnečkem: 

polovina studentů dostala hrneček a měla za úkol prodat ho studentům, kteří hrnek nedostali. Nabízená 

cena dvakrát převyšovala poptávkovou. Oblíbeným příkladem této práce je ale následující hra: máte 50% 

šanci na ztrátu 100 $ a 50% šanci na výhru 200 $. Běžní lidé by v souladu s teorií užitku hrát odmítli. 

Stejně tak by ale podle teorie užitku museli odmítnout následující hru: máte 50% šanci ztratit 200 $ a 

šanci vyhrát 20 000 $. Thaler a Rabin ve své studii říkají: „I mizerný právník by vás prohlásil za duševně 

chorého, kdybyste na takovou hru nepřistoupili.“ In KAHNEMAN, Daniel. Myšlení - rychlé a pomalé. 

Vyd. 1. Překlad Eva Nevrlá. V Brně: Jan Melvil, 2012, 542 s. Pod povrchem. ISBN 978-808-7270-424., 

s. 307. 

95 Národní registr osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánu. NROD [online]. 2002 [cit. 

2014-05-17]. Dostupné z: http://www.nrod.cz/welcome_gui/html/tisk_zprava.html. Více k této 

problematice ve 4.kapitole. 
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například seznamy pro gamblery, kteří se sami mohou dát zapsat na seznam lidí, kterým 

je zakázán vstup do kasin a loterijních heren.96 

2.7 Rozhodování jako služebník emocí  

V minulosti se myslitelé snažili obhájit vítězství rozumu nad emocemi a doufali, 

že díky tomu můžeme žít „šťastně a harmonicky, jako páni nad svým soudem“. Platón 

se jako jeden z prvních filozofů výrazněji zabýval bojem mezi racionalitou a emocemi, 

přičemž výrazně preferoval racionálno před používáním impulzivních emocí. Zatímco 

vozataj klasického přístupu se soustředil na bílého koně a potlačení černého koně 97, 

behaviorální přístup bere černého koně jako danost a soustředí se na jeho chování z toho 

důvodu, aby se naučil jej předpovídat a využívat pro co nejlepší rozhodování. Platón 

jasně preferoval rozumové poznání (T.G.Masaryk o něm tvrdil, že byl „psychologicky 

slabý“98). Konstrukci rozumu potlačujícího city rozbil Hume se svou tezí o prvotnosti 

vášní, podle které je tedy  rozum „služebníkem emocí“.99 

Behaviorální přístup nehodnotí, zda je iracionální chování vadným přístupem 

nebo tržním selháním, ale pojímá ho jako danost, kterou nelze zcela potlačit. Iracionální 

chování je naopak třeba zkoumat a zakomponovat do analýz chování, neboť 

koncentrace na rozumovou složku neodpovídá skutečnosti a reálnému rozhodování. 

Četné psychologické výzkumy potvrzují závěr, že emoce jsou pro rozhodování důležité 

a že je třeba racionalitu vždy emocionalitou vyvážit. Emoce přitom podle výzkumů 

nemají jen socializační charakter, ale pomáhají lidem činit rozhodnutí a jsou důležitými 

                                                
96 THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. 2010, s. 60.   

97 Podle Francise Bacona a Augusta Comta měla společnost odrážet racionalitu vědy, podle kategorického 

imperativu Imanuela Kanta se morálka a racionalita překrývá. Thomas Jefferson doufal, že „americký 

experiment prokáže, že lidé se mohou řídit rozumem a jenom rozumem.“ (The Writing of Thomas 

Jefferson) in LEHRER, Jonah. Jak se rozhodujeme. 2010. s. 35 

98 ČAPEK, Karel. Hovory s T.G.M. V nakl. Fragment 1. vyd. Praha: Fragment, 2009, 306 s. ISBN 978-

80-253-0752-6. s. 231. 

99 ROTHBARD, Murray Newton. Etika svobody. 1. vyd. Praha: Liberální institut, 2009. 336 s. ISBN 978-

80-86389-55-4, s. 61. 
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faktory, podle kterých se můžeme „správně“ rozhodnout (nebo nejsme schopni se vůbec 

rozhodnout).100  

Podle některých je emočně-rozumová rovnováha nyní postavena na racionálním 

studiu možností, prvků a struktur, ale samotné rozhodování je již do značné míry 

intuitivní. Johnan Lehrer uvádí příklad šachisty Garryho Kasparova, který detailně 

racionálně studuje a rozebírá svoje partie i šachové partie protivníků, ale při utkání už se 

řídí zejména intuicí. Stejně tak bychom mohli uvést příklady sportovců – a vlastně 

jakéhokoliv učení – kdy se z roviny racionálního vědomého procesu učení a studia 

dostáváme do automatického systému. Automatický systém by měl potom logicky 

vykazovat méně chyb, a pokud k chybě dojde, ukazovalo by to na chybu v racionálním 

procesu učení. 101 

Libertariánský paternalismus nemá za cíl dokázat, že se lidé rozhodují 

iracionálně, ale že se běžní lidé rozhodují jinak, než s čím počítají ekonomické modely.  

Mnoho teorií se snaží přehodnotit původní představy o rozhodování s tím, že došlo k 

výrazným změnám ve společnosti a přehodnocení klasických přístupů může společnosti 

přispět. Žijeme ve světe maximálně dostupných informací, tedy ve světě maximalizace 

komparací – podle libertariánských paternalistů tyto maximalizace ale nevedly vždy k 

lepšímu rozhodování, naopak. V přílišném množství informací se lidé ztrácí a přílišné 

množství komparací deformuje reálný úsudek, jak jsme připomněli už na příkladu 

s marmeládami psycholožky Sheen Iyengard   – „lidský mozek není zkonstruován, aby 

takovouto záplavu dat zpracoval.“  V kombinaci např. s virtuálními penězi se jedná o 

závažný problém současné společnosti.  

„Mluvčí Federálního bankovního systému nedávno konstatoval, že negativní 

bilance ve spoření je z největší části důsledkem dluhu kreditních karet. Utrácíme tolik 

peněz za splácení dluhu, že nám nezbývá na spoření do důchodu.“102 Jedná se o 

                                                
100 V knize Descartův omyl popisuje lékař Damasio chování pacientů, kterým byla po nehodě nebo 

operaci narušena emoční část mozku tak, že emoce nepociťovali, což znamenalo, že nebyli schopni se 

rozhodnout.  In LEHRER, Jonah. Jak se rozhodujeme. 2010. S. 39. 

101 LEHRER, Jonah. Jak se rozhodujeme. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2010. 327 s. ISBN 

978-80-7363-281-6. S. 21.  

102 Tamtéž, s. 109. 
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důsledek snahy být šťastnější: podle výzkumů provedených na principu skenování 

mozku se při nakupování opravdu dostaví příjemný pocit – a šťastnější pocit tedy 

zažíváme. David Laibson z Harvardovy univerzity to vysvětluje následovně: 

„Emocionální část našeho mozku chce kreditku maximálně využít, přestože logická část 

mozku ví, že bychom měli šetřit na důchod.“103 Díky výzkumům byly objeveny oblasti 

mozku, které mají vliv na (i)racionalitu myšlení, které jsou zodpovědné za limbickou 

netrpělivost.104 Firmy se naučily této slabosti savčího mozku, neschopného odložit 

touhu po okamžité spotřebě, využívat. Český ekonom, v současnosti státní tajemník pro 

Evropské záležitosti, Tomáš Prouza, upozorňuje například na povinnost uvádět u úroku 

RPSN105. Při výzkumech a focus group pořádaných ministerstvem financí však vyšlo 

najevo, že většina lidí se rozhoduje dle výše měsíční splátky. „Asi osm procent lidí si 

zkusilo spočítat, kolik za tu půjčku zaplatí celkem, tedy že si vynásobili splátku počtem 

měsíců. A zhruba půl procenta se dívá na RPSN. (....)Byli ochotni klidně zaplatit navrch 

úrok 127 %, pokud byla pro ně měsíční splátka skousnutelná. Jedině když jsme za ně 

provedli celý výpočet a ukázali jim celkovou sumu, dokázalo je to zastavit.“106 

Dlouhodobé štěstí je tedy třeba odlišit od pocitu instantního štěstí, které je vyvoláno 

impulzivním rozhodováním jako v případě nakupování. Thaler a Sunstein navrhují, že 

by tak pro dobro (a dlouhodobé štěstí) lidí měla činit vláda prostřednictvím defaultního 

nastavení legislativy – ochránit před touhou po instantním štěstí a motivovat 

k dlouhodobému pocitu štěstí. Libertariánský paternalismus tak do právního myšlení 

přinesl zajímavý prvek metakognitivity, tedy „přemýšlení o přemýšlení“. Přemýšlením 

o přemýšlení pomůže vyhnout se zbytečným (a opakujícím se) chybám a také uvědomit 

                                                
103 LINDSTRÖM,h Martin. Nákup•ologie: pravda a lži o tom, proč nakupujeme. 2009. s. 62. 

104 Reakce na neuromarketing obvykle navozuje orwellovské konotace a vyvolává rozšířený strach, že 

neuromarketing a jeho „skenování mozku je prostředkem k výjimečnému čtení myšlenek, který ohrožuje 

naše soukromí a duševní svobodu občanů.“ LINDSTRÖM, Martin. Nákup•ologie: pravda a lži o tom, 

proč nakupujeme. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. xiii, 232 s. ISBN 978-80-251-2396-6, s. 33. 

105 Roční procentní sazba nákladů, zahrnující všechny platby v souvislosti s úvěrem. 

106 PROUZA, Tomáš. Tomáš Prouza: Šťouch, který odradí. FINMAG [online]. 27.1.2010, - [cit. 2014-07-

07]. Dostupné z: http://finmag.penize.cz/financni-poradenstvi/264534-tomas-prouza-stouch-ktery-odradi 
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si, že mozek a de facto tedy rozhodovací proces je jiný v případě ztrát a zisků, byť 

z matematického hlediska je to to samé jen s opačnými znaménky.107  

                                                
107 LEHRER, Jonah. Jak se rozhodujeme. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2010. 327 s. ISBN 

978-80-7363-281-6, s. 276. 
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3. Libertariánský paternalismus, stát a právo: Bylo by 
libo státního postrčení? 

Můžeme zakomponovat libertariánský paternalismus do přístupu státu 

k občanům nebo dokonce do právních norem? Sunstein a Thaler přibližují koncepci a 

její užití v právu prostřednictvím ekonomického přístupu. Ekonomie není jenom 

ekonomika, v širším pojetí je to věda o vysvětlení a predikci lidského chování, tedy 

obecnou teorií jednání.108 Úvod kapitoly proto vychází z konceptu autorů Christiny 

Jolls, C. Sunsteina a Richarda Thalera, kteří se pokusili postihnout behaviorální přístup 

v ekonomii a právu. Opoziční pozice vůči státnímu libertariánskému paternalismus je 

zastoupena zejména v argumentech Maria J. Rizza a Douglase Glenna Whitmana.   

Užití libertariánského paternalismu v oblasti práva můžeme definovat ve dvou 

rovinách. Jednou je jeho zakomponování do znění právních norem, druhou rovinou je 

nastavení takových právních norem, které umožňují plně využít možnosti doporučení, 

architektury výběru a jiných „měkkých“ instrumentů napomáhající výběru. V současné 

době není jen „primárně důležité zajistit právem politické principy, nýbrž vytvořit 

takové procedury, které povedou k sociální akceptaci právních pravidel.“109 

3.1 Behaviorálně ekonomická analýza práva 

Ekonomická analýza práva tradičně postupuje podle předpokladů neoklasické 

ekonomie. Podle libertariánských paternalistů ale tento přístup nedostatečně zohledňuje 

omezenou racionalitu (bounded rationality), omezený vlastní zájem (bound self-interest) 

a omezenou sílu vůle (bounded willpower).110 V rámci behaviorálního přístupu autoři 

navrhují analýzu práva na základě ekonomických principů, které vycházejí z koncepce a 

závěrů behaviorální ekonomie, a současně navrhují zapracovat poznatky o lidském 

                                                
108 SOBEK, Tomáš. Právní myšlení: kritika moralismu. 2011. s. 511. 

109 PŘIBÁŇ, Jiří. Disidenti práva: o revolucích roku 1989, fikcích legality a soudobé verzi společenské 

smlouvy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakl., 2001, 284 p. ISBN 80-864-2900-8, s. 8. 

110  JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R.; and THALER, Richard, "A Behavioral Approach to Law and 

Economics" (1998). Faculty Scholarship Series. Paper 1765. Dostupné z: 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1765 -  s. 1471 



 

46 

(iracionálním) chování do současného systému práva.111 Současně vyjadřují naději, že 

za 30 let už nebude behaviorální ekonomie existovat, ale že se behaviorální uvažování 

stane samozřejmou součástí ekonomického a právního uvažování a ekonomická analýza 

práva bude jedním z nejvýznamnějších pohledů.112  

Vzhledem k právní analýze nabízí autoři tři možné přístupy – pozitivní, 

preskriptivní a normativní.113 V uvedeném dělení dle Jolls, Sunsteina a Thalera pozitivní 

analýza práva studuje, jak se subjekty chovají v reakci na právo a právní normy a jak 

jsou tato pravidla utvářena. Preskriptivní analýza se zabývá tím, jaká pravidla by měla 

být přijata k dosažení konkrétních cílů, nebo naopak k odvrácení od určitého způsobu 

chování. Cílem normativní analýzy je obecněji posoudit cíle těchto pravidel a případně 

formulovat doporučení. Normativní analýza si klade otázku: má systém vždy 

respektovat lidské volby? Proklamovaným obecným cílem je podle autorů obecný 

blahobyt (social welfare). Za nejzásadnější pro behaviorální analýzu práva považují 

autoři pozitivní přístup, který by měl odpovědět na otázky o účincích i obsahu práva.114 

S lepší znalostí efektivnosti právních norem můžeme lépe poznat tzv. „živé právo“ (law 

in action)115. Tomáš Sobek zdůrazňuje, že ekonomická analýza práva je ve svém 

základě konsekvencionalistická: „Právní pravidla nemají být stanovena samoúčelně, 

ale k regulaci budoucího chování svých adresátů ve směru, který je zákonodárcem 

preferovaný jako společensky žádoucí.“116 

                                                
111 Je nutné připomenout, že autoři mají na mysli zejména systém common law. 

112 Tamtéž, s. 1547. 

113 Tyto tři přístupy se podobají Baronovým, který přístupy definuje jako normativní, deskriptivní  a 

preskriptivní. Normativní oblast stanovuje standardy, deskriptivní část pokrývá část o reálném chování 

subjektů a preskriptivní část je obsažena jednak v uvedených příkladech. In BARON, Jonathan. Thinking 

and deciding. 4th ed. New York: Cambridge University Press, 2008, xiv, 584 p. ISBN 05-216-8043-3. S. 

3. 

114 JOLLS, Christine; SUNSTEIN, Cass R.; and THALER, Richard, "A Behavioral Approach to Law and 

Economics" (1998). S. 1472 – 1475. 

115 Termín vymezil Roscoe Pound v protikladu k law in books. POUND, Roscoe. An introduction to the 

philosophy of law. Clark, N.J.: Lawbook Exchange, 2003, 307, [1] p. ISBN 15-847-7327-8, s. 136. 

116 SOBEK, Tomáš. Nemorální právo: Kritika moralismu. 2011, s. 513. 
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Behaviorální vědci (ekonomové a právníci) se nesnaží o kritiku konvenčních 

dominantních přístupů, snaží se ale přitáhnout pozornost k iracionálním aspektům 

lidského chování a najít v něm vzorce a modely tak, aby toto iracionální chování mohlo 

být predikováno a mohlo být jedním z relevantních bodů analýz a modelů lidského 

chování. Zahrnutím prediktivních momentů racionality lidského chování se podle 

autorů zvýší relevance a účinnost řešení, které právo a ekonomie prostřednictvím norem 

nabízejí. Behaviorální přístup k právu a ekonomii je podle nich nejlépe analyzovatelný a 

pochopitelný „ve světle standartních ekonomických principů“, které vystihuje Gary 

Becker117:  

„Preference sehrávají klíčovou úlohu téměř ve všech oblastech ekonomie a 

ostatních společenských věd, včetně zkoumání růstu  akumulace kapitálu, analýzy 

blahobytu, účinků reklamy, dopadů zdanění, monopolní tvorby cen, voleb zaměstnání, 

hlasování, tlaku referenční skupiny a kulturních vlivů.“118  

Gary Becker navíc zdůrazňuje, že jedinci se podílejí na výběru svých vlastních 

preferencí, velkou roli hraje nejistota ohledně výsledku svých voleb.119 Chování a tento 

výběr také významně ovlivňuje kultura, symboly a také vazba mezi přítomnými a 

budoucími užitky: „prozíraví jednici si uvědomují účinek svých přítomných voleb a 

zkušeností na osobní kapitál v budoucnosti a že budoucí kapitál má přímý vliv na 

budoucí užitky.“120 Posilování návyku vyvolává poptávku po spotřebě do budoucna. Co 

Becker nazývá prozíravostí, nazývají libertariánští paternalisté uvažováním Ekona a 

nový občanský zákoník používá označení člověka užívajícího rozumu průměrného 

                                                
117 Např. ekonomická analýza trestního práva se datuje od roku 1968, kdy Gary Becker vydal článek 

Crime and Punishment: An Economic Approach. In SOBEK. Tomáš. Nemorální právo: Kritika 

moralismu, s. 513.  

Gary Becker se řadí do křídla tvrdých liberálních ekonomů. Patřil do tzv. „Mont Pelerin Society“, 

společnosti tvrdých liberálů, založené v roce 1947 F.A. Hayekem a Buchananem, představitelem teorie 

veřejné volby.  

118 BECKER, Gary S. Teorie preferencí. 1.vyd. Praha: Grada Publishing, 1997, 350 s. ISBN 80-7169-

463-0. S. 15 

119 Tamtéž s. 22 

120 Tamtéž s. 20 
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člověka. Becker tak zdůrazňuje význam návyku pro budoucí preference a budoucí 

chování (a jeho predikci). V oblasti behaviorální ekonomie přispěl právě svým zaměření 

na preferenční jednání jedince, na význam návykového kapitálu pro chování jedince a 

koncentrace na chování ekonomických mikrocelků jako je rodina. 

Behaviorální uvažování se snaží do své koncepce zahrnout také poctivé a 

nepoctivé lidské jednání, sklony k takovému jednání a jeho dopady v rámci sociální 

interakce. Matthew Rabin, zastánce libertariánského paternalismu, navrhl „model 

poctivosti“ (model of fairness), který vychází z uplatnění teorie her.121 Model stojí na 

poznatcích o lidském jednání, podle kterých jsou lidé ochotní obětovat část svého 

majetku pro ty, kteří se chovají poctivě, a stejně tak jsou ochotní obětovat část svého 

majetku na potrestání těch, kteří se poctivě nechovají. Rawls takové jednání nazývá 

omezeným altruismem, v rámci kterého rozlišujeme co je nebo co není správné.122 Na 

tuto skutečnost upozorňoval také Smith v Teorii mravních citů: argumentuje, že je 

důležité, zda známe motivy určitého jednání a zda se s nimi dokážeme ztotožnit:123 „O 

tom, že kde chybí schválení jednání člověka, jehož činnost přináší prospěch, ta se 

nedostává sympatie s vděčností toho, kdo je získává: a naopak, že kde není schválení 

motivů člověka, který páchá něco zlého, tam chybí jakákoliv sympatie s nevolí toho, na 

kom je to pácháno.“124  

Pro uplatnění v právu vidí autoři také jako klíčové užití kooperace, který ukazují 

na Coasově teorému. Ten ukazuje, že pokud spolu mohou strany vyjednávat a 

odškodňovat se, dojdou k efektivnímu řešení. „A to dokonce bez ohledu na to, na čí 

                                                
121 in Jolls, Sunstein, Thaler, A Behavioral Approach to Law and Economics" (1998). s. 1494 

122 RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. Překlad Karel Berka. Praha: Victoria Publishing, 1995, 361 s. 

ISBN 80-856-0589-9.  

123 Smith nazývá tento smysl „smyslem pro patřičnost jednání“. SMITH, Adam. Teorie mravních citů. 

Praha: Liberální institut, 2005, xxi, 460 s. ISBN 80-863-8938-3. s. 74, s. 79. 

124 SMITH, Adam. Teorie mravních citů. Praha: Liberální institut, 2005, xxi, 460 s. ISBN 80-863-8938-3. 

s. 70. Podobně Smith doplňuje: „Cokoliv, co se jeví jako patřičný objekt pro vděčnost, ukáže se jako 

hodno odměny, a že se stejným způsobem ukáže, že cokoli se jeví jako patřičný objekt pro nevoli, zaslouží 

si trest“ Tamtéž, s.  
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straně stojí zákon a kdo koho bude odškodňovat.“ 125 Předpokladem jsou nulové 

transakční náklady a soukromé vlastnictví. Základem koncepce je tvrzení, že mezní 

újma znečištění je rovna mezním nákladům na odstranění znečištění. Podle Coasova 

teorému tak nemusí vznikat negativní externality při znečištění.126 Uplatnění Coasova 

teorému vidí autoři zejména v rozhodování soudů (zejména v deliktním a smluvním 

právu), které by mělo především vést k dohodě – taková dohoda je podle zastánců teorie  

výhodná pro obě strany sporu. Jolls, Sunstein a Thaler se domnívají, že role právníka 

spočívá ve sbližování obou stran a snaze překonat předsudky na obou stranách. 

Přiznávají ale, že na tomto příkladu vynikne častá kritika Coasova teorému, že náklady 

na vyjednávání nejsou obvykle v reálném životě nulové: jen například náklady na 

právní služby se počítají spíše v řádu nul, nikoliv na nulové úrovni. Také ale připouštějí, 

že se jedná zejména o etickou otázku, neboť cílem některých právníků nemusí být 

zejména z ekonomických důvodů dohoda, ale naopak soudní spor. 127   

Jakmile subjekty právního jednání mají posoudit pravděpodobnost určitého jevu 

(a z něho pramenící důsledky), je vhodné vzít v potaz behaviorální závěry o omezené 
                                                
125 HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. aktualiz. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, xxii, 714 s. ISBN 80-717-

9681-6., s. 383.  

Klasickým příkladem může být: student Adam, který pořádá každé úterý kytarové večírky, a studentka 

Bára, která bydlí ve vedlejším pokoji, večírků se neúčastní, neboť píše diplomovou práci: Adam pořádá 

hlučné večírky, svůj přínos z toho odhadne na 1000,- Kč; jeho sousedka Bára nemá ve svém 

momentálním rozpoložení hlučné večírky ráda, svoji škodu z nedobrovolného poslechu odhadne na 

2000,- Kč. Pokud tedy Bára daruje Adamovi 1500,- Kč za to, aby večírky byly minimální a maximálně 

tiché, oba vydělají. Pokud je poměr hodnoty pro jednoho a škody pro druhého jiný, dohoda se nemusí 

vyplatit a spor se musí vyřešit jinak. Pokud by byly večírky zakázány, ale Adam má z večírků užitek 

vyčíslitelný na 2000,-Kč, Bára naopak škodu pouze 1500,-Kč, může naopak Adam nabídnout Báře 

náhradu 1500,-Kč za to, aby mu dovolila večírky pořádat a oba na tom vydělají. 

Coasův teorém je alternativou k pigouovskému přístupu k externalitám. 

126 Tamtéž.  

Znečištění může být chápáno v širším slova smyslu jako uvolňování jakýchkoliv kontaminantů – tedy i 

například hlučné večírky.  

127 Jolls, Christine; Sunstein, Cass R.; and Thaler, Richard, "A Behavioral Approach to Law and 

Economics" (1998). Faculty Scholarship Series. Paper 1765. Dostupné z: 

http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/1765, s. 1504 
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racionalitě. Příklady, kde se užití behaviorálních závěrů v právu nabízí, mohou být 

zejména o případy posouzení nedbalosti a posouzení rizik, v případech veřejnoprávních 

koncepcí například v oblasti trestního práva nebo životního prostředí, zajímavou oblastí 

je také restrikce v kouření na veřejnosti. 128  

Dalším příkladem je integrita člověka. Ta je chráněna například také zákonem o 

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů povinností, kde je 

stanovena povinnost nosit přilbu na kole do 18 let a na motorce.129 Pro liberály jsou 

obecně takové zákaz nepředstavitelné – každý má zvážit rizika a své schopnosti sám. 

Většina států, včetně tedy České republiky, povinnost nosit přilbu upravuje. 

Libertariánský novinář John Tierney navrhl kompromisní cestu libertariánského 

paternalismu – řidič, který nechce přilbu použít je ale povinen absolvovat speciální kurz 

řízení a uzavřít životní pojištění.130 

Jedním z hlavních přínosů, které nabízí behaviorální ekonomická analýza pro 

právní vědu je tedy význam rámování (framing), tedy jak jsou informace podávány (viz 

předchozí kapitola). Jako jedno ze zlatých pravidel framingu v právní oblasti je 

považována averze ke ztrátě, poznatek Kahnemana a Tverskeho a jejich prospektové 

teorie.131 Averze ke ztrátě by měla být zvažována i při vytváření a zejména formulování 

právních norem.  

Podle zástupců behaviorálního přístupu můžeme v oblasti práva chápat jako 

účinné řešení organizace společnosti, jejichž obsahem je kodifikovat dovolené a 

zakázané jednání. Současně je to ale také výsledek projevu politické moci určité 

skupiny. Sledovaný účinek právních norem může být tedy buď maximalizace 

společenského blahobytu nebo redistribuce tohoto blahobytu určitým zájmovým 

skupinám v rámci procesu dobývaní renty (rent seeking). Jolls, Sunstein a Thaler tvrdí, 

že legislativci se pragmaticky zejména snaží o své další znovu zvolení – a kombinují 

                                                
128 Tamtéž, s. 1480. 

129 § 6 odst. 1) písm h) zákona č. 361/2000 Sb. 

130 in THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu 

rozhodování o zdraví, majetku a štěstí. 2010. s. 237 

131 Tamtéž, s. 1535, 1546. 
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tedy vlastní blahobyt (a vlastní rent-seeking) s imateriálním politickým dobýváním 

renty v podobě znovuzvolení.132  

3.2 „Pozor, kluzké!“: Hlavní kritika libertariánského 
paternalismu 

I kdybychom byli zarputilými kritiky Sunsteinova a Thalerova přístupu, 

utilitaristy, nelze jim upřít, že svou argumentaci přesvědčivě zvládli. Při vlastní 

architektuře výběru jejich myšlenky zahrnuli prozíravě do uceleného přehledu i shrnutí 

nejčastějších kritických názorů a dílčích výhrad, které použili zároveň jako demonstraci 

silných stránek libertariánského paternalismu.  

Jako první námitku proti libertariánskému paternalismu předesílají ony 

jezinkovské prsty, které nazývají kluzký svah: skeptici budou namítat, že nejdříve 

přijmeme drobná pošťouchnutí v nekonfliktních oblastech zdravého jídla nebo spoření a 

budou plíživě následovat další doporučení, která už budou mít povahu manipulace – a 

již nebude cesty zpět.133 Na tuto kritiku mají tři odpovědi – jednak stojí přece za to 

použít levná řešení problému a není konstruktivní odmítnout je jen se škarohlídským 

„co bude potom“, jednak se lidé nemusí na kluzkou plochu postavit (a doporučení 

využít), a konečně, určitý druh sdělení ve formě kontextu je nevyhnutelný. A kontext 

s sebou vždy nese určité doporučení.  

Thaler a Sunstein tuto kritiku očekávali správně. Odpůrci (podle Rizza 

„utilitaristé, kantovci a ius naturalisté“134) tvrdí, že si chtějí vybrat nezdravé jídlo, když 

                                                
132 Tamtéž, s. 1508. Více se tomuto fenoménu věnuje tzv. Škola veřejné volby, která se ostře staví proti 

předpokladu, že zatímco lidé jednají ve vlastním zájmu, politici jednají ve veřejném zájmu. Jeden 

z představitelů, James M. Buchanan to shrnuje ve výroku: „Politikové nejednají jinak než ostatní lidé, 

které ekonomie studuje.“  In HOLMAN, Robert. Ekonomie. 3. aktualiz. vyd. Praha: C. H. Beck, 2002, 

xxii, 714 s. ISBN 80-717-9681-6., s. 410. 

133 Např. Libertariánský paternalismus. Blogspot [online]. 3. 6. 2008, - [cit. 2014-07-07]. Dostupné z: 

http://pinus-chicago.blogspot.cz/2008/06/libertariansky-paternalismus_9725.html 

134 RIZZO, Mario. The Problem of Moral Dirigisme: A New Argument Against Moralistic Legislation. 

NYU Journal of Law and Liberty. 2005, č. 11. Dostupné z: http://works.bepress.com/mario_rizzo/2, s. 

783 
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mají chuť, i když vědí, že je salát zdravější. I kdybychom neměli všechny informace pro 

co nejlepší rozhodnutí, jsme stále nejvíce legitimovanou osobou k takovému 

rozhodnutí. Tento argument ale libertariánští paternalisté sami dopředu vyvracejí, když 

několikrát opakují, že se jedná o státní doporučení, nikoliv o státní rozhodnutí chovat se 

určitým způsobem.  

I když je doporučení jako omezení svobody drobné a přijatelné, může nastolit 

trend k dalšímu omezování, které navíc může podléhat momentálním trendům nebo i 

ekonomickým tlakům. Přiznání architektury výběru je prvním krokem k zákazu 

sladkých jídel ve školních jídelnách. Na jak viditelné místo postavíme mléko ve 

školních jídelnách? Bylo období, kdy byla favorizována jeho nízká spotřeba, ale bylo 

také opačné období. Legalizace pasivní eutanazie je prvním krokem k legalizaci aktivní 

eutanazie.135 Legalizace homosexuálních svazků jen příprava pro legalizaci adopcí dětí 

homosexuálními páry. Schválení výjimky pro neaprobované učitele s praxí v budoucnu 

umožní učit lidem bez patřičného vzdělání atp. Pasivně-konzervativní argument 

kluzkým vztahem říká: neuděláme změnu, kterou si přejeme a je přijatelná, abychom 

nesklouzli k další změně a výsledku, který už není přijatelný. Častým obsahem tohoto 

protiargumentu je plíživá inference státu, který, byť veden dobrým úmyslem, proniká do 

soukromé sféry, byť se nejedná o útok, ale stát nabízí doporučení a čeká, až ho Lidé 

pozvou k sobě domů. Tím podle kritiků začíná nebezpečná a nepředvídatelná dráha 

kluzkého svahu směrem ke státnímu dohledu soukromého života.  

Oproti argumentu kluzkým svahem ale můžeme použít aktivně-preventivní 

argument lepkavým svahem. Provedeme změnu, přestože si ji příliš nepřejeme, 

abychom předešli ještě horšímu výsledku. Například zavedení zákazu kouření v čase 

oběda v restauracích může být vnímán jako částečný zákaz, který zafunguje jako 

lepkavý svah (jako kompromisní řešení), nebo jako kluzký svah (jako začátek plošného 

zákazu kouření v restauracích).136 

                                                
135 SOBEK, Tomáš. Právní myšlení: kritika moralismu. 2011, s. 179. 

136 Tamtéž, s. 180. (Autorka diplomové práce by si velmi přála, aby v tomto případě zafungoval argument 

kluzkého svahu).  
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Kouření na veřejnosti se na ideologické rovině dostalo z boje o zdraví (a zápach) 

klasickým příkladem libertariánsko – paternalistického sporu o svobodu. Jeden 

z pohledů říká, že každý má právo nekouřit. Druhý pohled říká, že každý má právo, 

v souladu s čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a čl. 3 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, 

činit to, co není zákonem zakázáno, a tedy každý má právo kouřit. Jakékoliv omezení 

kouření na veřejnosti je nejčastěji liberály vnímáno jako první krok směřující k zákazu. 

Příznivci volné ruky říkají, že trh vždy optimálně zareaguje. To znamená, že pokud 

bude ve společnosti tolik lidí, kteří nebudou chtít, aby se v restauracích kouřilo, bude to 

výhodné i pro provozovatele restaurací a služby a kouření v restauracích zakáží. 

Argument kluzkým svahem patří mezi falešné argumenty a Thaler se mu 

vysmívá jako „projevu batmofobie“137 nebo dokonce panické hrůzy z postrčení 

(nudgephobia).138 Argument kluzkým svahem je nejčastější, nejpádnější a pro 

libertariánské paternalisty nejméně nepochopitelným protiargumentem. Podle 

libertariánských paternalistů ti, kteří takto argumentují, falešně presumují, že stojí 

v bodě nula, kdy mohou normativně říci, kterým směrem se vydáme nebo nevydáme. 

Zatímco liberálové balancují nad klouzačkou s vidinou otřesného dopadu, libertariánští 

paternalisté říkají, že společnost je nevyhnutelně dynamická, klouzání je také pohyb a 

není nutné, aby klouzačka nutně skončila rozbitou hlavou nebo odřenými koleny.139 

Příklad s kouřením to dokazuje – zatímco se přeme o kluzký svah, nápisy na krabičkách 

s nikotinovými produktu se zvětšují, na krabičkách australských cigaret se objevily 

kuřákovy zdevastované plíce140 a podle článku 13. Rámcové úmluvy o kontrole tabáku 

                                                
137 Panické hrůzy ze schodišť a kluzkých ploch.  

138 THALER, Richard. Fear of Falling. Cato Unbound [online]. 7.4.2010, - [cit. 2014-05-26]. Dostupné z: 

http://www.cato-unbound.org/2010/04/07/richard-thaler/fear-falling 

139 Rizzo a Whitman argumentují kluzkým svahem zejména v případě soudních precedentů. RIZZO, 

Mario J., WHITMAN, Douglas Glen, Little Brother is Watching You: New Paternalism on the Slippery 

Slopes. April 8, 2008. NYU Law School, Public Law Research Paper No. 08-12; NYU Law and 

Economics Research Paper No. 08-15. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1119325 or 

http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1119325, s. 692. 

140 Podle posledních neurologických nálezů ale nevyvolávají v mozku požadovaný efekt. LINDSTRÖM,h 

Martin. Nákup•ologie: pravda a lži o tom, proč nakupujeme. 2009. s. 62. 



 

54 

došlo k plošnému zákazu a omezením tabákových výrobků v reklamě a sponzoringu.141 

V mnoha zemí Evropské unie je zákaz kouřit na veřejných prostorách rozšířen i o 

plošný zákaz kouření v barech a restauracích.142 V České republice platí stále 

benevolentní ochrana kuřákovy svobody kouřit oproti ochrany nekuřákova práva 

nekouřit.143  

Druhou předpokládanou výtkou je obava ze „zlých postrkovatelů a špatných 

postrčení.“144 Politici, úředníci a obecně všichni veřejní architekti výběru mohou být 

ovládání svými vlastními zájmy a architekturu výběru tedy přizpůsobí především těmto 

zájmům. Tomu se brání tím, že stejně jako všechny ostatní činnosti ve státním sektoru 

je třeba veškerá pošťouchnutí dělat transparentně.  

Třetí výtka se týká práva na omyl. Takové právo navíc může být i prospěšné, 

neboť z chyb se učíme. S touto výtkou v principu souhlasí, ale jedním dechem dodávají, 

že se jedná o nepochopení jejich návrhu. Nechtějí omezit riziko tím, že budou zakazovat 

riziková chování, ale tím, že doplní rizikové aktivity o výstražné informace, jaké 

nebezpečí Lidem hrozí, pokud si nebudou zapínat bezpečností pásy, nešetřit na důchod, 

nebudou se nechávat očkovat nebo nebudou šetřit vodou. S výchovou chybami se také 

pojí odpovědnost za jednání. Bauman lakonicky konstatuje, že „zvyk zbavit se 

odpovědnosti“ není novým fenoménem, zvlášť u složitých úkolů lidé často raději 

složitost nahradí svěřením rozhodování autoritám, které potom vysílají příkazy a 

zákazy.145 Kdo nese odpovědnost za naše vlastní jednání je základem klasického 

případu Stelly Liebeck, která si rozlila do klína příliš horkou kávu z McDonald‘s a poté 

                                                
141 WHO Framework Convention on Tobacco Control. Rámcová úmluva o kontrole tabáku. World Health 

Organisation, 2003. Dostupné z: http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9241591013.pdf 

142 Od 1.6. 2014 jako zatím poslední přijalo plošný zákaz kouření pro bary a restaurace také Rusko. 

143 Jedná se zejména o zákony č. 379/2005 Sb., O opatřeních k ochraně před škodami působenými 

tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a vyhláškou č. 137/2004 O hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky 

závažných. 

144 THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. 2010, s. 245. 

145 BAUMAN, Zygmunt. Umění života. 2010. S. 114. 
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úspěšně fast food řetězec žalovala a od té doby musí být na kelímcích umístěno 

varování, že kelímek obsahuje horký nápoj.146  

Další výtka míří přímo do srdce všech liberálů, neboť se týká přerozdělování – 

proč by Ekoni měli platit ze svých daní programy na pošťouchávání Lidí, kteří se 

rozhodují špatně (iracionálně, příliš impulzivně, nebo příliš pozdě)? 

3.3 Morální postrčení v právu a kritika morálního dirigismu 

Právní moralismus představuje názor, že „stát by měl pomocí prostředků veřejné 

moci vynucovat morálku.“147 Podle některých je výchova státu k morálce zaměnitelná 

s paternalismem. Libertariánští paternalisté by se přiklonili k názoru pozitivisty 

Herberta Harta, že právní moralismus a paternalismus se liší. Právní moralismus podle 

něj spočívá v tom, že některé věci můžeme sankcionovat jako nemorální, paternalismus 

v tom, že chráníme subjekty práva před nežádoucím chováním.148 V případě 

libertariánského paternalismu tím, že subjektům práva nabízíme určitou architekturu 

výběru a postrčení, se dopouštíme jak moralismu, tak paternalismu. Hartův kritik Fuller 

rozlišuje morálku povinnosti a morálku aspirace. Morálka povinnosti je podle něj 

tvořena gramatickými pravidly a morálka aspirace je morálkou dobrého života, 

vytříbenosti.149 Hart vidí jako základ legitimity jasnost a efektivnost zákonů, Fuller 

veřejnou podporu, která podle něj plyne z přirozeného práva.150 Zatímco klasické 

chápání zákonů je spíše v rovině chápání morálky povinnosti (co smím, co nesmím, co 

musím), libertariánští paternalisté uvažují spíše v rovině morálky aspirace. Snaží se o 

chápání zákonů v rovině pomoci, resp. pošťouchnutí, ke „zdraví, majetku a štěstí“. 

Liberálové se k vztahu k morálce a státu staví typicky, když nemorálnímu státu 
                                                
146 Stella Liebeck v. McDonald's Restaurants, P.T.S., Inc. and McDonald's International, Inc. 

147 SOBEK, Tomáš. Právní myšlení: kritika moralismu. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2011, 620 s. 

ISBN 978-807-3803-117, s. 10 

148 Tamtéž. 

149 FULLER, Lon L. Morálka práva. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 1998. ISBN 978-808-6005-652, 

s.12. 

150 WARD, Ian. Introduction to critical legal theory. 2nd ed. London: Cavendish Pub., 2004, 215 s. ISBN 

1-85941-928-3. 
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nepřiznávají úkol zavádět určitou morálku, ale „pouze“ pravidla, která zajistí každému 

jednotlivci svobodu usilovat o jeho dobro jeho vlastním způsobem.“151 Jedním 

z nejvýznamnějších kritiků je Gary Becker, Richard Posner152, Mario J. Rizzo a 

Douglas Glenn Whitmann.  

Hlavními body jejich kritiky je zjednodušení konceptu, vybírání si lákavých 

příkladů a nedostatečné vypořádání s možnými důsledky. Posner navíc varuje před tím, 

že doporučení směřují vždy od státních úředníků, kteří také mohou trpět omezenou 

racionalitou a sníženou sebekontrolou. Spíše taková doporučení budou mít tendenci být 

politicky motivována než založena hledání na účinných řešení a účinných norem.153 

Varuje, před snahou uniformizovat morálku a navíc upozorňuje, že morálka je místně 

vázána, a proto také relativní na morálním kódu určité kultury.154 

Kritici, zejména Rizzo, tvrdí, že Thalerova a Sunsteinova teze představuje spíše 

drobné kosmetické změny, které jsou uživatelsky příjemné, ale autoři se podle něj 

nedostatečně vypořádávají se skutečnými důsledky pro právní strukturu a společnost. 

Jako jeden z nejvýraznějších důsledků vidí zejména vládní zásahy do soukromé sféry a 

nejasnost, kde role státu začíná a kde končí. Proti použití závěrů o lidském chování 

v právní úpravě prostřednictvím právních nástrojů se staví Rizzo se svou ucelenou 

kritikou „morálního dirigismu“, tedy pokusu nebo tendenci kontrolovat určité druhy 

morálního chování formálními legálními prostředky.155  

                                                
151 BOAZ, Liberalismus v teorii a politice. s. 108 

152 Ekonom Gary Backer a Richard Posner publikovali na společném blogu The Becker – Posner Blog, až 

do úmrtí Garyho Beckera na jaře 2014. Dostupné z http://www.becker-posner-blog.com 

153 POSNER, A. Richard. Posner's Response to Comments on Libertarian Paternalism. In: The Becker - 

Posner Blog [online]. 2007 [cit. 2014-10-11]. Dostupné z: http://www.becker-posner-

blog.com/2007/01/posners-response-to-comments-on-libertarian-paternalism.html. 

154 POSNER, A. Richard. The Problematics of Moral and Legal Theory. 111 Harvard Law Riview 1637 

(1997). 978-0674007994. [online]. 1997 [cit. 2014-05-22]. Dostupné z: 

http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2828&context=journal_articles, s. 1642. 

155 RIZZO, Mario. The Problem of Moral Dirigisme: A New Argument Against Moralistic Legislation. 

NYU Journal of Law and Liberty. 2005, č. 11. Dostupné z: http://works.bepress.com/mario_rizzo/2, s. 

783 
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Posner označuje za morálku určitou sadou povinností vůči druhým, které jsou 

navrženy tak, aby odrážely a korigovaly vlastní zájem a emocionální či sentimentální 

reakce.156 

Rizzo se odkazuje na Millovu definici dirigismu, který je podle něj „zásah do 

svobodného jednání jakéhokoliv člena civilizované společenství [pro] ... [j]eho vlastní 

dobro, ať fyzické nebo morální.“157 Dělící čáru mezi morálním dirigismem a legitimním 

užitím nátlaku ve formě práva představuje subjekt škody – směřuje-li škoda jako 

důsledek jednání určité osoby k jiným osobám, než k tomu, kdo ji spáchal, je zcela 

ospravedlnitelné, aby takové jednání bylo právně ošetřeno (např. lichva). Pokud 

bychom ale právem chránili jedince před škodou, kterou si sám způsobil, jednalo by se 

o projev morálního dirigismu, resp. právního moralismu. 

Přijímaným morálním dirigismem v trestním právu jsou například tzv. zločiny 

z nenávisti (tzv. hate crimes, popřípadě bias-motivated crimes). Jedná se o případy, kdy 

k zavrženíhodnému jednání dojde kvůli příslušnosti oběti k určité rasové, etnické, 

náboženské nebo jiné entitě. Tyto činy nejsou trestné pro samotný čin, ale trestáme je 

pro zavrženíhodný motiv k činu. Určitá míra morálního dirigismu v právu je tedy jeho 

imanentní součástí. 

Hlavní tezí Rizzovy kritiky je, že je chybné zcela propadnout iluzi, že nám stát 

může pomoci stát se morálnějším tím, že nás bude odrazovat od určitého jednání. Rizzo 

připomíná Kantovo jiné chápání právní povinnosti (duty of right) a morální povinnosti 

(duty of virtue). Morální povinnost je právně obtížně vynutitelná a navíc jsou náklady 

na vynucení příliš vysoké. Obtížná vynutitelnost souvisí s morálním pluralismem, tedy 

                                                
156 POSNER, A. Richard. The Problematics of Moral and Legal Theory. 111 Harvard Law Riview 1637 

(1997). 978-0674007994. [online]. 1997 [cit. 2014-05-22]. Dostupné z: 

http://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2828&context=journal_articles, s. 1639. 

157 “Interfering with the liberty of action of any…member of a civilised community [for]… [h]is own 

good, either physical or moral.” MILL, John Stuart. ON LIBERTY 13 (Stefan Collini ed., 1989) (1859) in 

RIZZO, Mario. The Problem of Moral Dirigisme: A New Argument Against Moralistic Legislation. NYU 

Journal of Law and Liberty. 2005, č. 11. Dostupné z: http://works.bepress.com/mario_rizzo/2, s. 784 
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různých interpretací morálně správného chování.158 Tomáš Sobek to nazývá 

„testováním aktuálního etického diskurzu“.159 Vládní doporučení jsou s tímto aktuálním 

etickým diskurzem ve shodě, dovolené, avšak alternativní diskurzy se dostávají do 

vleku spirály mlčení. Tento moment je jeden z nejvíce  klíčových pro pochopení kritiky 

– libertariánští paternalisté chtějí favorizovat určité jednání, liberálové se ale brání 

jasnému nadržování jedné morálce oproti druhé morálce.  

Rizzo uvádí příklady některých morálních zákonů, které regulují chování 

konkrétních jedinců, ale přitom cílí na morálku společnosti, nikoliv na zlepšení morálky 

těchto jedinců. Tuláctví bylo dříve sankcionováno z důvodu nebezpečí nárůstu krádeží, 

znásilnění a roznášení nemocí. Středověký diskurz tulákům nepřál, neboť státní moc 

neměla dostatečné prostředky k jeho sociální kontrole a regulaci. Proto musela sáhnout 

k nejtvrdšímu opatření – zákazu. Stejně tak demonstruje státní zásahy do oblasti 

regulace prostituce. Prostituce nebyla zakázána, byť by tomu kantovská argumentace 

přála: prostituce je zcizení těla, zcizovat tělo je špatné (a proto je zakázáno), tedy 

prostituce je špatná (a má být zakázána). Místo toho se zakázala prostituce na veřejných 

prostranstvích, abychom tak morálně ochránili společnost. 

Současným trendem je podle Rizza paternalismus v oblasti zdraví. Tento zdravý 

paternalismus je podle něj argumentum ad populum. Thaler a Sunstein například nikde 

do hloubky neargumentují, proč by stát měl usměrňovat chování směrem ke zdravému 

životnímu stylu – například finančními náklady nebo dlouhodobými dopady. Vycházejí 

z předpokladů správnosti a zároveň presumují, že se o to pokoušíme všichni. Rizzo ale 

upozorňuje, že v souladu s aristotelovsko-tomistickou tradicí je funkcí všech morálních 

ctností usměrňování požitků. Jedinec může vést vyrovnaný a spokojený život 

uspokojováním určitého „množství“ těchto požitků, které je ale u každého člověka 

relativní.160  

                                                
158 RIZZO, Mario. The Problem of Moral Dirigisme: A New Argument Against Moralistic Legislation. 

NYU Journal of Law and Liberty. 2005, č. 11. Dostupné z: http://works.bepress.com/mario_rizzo/2, s. 

790 

159 SOBEK, Tomáš. Právní myšlení: kritika moralismu. 2011, s. 71. 

160 RIZZO, Mario. The Problem of Moral Dirigisme: A New Argument Against Moralistic 

Legislation.2005. s. 818. 
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Například nám vláda nemůže zakázat jíst velké množství nezdravého jídla, pít 

příliš slazených šťáv a vůbec být tlustí. Liberálové se brání, že nikomu nic není do toho, 

jaká je hodnota jejich body mass indexu - a už vůbec ne vládě.161  Vláda argumentuje 

veřejným zájmem: dopad obezity podle ní přesáhl limit autonomie vůle.  

Paternalisté by plošně zakázali nezdravá jídla. Historické příklady dokazují, že 

zákazy a příkazy v některých oblastech nefungují. Pokud zakážeme ve společnosti 

rozšířený nešvar, obvykle k jeho reálné eliminaci nedojde. Alkoholovou prohibicí 

nedošlo ve Spojených státech k vymýcení alkoholu, místo toho bylo zatčeno více než 

750.000 lidí za porušení federálního prohibičního zákona, který platil od roku 1920 v 

USA jako osmnáctý dodatek americké Ústavy. 162    

Libertariánský paternalista by nabídl paletu jednoduchých možností – některá 

mají formu slabých postrčení. Vytvoření výboru, který má za cíl zkoumat, jak s 

tukovým nešvarem zatočit. Součástí takového výboru musejí být experti a mediálně 

známí členové. I kdyby výbor na nic převratného nepřišel, mediální vzkaz zní jako 

nápisy na krabičkách cigaret: být obézní zabíjí (a navíc to stojí víc peněz). Může 

vytvořit osvětovou kampaň. Takovou je například reálná kampaň Lets Move současné 

americké první dámy Michelle Obama. 163  Nebo kampaň zdůrazňující, že lze utratit i 

lépe případně ukázat porovnání obezity mezi státy.164 Thaler a Sunstein takový přístup 

označují jako RECAP165. Například České republice na této bázi funguje například 

                                                
161 Mario Rizzo by sarkasticky řekl, že kdyby chtěla vláda omezit tloušťku, nejdřív by měli zhubnout 

poslanci. Současný americký prezident Obama a viceprezident Biden jdou ale opravdu příkladem. 

President Obama & Vice President Biden Show Us How They Move. In: Lets Move [online]. 2014 [cit. 

2014-07-09]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=Z7Z4rGQi2cQ 

162 COTTERRELL, Roger. The sociology of law: an introduction. 2nd ed. London: Butterworths, 1992, 

xv, 398 p. ISBN 04-065-1770-3, s. 55. 

163 Lets Move se zaměřuje na výchovu zdravých neobézních amerických dětí. Více o projektu na 

http://www.letsmove.gov/about 

164 F as in Fat: How Obesity Threatens America's Future 2010. Trust for American Health [online]. June 

2010, - [cit. 2014-07-09]. Dostupné z: http://healthyamericans.org/reports/obesity2010/ 

165 RECAP je zkratkou ze slov Record, Evaluate, and Compare Alternative Prices – tedy zaznamenej 

vyhodnoť a porovnej ostatní ceny. Jedná se o „velmi mírnou formu vládní regulace,“ kdy vláda například 

nereguluje ceny ale způsob zveřejňování. Výše jsme uvedli povinnost zveřejňovat RPSN sazbu, což 
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projekt kvality péče Všeobecné zdravotní pojišťovny Akord, který se soustředí na na 

zlepšování a standardizaci kvality zdravotní péče. „Od roku 2009 posílá VZP [lékařům] 

elektronické čtvrtletní přehledy o nákladech na léčení jejich pacientů. A pokaždé i 

srovnání s průměrem v kraji. To je vše. A překvapivě to funguje.“ 166 

Rizzo svou kritikou implicitně dokazuje, že libertariánský paternalismus se 

v právu a ve vládních zásazích projevuje již delší dobu, nikoliv od prvních článků 

Thalera a Sunsteina.  Jako příklad si volí klasický, a v této práci již zmíněný, příklad 

kouření na veřejnosti. Rizzo de facto tvrdí, že aktuální etický diskurz je nakloněn 

nekuřákům. Argumentuje ale aristotelovsko-tomistickou tezí, že každý má individuální 

moderační právo vzhledem ke svým požitkům.  

Rizzo nejzajímavější argumenty netradičně nestaví jako hlavní obecné teze, ale 

obvykle je zmíní v textech téměř mimochodem. Věnuje se například tzv. povinně 

dobročinným zákonům (compulsory beneficence laws). Ty rozlišuje na dvě kategorie 

zákonů. První kategorii tvoří zejména antidiskriminační zákony. Rizzo jmenuje 

například Americans with Disabilities Act z roku 1990 o zaměstnávání lidí se 

zdravotním handicapem, který po účinnosti tohoto zákona nemůže být důvodem 

k odmítnutí uchazeče o zaměstnání. Příkladů takových zákonů, kterými se napravuje 

společenská nerovnost, je mnoho. Přijetí prvních zákonů a soudních rozhodnutí, které 

zakázaly diskriminaci na základě rasy, pohlaví nebo postižení, mělo silný symbolický a 

edukativní význam.167 Cotterel upozorňuje na přeceňování symbolické legislativy. 

Vytvářením symbolické legislativy podle něj vytváříme právo, které nemůže být 

                                                                                                                                          

můžeme také považovat za formu RECAP. THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): 

jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí. 2010, s. 111 n. 

166 NĚMEČEK, Tomáš. Chytrého trkni. Lidové noviny. 23.1.2010, č. 19, s. 22. 

167 Např. British Race Relation Act, 1965 nebo Brown v. Board od Education of Topeka In 

COTTERRELL, Roger. The sociology of law: an introduction. 2nd ed. London: Butterworths, 1992, xv, 

398 p. ISBN 04-065-1770-3, s. 53. Kromě antidiskriminačního zákona č. 198/2009 Sb. 

(Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 

zákonů) jsou například lidé s postižením zvýhodněni prostřednictvím dalších zákonů (kromě ústavně 

chráněné rovnosti): Zákon o důchodovém pojištění, Zákon o dani z příjmů a Zákon o zaměstnanosti. 
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vynutitelné.168 Symbolická rovina však může do reálného života přinést značné změny. 

Nejenže se diskriminace stala i právním problémem (do té doby právo diskriminaci na 

základě rasy oficiálně neznalo, a proto nebylo možné se pro diskriminaci soudit), ale 

legislativním posvěcením se stala rasová tolerance, zaměstnávání lidí s postižením atp. 

normalitou, jejíž odchylky mohou být sankcionovány. Tento symbolický efekt je 

důležitým důkazem toho, jaké má právo vliv na naše přemýšlení a hodnotové soudy. 

Podle Rizza je tento typ zákonů v pořádku. Už méně přesvědčený je u druhého 

typu,  tzv. zákonů na principu dobrého samaritána (Good Samaritan Principle, případně 

Good Samaritan Law). Podle Rizza máme kulturně danou povinnost pomoci. 

Utilitariánská „benthamovská“ teze zní takto: „Jednotlivci mají morální povinnost 

poskytnout cizímu člověku pomoc, pokud náklady na tuto pomoc jsou menší než přínosy 

pro tohoto cizího člověka.“169 Na tomto přístupu stojí princip dobrého samaritána, podle 

kterého nemáme soukromoprávní odpovědnost za mimosmluvní porušení práva, pokud 

se rozhodneme někomu pomoci v nouzi. Rizzo ale namítá, že těžko můžeme poznat, 

jaký přínos bude mít naše jednání pro tohoto člověka, jestli o takovou pomoc vůbec 

stojí, neboť poměřujeme svoje náklady se svou představou o přínosu pro tohoto cizího 

člověka (a naopak).  

3.4 Zákazy, příkazy, nařízení ... a pošťouchnutí? 

Představitel americké sociologické jurisprudence Roscoe Pound viděl roli práva 

jako základní druh sociální kontroly ve společnosti.170 Právo má být zejména důsledně 

empiricky zkoumáno (akcentuje law in action oproti law in books). Přijmeme-li premisu 

libertariánských paternalistů a danosti a nevyhnutelnosti určité formy paternalismu, 

musíme se vypořádat s právně teoretickou otázkou, kam v systému příkazů a zákazů 

zapadají architektura výběru a pošťouchnutí. Architektura výběru vždy koresponduje se 

zásadami, ze kterých vycházejí právní normy. Architektura výběru, která je v souladu se 
                                                
168 COTTERRELL, Roger. The sociology of law: an introduction. 2nd ed. London: Butterworths, 1992, 

xv, 398 p. ISBN 04-065-1770-3, s. 105. 

169 RIZZO, Mario. The Problem of Moral Dirigisme: A New Argument Against Moralistic 

Legislation.2005. s. 824. 

170 PŘIBÁŇ, Jiří. Sociologie práva, 1996, s. 97. 
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zásadami, na kterých norma stojí, tyto zásady posiluje a zdůrazňuje. Taková 

architektura výběru je transparentní a legitimní a nemůže být spravedlivě nařčena 

z podprahové manipulace.  

V obecné rovině můžeme veškerou komunikaci státu směrem ke svým občanům 

chápat jako postrčení. Některá jsou explicitně uvedena v právních normách, jsou 

definovány jejich hypotézy, dispozice a sankce, a jsou právně vynutitelná. Některá 

postrčení mohou mít formu zásad, které se promítají jak do jednotlivých právních 

norem, tak jejich interpretace a aplikace. Mezi třemi objektivními mody můžeme o 

šťouchu uvažovat pouze v mezích nejslabší modality, tedy jako o formě dovolení, ze 

subjektivních modalit pouze jako o oprávnění. Některá jednání jsou zakázaná, některá 

přikázaná a konečně, některá jednání jsou dovolená. Libertariánský paternalismus ale 

zavádí další pomyslnou kategorii: některá jednání jsou dovolená, ale některá z nich jsou 

„dovolenější“, resp. preferovanější, a tedy doporučovanější.  

Subjektivní právo je konkrétní míra a způsob našeho chování v mezích 

zaručených objektivním právem. Jedná se o možnost chovat se určitým, zákonem 

vymezeným způsobem, požadovat určité chování od určité osoby a možnost požadovat 

od státu poskytnutí ochrany. Nástroje libertariánského paternalismu výrazně zasahují 

zejména do možnosti chovat se určitým způsobem, když určitá chování favorizují 

(spoření, pohyb, zdravý životní styl, bezpečná jízda, ...). Toto ovlivňování se obvykle 

děje spíše prostřednictvím kampaní, příkladů a konkrétních realizací. Někdy je ale 

přímo zakomponováno v legislativě. Například architekturu výběru, opt – out registry 

atd. můžeme chápat jako ideologické nástroje, které jsou uplatňovány při tvorbě a 

aplikaci práva a které se promítají do zásad i do jednotlivých ustanovení. Postrčení je 

tedy spíše ideovou konstrukcí, nelze jej vyjádřit určitou konstrukcí (jako například „má 

se za to“ jako vyvratitelnou právní domněnku v soukromém právu).  

Pro chápání libertariánského paternalismu a jeho praktické využití v oblasti 

práva si pomůžeme si příměrem k tzv. user experience. User experience je dynamické 

odvětví v prostředí internetu: tzv. UX designéři mají za cíl webové stránky navrhnout 

tak, aby se uživatel na stránce dobře orientoval, našel, co potřebuje nebo naopak našel, 

co chce prodávající. UX designer rozlišuje dva základní cíle, kterým přizpůsobuje 

celkové vyznění sdělení: buď můžeme pracovat na formě – tedy na použitelnosti, nebo 
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na manipulaci.171 V případě použitelnosti jde o to, abychom informace co nejlépe šířili a 

výběr nebo určité preferované chování bylo co nejjednodušší a nejefektivnější. Podle 

toho nastavíme systém a naformulujeme informace směrem ke spotřebiteli, zákazníkovi 

nebo recipientovi normy. V normativním prostředí jde zejména o defaultní nastavení (z 

oblasti soukromého práva například automatický vznik společného jmění manželů nebo 

při zániku automatický přechod společného jmění na spoluvlastnictví, pokud si bývalí 

manželé neurčí do tří let jinak), případně také o různé domněnky a fikce. Ty 

recipientům právních norem pomáhají zorientovat se v právním vztahu.172 Dále se jedná 

o nastavení uživatelsky přátelského prostředí, tedy například předtištěné formuláře 

v případě daňového přiznání, systém jednotných kontaktních míst v případě 

živnostenského podnikání atp.  

Druhým cílem je přesvědčení lidí pro určitou činnost nebo rozhodnutí, která 

vyžaduje nějaké úsilí, aktivitu nebo překonání nějaké překážky. Takovým příkladem, 

kterému se věnují právní normy, může být dodržování rychlosti, třídění odpadu, volební 

účast nebo nelegální stahování filmů či hudby na internetu. Ačkoliv  se většina lidí 

v obecné rovině shodne na potřebě regulace a potřebě dodržovat určitá pravidla – 

sebeovládání, status quo, lákavé situace nebo míra určitého úsilí je od cíleného chování 

odvádí. Stát má na výběr z mnoha nástrojů, jak lidem pomoci chovat se „správně“, tyto 

nástroje navíc může různě kombinovat. Obvykle se jedná o morální normy. Příkladem 

může být uvedené třídění odpadu – můžeme využít silných modalit, a tedy přikázat 

občanům třídit odpad a za netřídění odpadu zavést sankce, nejčastěji ve formě pokuty. 

Můžeme dát lidem vybrat, zda chtějí třídit nebo nechtějí, přičemž možnost bez 

tříděného odpadu by měla mnohem dražší sazbu. Lidé navíc mají po takovém 

zakřížkování správné možnosti tendenci spíše dělat věci, pro které se sami rozhodnou. 

                                                
171 KRUG, Steve. Nenuťte uživatele přemýšlet!: praktický průvodce testováním a opravou chyb 

použitelnost [sic] webu. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 165 s. ISBN 978-80-251-2923-4. 

172 Pro nový občanský zákoník zákonodárce zvolil jednotnou terminologickou úpravu: pro vyvratitelnou 

právní domněnku používá „má se za to, že“, výrazem „platí, že“ označuje nevyvratitelnou právní 

domněnku. Výrazem „považuje se za“ nebo „hledí se na“ označuje právní fikci. 
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V rámci takové možnosti mohou lidé navíc například sledovat, kolik konkrétně jejich 

domácnost vyprodukuje odpadu.173  

Thaler a Sunstein uvádějí obdobný příklad, kdy spolu s vyúčtováním a výpisem 

spotřebované energie, dostali domácnosti také informaci o jejich porovnání s průměrem. 

Pro další období se domácnosti s nadprůměrnou spotřebou snažili spotřebu snížit, ale 

neočekávaně se domácnosti s podprůměrnou spotřebou přestali chovat spořivě. 

V příštím výpise domácnosti kromě porovnání dostali také ohodnocení pomocí 

emotikonů a výsledkem pro příští období, že i domácnosti s podprůměrnou spotřebou si 

chtěli udržet veselého usměvavý emotikon (smajlíka).174 Tento pokus je další z příkladu 

zmíněné strategie RECAP. Nejen reklamní kampaň ale i informační kampaň tak může 

využívat emoce. Reklamní kampaň je dalším z nástrojů postavenou na informacích, 

emocích, příbězích nebo na známých osobnostech.175. Sunstein a Thaler ilustrují 

význam formulace na příkladu zkamenělého lesa, kdy si lidé i přes výslovný zákaz 

odnášeli kousky zkamenělých částí lesa. Při jednom z experimentů byla v části lesa 

klasická cedule se zákazem odnášení dřeva vyměněna za ceduli s textem: „Mnoho 

návštěvníků odnáší zkamenělé dřevo z parku a mění tak přírodní podmínky parku 

Petrified Wood.“176 Experiment prokázal, že formulace sdělení má často velký dopad na 

jednání. Zákazem či příkazem posilujeme hierarchickou strukturu, kdy stát nařizuje 

určité chování a občané se takovému příkazu nebo zákazu musí podřídit pod hrozbou 

sankce. Stejného účelu, a experiment prokázal, že často i s lepšími výsledky, lze docílit 

formulací, která posiluje sdílení dané problematiky. Cílem takové formulace je 

přesvědčit recipienty, aby přijali takové sdělení za své a uzavřou symbolickou smlouvu, 

a to nejprve sami se sebou. 

                                                
173 ISNO Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO). STKO [online]. 2012 [cit. 2014-8-20]. 

Dostupné z: http://www.stko.cz/isno.html 

174 THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. 2010, s. 85. 

175 Videogalerie. Jak třídit: Má to smysl, třiďte odpad [online]. 2012 [cit. 2014-10-20]. Dostupné z: 

http://www.jaktridit.cz/cz/foto-a-video/videogalerie/reklamni-spoty 

176 THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. 2010, s. 83. 
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3.5 Libertariánský paternalismus jako nástroj společenské 
smlouvy 

V rámci diskurzu libertariánského paternalismu můžeme sledovat jednotlivé 

diskurzivní praktiky. Neodmyslitelnou součástí takové diskurzivní praktiky je vždy moc 

a ideologie. Základem ideologie je sdílení mentálních významů společenských skupin, 

což jsme drive prokázali jako efektivnější nástroj než sdělení a jeho vynucení. Ideologie 

je nutně spojena s hegemonií, která umožňuje podporu vládnoucí třídy. Libertariánský 

paternalismus můžeme chápat tedy jako současnou diskurzivní praktiku ve vztahu ke 

spravedlnosti a společenské smlouvě. 

Přijetí doporučení můžeme považovat za určitou formu smlouvy, ke které 

konkludentně přistupujeme. Smlouva je jako jeden z nejstarších právních institutů 

hlavním instrumentem, kterým si uspořádáváme své soukromé záležitosti. Smlouva je 

tedy typickým institutem soukromého práva, ve veřejném právu je takovým nástrojem 

zejména rozhodnutí vrchnostenského úřadu. Mainův postřeh o posunu od statusových 

forem sociálního uspořádání ke smluvnímu právu jako hlavního nástroje uspořádání je v 

moderních demokraciích stále posilován. Durkheim nechápe smlouvu jen 

v liberalistickém rámci jako výraz autonomie vůle. Zatímco pro Webera je smlouva 

garantem občanských svobod,177 Durkheim vidí jako určující skutečnost, že smlouva 

není stanovena smluvně, ale její podmínky jsou dány zákonem a tedy sociálním 

nátlakem.178 Smlouva je možná u dispozitivních právních ustanovení. Základem 

dispozitivních norem je tedy stanovení volnějšího rámce jako prostoru pro svobodné 

rozhodnutí a systém pravidel, ve kterých je tato svoboda uskutečňována. V rámci těchto 

norem je uplatňováno tzv. restitutivní právo. Durheim takové právo chápe ve snaze o 

nápravě uvedením do původního stavu, tedy jako restitutio in patrimonum, které je 

v protikladu k sankčnímu represivnímu právu. Restitutivní právo je tedy rámcem pro 

dobrovolnou kooperaci.179 

                                                
177 PŘIBÁŇ, Jiří. Sociologie práva. 1996, s. 74. 

178 PŘIBÁŇ, Jiří. Sociologie práva. 1996, s. 92. 

179 PŘIBÁŇ, Jiří. Sociologie práva, 1996, s. 91. 
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Současné vymezení společenské smlouvy přitom spočívá na neustálém 

dynamickém porovnávání možných legitimních přístupů. „Společenská smlouva v 

současnosti znamená, že o legitimitě práva a politického panství je nutné neustále znovu 

a znovu vyjednávat a pokoušet se stanovit její hranice.180“ Jiří Přibáň v rámci tohoto 

neutuchajícího procesu, tak přiléhavého pro současnou demokracii, mluví o „ničím 

nepodmíněném závazku a odpovědnosti člověka žijícího v dnešním liberálně 

demokratickém právním státě.“181 

V názorovém pluralismu není možné označit jednu možnost chování za 

správnou. Rawls takový postoj, který implicitně vychází z pluralismu, označuje jako 

intuiticionismus. Intuicionisté podle něj neproklamují pouze jednu pravdu, ale říkají, že 

je „správné, že jsme vážili spíše tím než oním způsobem.“182  

Stejně jako je Rawlsova společenská smlouva hypotetická a nevynutitelná, 

stejně tak jsou nevynutitelné doporučení. „Hypotetickou dohodu užíváte spíše jako 

nástroj, jak připomenout něco, co by se dalo připomenout i bez toho, že totiž 

doporučované řešení je tak evidentně slušné a rozumné, že nesouhlasit by mohl jedině 

ten, kdo má momentálně zájem na opaku.“183 Dworkin vyčerpávajícím způsobem 

definuje presumovanou „správnost“ a také přidává další důležitou funkci doporučení, a 

to připomenutí. 

Rawls navíc boří utilitaristickou představu, která podle něj mylně zaměňuje 

nestrannost neosobností.184 Vždy ke smlouvě přistupují strany s určitým účelem a 

představou o právních vztazích i o jednáních, které by druhá strana měla učinit. 

                                                
180 180 PŘIBÁŇ, Jiří. Disidenti práva: o revolucích roku 1989, fikcích legality a soudobé verzi společenské 

smlouvy. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakl., 2001, 284 p. ISBN 80-864-2900-8, s. 16. 

181 Tamtéž. 

182 RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. Překlad Karel Berka. Praha: Victoria Publishing, 1995, 361 s. 

ISBN 80-856-0589-9, s. 35. 

183 DWORKIN, Ronald. Když se práva berou vážně. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2001, 455 s. Oikúmené. 

ISBN 80-729-8022-X. s. 196. 

184 RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. Překlad Karel Berka. Praha: Victoria Publishing, 1995, 361 s. 

ISBN 80-856-0589-9, s. 191. 
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Opravdu ale může stát doporučovat obecnou správnou možnost, resp. 

spravedlivé řešení, aniž by znal situaci jednotlivce a jeho východiska pro rozhodování? 

Stát jedná v jakémsi závoji nevědomosti – ve vztahu k občanům netuší, „jak mohou 

různé alternativy ovlivnit jejich specifické postavení, a jsou proto nuceni vyhodnocovat 

jednotlivé principy pouze na základě obecných hledisek.“185 Proto doporučení vycházejí 

také z určitých předpokladů, tedy určitých heuristik o chování respondentů takových 

doporučení.  

Při stanovení doporučení můžeme vycházet z podmínek a složek počáteční 

situace a různých variací.186 Ty zaručují dostatečnou obecnost, nezvýhodňují určitý 

přístup nebo určitou skupinu respondentů a stojí na principu spravedlnosti i principu 

závazků, které plynou z takové smlouvy, resp. z přijetí takového doporučení. 

Libertariánský paternalismus posiluje závazek plynoucí ze společenské smlouvy, 

neboť posiluje sdílení závazku obou stran a umocňuje morální rovinu závazku. Pohled, 

který libertariánský paternalismus nabízí, pracuje ve velké míře s správnou formulací 

sdělení a dbá na účel dané právní normy.  

Narůstání množství zákonů a jiných právních norem a jejich nejasnost je často 

předmětem kritiky. Holländer ale nevidí jako hlavní problém stále neproniknutelnější 

právní mase jen v nárůstu právních norem, ale zejména v „přetrvávajícím legislativním 

optimismu, naivní představě, dle níž lze každý společenský problém vyřešit přijetím 

právního předpisu, kodifikační euforie, neustálá implementace, začasté nízká kvalita 

přijímaných legislativních textů (...), následně pak improvizovaná reakce na zděšené 

reakce praktického života (...).“187   

                                                
185 RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. Překlad Karel Berka. Praha: Victoria Publishing, 1995, 361 s. 

ISBN 80-856-0589-9, s. 93. 

186 RAWLS, John. Teorie spravedlnosti. Překlad Karel Berka. Praha: Victoria Publishing, 1995, 361 s. 

ISBN 80-856-0589-9, s. 97. 

187 HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2012, 421 s. ISBN 978-807-3803-667, s. 141. 
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Libertariánsko – paternalistické hledisko klade zvýšený důraz na účel a na 

příjemce normy. Jako hlavní vodítko každé normy tak má být zejména její formulace 

takovým způsobem, aby její příjemce mohl sdělení co nejjednodušeji sdílet.  
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4. Soukromoprávní doporučení a rekodifikace 

4.1 Postrčení na pomezí práva soukromého a veřejného 

„Oblast soukromého světa se stále více ocitá pod dohledem „veřejného zájmu“, 

což je jeden z typických paradoxů moderní společnosti, jejího zákonodárství a správy.“ 
188 Státní zásahy jsou patrné zejména v právu veřejném, soukromé právo by mělo být 

dle náhledu uplatňovaného v rekodifikaci maximálně prosté jakýchkoliv postrčení. 

Veřejné právo má na mysli blaho společenství a vlastní úpravu podmínek, za kterých se 

jedinec může brát o vlastní štěstí a štěstí své rodiny. Libertariánští paternalisté tvrdí, že 

přístup lze uplatňovat v soukromé sféře i ve státní sféře, a nerozlišují mezi postrčeními 

v soukromém nebo veřejném právu. Vycházíme z úvahy, že s právními pravidly je vždy 

spojeno donucení a svoboda je sféra zbavená donucení, a současně  libertariánský 

paternalismus se od donucení distancuje a nechává na svobodné vůli každého, zda 

popostrčení využije. Potom tedy zasahuje vláda do sféry, která by měla být prostá 

donucení. Dle libertariánského paternalismu ale nemusí být prostá existence vládních 

doporučení. Právní stát má přitom „garantovat sféru zbavenou státně mocenské 

intervence, umožňuje a zaručuje možnosti názorového a institucionálního 

pluralismu.“189 Nabízí se jíž dříve připomenutá kritika postrčení jako intervence 

vládních expertů: kdo si může nárokovat být architektem výběru? Jednak to mohou být 

politici, jednak jmenovaní úředníci. Víme, že architektura výběru je nevyhnutelná 

součást každého sdělení, včetně právních norem. Na architekty výběru jsou tak kladeny 

renesanční nároky – musí obsáhnout znalosti o lidském chování, předvídat ho, znát 

marketingové koncepce a zároveň být odborníkem v právní oblasti. Historická 

zkušenost nám brání svěřit právo do rukou inženýrů lidských duší. Roscoe Pound 

naopak tvrdil, že je nutné právní systém a jeho fungování propojit s metodami 

sociálního inženýrství.190 Pohled libertariánského paternalisty tak problematizuje již tak 

těžce definovatelné oddělení práva soukromého a veřejného. Zatímco v pojetí práva 
                                                
188 PŘIBÁŇ, Jiří. Sociologie práva. 1996, s. 153. 

189 BOGUSZAK, Jiří, ČAPEK, Jiří, GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004, 

347 s. ISBN 80-735-7030-0. S. 238. 

190 COTTERRELL, Roger. The sociology of law: an introduction. s. 74  
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soukromého platí rovné postavení i pro stát, v pojetí práva soukromého dle 

libertariánského paternalismu je stát jakýmsi vševědoucím vypravěčem právního 

příběhu.  

4.2 Libertariánský paternalismus v soukromoprávní 
rekodifikaci: K čemu nás pošťuchuje profesor Eliáš a 
docent Havel? 

Mohou a měly by soukromoprávní normy podle nové rekodifikace vůbec 

obsahovat postrčení vlády, resp. státu směrem ke správnému chování občanů? Autoři 

rekodifikace vycházejí ze značně liberálního pohledu, snaží se vymezit se proti státnímu 

protekcionismu a akcentují minimální úlohu státu v soukromoprávních vtazích. 

Jakákoliv forma paternalismu, byť by se jednalo o paternalismus jemný, asymetrický 

nebo libertariánský, nepatří do jejich slovníku.  

Připomeňme si ale ještě jednou jeden ze základních argumentů libertariánského 

paternalismu, tedy že určité formě paternalismu se nikdy nevyhneme a že forma 

komunikace funguje  téměř vždy jako postrčení, zvolená struktura a možnosti tvoří vždy 

architekturu výběru. Zásadně se ale liší v akceptaci vládních postrčení – Karel Eliáš 

zdůrazňuje: „Nový občanský zákoník sleduje především myšlenku, že lide si dokážou 

soukromé záležitosti uspořádat sami podle svých zájmů a potřeb zpravidla rozumněji, 

než jim to dokáže nadirigovat stát, a že je věcí jejich osobní iniciativy, jak se svým 

soukromím naloží.“191 Libertariánští paternalisté by souhlasili s druhou částí této věty, 

první větu by ale označili za mylnou domněnku, kterou z principu odmítají – zvláště u 

složitějších voleb.192  

Podívejme se tedy na občanský zákoník pohledem myšlenek Sunsteina a 

Thalera. V této části se budeme věnovat nové soukromoprávní koncepci, zastoupenou 

zejména novým občanským zákoníkem. Účelem této části není detailní občanskoprávní 

                                                
191 ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 

Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 315 s. ISBN 978-80-7478-013-4. s. 24. 

192 Např. THALER, Richard H, SUNSTEIN, Cass R. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu 

rozhodování o zdraví, majetku a štěstí. 2010, s. 19. 
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deskripce nového občanského zákoníku, ani podat ucelený výklad o změnách, které 

rekodifikace přinesla, ale analýza zákoníku z hlediska libertariánského paternalismu a 

upozornění na zajímavé instituty z hlediska libertariánského paternalismu, příp. 

chybějící pošťouchnutí v problematických oblastech. Budeme se tedy soustředit 

zejména na přítomnost libertariánsko – paternalistických vlivů a na praktické příklady 

pojmů, které jsme přiblížili v první kapitole (jako architekturu výběru, na význam 

defaultního nastavení a primingu, budeme také sledovat, zda je zapracována averze ke 

ztrátě a zda rekodifikace počítá spíše s Lidmi nebo spíše s Ekony). 

Nový občanský zákoník rozhodně nemůžeme považovat za vlajkovou loď 

libertariánského paternalismu v právní úpravě. Libertariánský paternalismus není 

doktrínou, který by se na první pohled ideově překrýval s novou soukromoprávní 

rekodifikací. Dokonce se lze důvodně domnívat, že tvůrci rekodifikace by byli 

významnými kritiky této koncepce. Konečně docílili vydání kodexu, který se snaží o 

ideový návrat před komunistickou éru k právnímu dualismu a který pyšně deklaruje, že 

zakotvuje podmínky pro plné využití přirozených svobod člověka. Ideová konstrukce 

rekodifikace stojí na myšlence, že stát není tvůrcem této svobody, ale jejím garantem.193 

Pro tuto konstrukci je tedy nemyslitelné, aby stát jakkoliv vstupoval do sféry lidského 

rozhodování – stát nastaví pravidla, ale tím jeho úloha končí. Nový občanský zákoník 

zdůrazňuje především podporu racionálního rozhodování: „racionální především 

z hlediska toho, kdo jednat chce, a ne z pohledu sociálního inženýra na vrcholu 

pyramidy.194 Pokud vládě přiznáme právo angažovat se v soukromé sféře, byť formou 

drobných prospěšných doporučení, které nemusí příjemce právní normy povinně 

přijmout, je nemístnou snahou rozmělnit postavení státu jako garanta a posunout ho zpět 

do ochranářské pozice, ve které byl v socialistické legislativě. Pro nový občanský 

zákoník by tedy oficiální akceptace myšlenek Thalera a Sunsteina znamenala narušení 

celé argumentační struktury. Místo nového pevného základu bychom koncepci reálně 

                                                
193 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 

Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2, s. 35. 

194 ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 

2013, s. 25. Tím tak  Eliáš otevřeně odmítá myšlenku Roscoe Pounda o sociálním inženýrství a nastavení 

systému. 
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postavili na kluzký svah a hrozilo by, že by se prostřednictvím drobných, dobře 

míněných postrčení mohla doklouzat na úroveň zákoníku z roku 1964 nebo jako 

hybridní úprava ještě hůře. Udržet balanc na kluzkém svahu lze jen s obtížemi, právní 

jistotu ještě obtížněji. Jestliže je nyní některými kritiky rekodifikace argumentováno, že 

s novou právní úpravou je oslabena právní jistota a vracíme se k divoké porevoluční 

době právní nejistoty, prohlášení libertariánského paternalismu jako vůdčího principu 

rekodifikace by znamenalo návrat spíše do zcela paternalistických dob totalitního 

socialistického zřízení. 

F.A.Hayek tvrdil, že zlaté střední cesty jsou často spíše muddle of the middle195. 

Je ale nutné odlišit akademický svět a reálný svět. Připomeňme si, že libertariánský 

paternalismus neboří ani liberalismus, ani paternalismus. Neříkáme, že jedno či druhé je 

nutné odvrhnout. Liberálové mají tendenci tvrdit, že se lidé mohou rozhodnout zcela 

sami bez vlivů okolí – již dříve jsme uvedli protidůkazy libertariánských paternalistů.  

Teorie práva upozorňuje, že jasnou linii mezi soukromým a veřejným právem 

vést nelze. A ačkoliv by to tvůrci nového občanského zákoníku i zastánci této koncepce 

zřejmě neradi slyšeli a nepřiznali, i liberální úpravou vysílají určité sdělení, které 

formuje náš svobodný výběr, obsahuje nasměrování, který výběr ulehčuje. Přístup, 

který zvolíme, zdůrazňuje některá témata (vytváří tedy priming, o kterém jsme mluvili 

v první kapitole).  

4.3 Proč potřebujeme novou civilní architekturu výběru? 

Potřeba nového občanského zákoníku je odůvodněna zejména společenskou a 

politickou situací, která vychází ze zcela jiné ideologie, náhledu na právo, jeho účel a 

autonomii vůle, než který měl dosavadní občanský zákoník, zákon č. 40/1964 Sb. Ten 

vycházel ze socialistické právní úpravy, která potlačovala dělení na soukromé a veřejné 

eliminací soukromé sféry. „Občanské právo bylo pojato jako aktivní zbraň plánovací a 

                                                
195 Viz kapitola o kritice LP, kde je přeložena jako zmatení střední cesty, které ale není tak výstižné jako 

anglický originál. (I nový občanský zákoník sice favorizuje české termíny, ale tam, kde je jejich užívaní 

vystihuje podstatu lépe, ponechává původní termín.) 
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finanční discipliny (sic).“196 Ačkoliv polistopadovými novelizacemi byla právní úprava 

novelizována tak, aby byla i v novém režimu použitelná a v mnohém postačovala pro 

úpravu soukromého práva, vycházela z koncepce, která se neslučovala se současnou 

ideologií – změna znamená příklon k idejím liberalismu: „více svobody 

v soukromoprávních vztazích, nová práva a nové možnosti, ale také více 

odpovědnosti.“197  

Mantrou soukromoprávní rekodifikace je autonomie vůle „s akcentem na 

prioritu svobody člověka před státem“198. Zásada zakotvená zejména v prvním odstavci 

§ 3: „Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát 

se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž 

nepůsobí bezdůvodně újmu druhým“ a dále povinnost každého ctít rozhodnutí každého 

žít podle svého, zakotvená v § 81 odst. 1 občanského zákoníku, ovlivňují pojetí všech 

paragrafů a je tak třeba na jednotlivé paragrafy nahlížet.199 JUDr. Otakar Motejl jako 

ministr spravedlnosti inicioval v roce 2001 přípravy nového občanského zákoníku, 

neboť „správně vytušil, že není dlouhodobě možné vytvářet právní stát v České 

republice, aniž by nebyly přijaty nové klíčové kodexy upravující základní právní vztahy 

mezi občany a též mezi občany a státem.“200 Rekodifikaci tak můžeme označit za 

postrčení směrem k právnímu vědomí svých práv a povinností, závazků a odpovědnosti, 

která z těchto závazků vyplývá. Jedná se tedy o krok směrem k liberalismu, který je 

podle architektů výběru, zejména Otakara Motejla, Karla Eliáše, Bohumila Havla, 
                                                
196 Knapp, V., Hlavní zásady československého socialistického 

občanského práva, 1. vydání, Praha: SNPL, 1958, s. 3 in ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s 

aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2. S. 35. 

197 JUDr. Pavel Blažek, PhD. In ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců 

nového občanského zákoníku. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 315 s. ISBN 978-

80-7478-013-4., s. 11 

198 ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. 

Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 315 s. ISBN 978-80-7478-013-4. s. 25. 

199 §3 odst. 1 občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb. 

200 POSPÍŠIL, Jiří. JUDr. Jiří Pospíšil: Komentář k Občanskému zákoníku. Právní prostor [online]. 2014, 

- [cit. 2014-05-28]. Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/rekodifikace/jiri-pospisil-komentar-

k-obcanskemu-zakoniku 
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klíčem ke zdraví, majetku a štěstí. Nedostatky, které podle nich konzervovala stará 

právní úprava, upevňovaly nedostatky v právním vědomí. Ty podle Motejla „spočívají 

především v tom, že neznáme nebo – ještě hůře – nechceme znát a nechceme si uvědomit 

své povinnosti. Nestarejme se tak úzkostlivě o kultivaci právního vědomí těch druhých. 

Starejme se především o sebe samotné, nezajímejme se jenom o svá práva, ale 

zamysleme se nad svými povinnostmi.“ 201  

Další ze zásad, na kterých stojí současný občanský zákoník, je ekvitní zásada 

rozumnosti. Užívání rozumu průměrného člověka a hledání rozumných řešení je 

v souladu s Principy evropského smluvního práva, které zdůrazňuje to, co by osoby 

jednající v dobré víře ve stejné situaci považovaly za rozumné.202 

Kde naopak doporučení spíše chybí, jako důsledek akcentu na neformálnost, 

autonomii vůle a také na presumovanou poctivost, je oblast volby formy právního 

jednání. Zákonodárce se dle obecných soukromoprávních zásad snažil minimalizovat 

formální podmínky pro vznik práv a povinností. Pro smlouvu o smlouvě budoucí203, 

smlouvu o tichém společenství204, smlouvu o postoupení pohledávky205, dohodu o 

smluvní pokutě206 nebo smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání207 není 

vyžadována písemná forma. U některých jednání stále povinně písemná forma 

zůstává.208 Pokud alespoň jedna ze stran písemnou formu požaduje, je tato forma 

                                                
201 MOTEJL, Otakar. Právní vědomí a sebevědomí . Muni.cz: Měsíčník Masarykovy university v Brně 

[online]. 2005, 10 [cit. 2014-05-28], s. 1. Dostupný́ z : <http://info.muni.cz/txt/1005/0.htm>. 

202 HURDÍK, Jan. Občanské právo hmotné: obecná část, absolutní majetková práva. 308 pages. ISBN 80-

738-0377-1. S. 87. 

203 § 1785 n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

204 § 2747 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

205 § 1879 n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

206 § 2048 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

207 § 2302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

208 Obecně v případech, kdy se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovitosti (§ 559 NOZ), dále např. u 

smlouvy o výkonu funkce u kapitálových společností (§ 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 

obchodních korporacích), nebo v případě uznání dluhu (§ 2053 NOZ), ručitelského prohlášení (§ 2018 

NOZ) atd. 
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povinná.209 Snaha o bezformálnost v případě bezproblémových právních jednání je 

pochopitelná, určitá doporučení k písemné formě smluvních ujednání stran by mohla 

předejít problémům do budoucna. Můžeme tedy doufat, že bude fungovat spíše 

návykový kapitál a využívání písemných smluv spíše než poučení se z chyb. Obecným 

doporučením obecně bývá upravovat si vztahy písemně, což usnadní průkaznost vztahu 

a dokazování při případných sporech. Je ale problematické, jak takové doporučení 

zakomponovat do právní normy. Zákonodárce by mohl uvažovat o doplnění § 559210 o 

formě právního jednání o obecné ustanovení ve smyslu: „Strany volí formu právního 

jednání i s ohledem na povahu takového právního jednání, na vztah mezi stranami, 

zvyklostí a zavedené praxe stran.“ Pro odbornou veřejnost by se možná jednalo o 

duplicitní ustanovení k §545 ve vztahu právního jednání a jeho následku211, pro laickou 

veřejnost by to mohl být další alarm pro zvýšení pozornosti vůči výběru. Navrhovaná 

formulace navíc obsahuje „výběr“ („strany si volí...“), kdy je tedy implicitně 

akcentována aktivita, tj. výběr mezi ústní a písemnou formou, a nejedná se teda o 

defaultní ústní formu a ve vymezených případech o formu písemnou.   

Účinek primingu rekodifikace stojí zejména na struktuře a na výběru slov. 

Autoři se snažili o přehodnocení užívaných pojmů: na přání Otakara Motejla se 

například v knize nepoužívá slovo občan212, namísto toho se užívá slovo člověk. Zde je 

důvod nasnadě – občan odkazuje na vztah ke státu, oblast soukromého práva má ale 

sloužit k úpravě vztahu mezi lidmi, nikoliv k úpravě vztahů mezi státem a jeho občany. 

Další rovinou, kde by obezřetnost při volbě formy právního jednání měla být dále 

zdůrazněna, je potom větší důraz na tuto problematiku v důvodové zprávě 

k rekodifikaci, popř. v komentářích.  
                                                
209 § 559 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

210 „Každý má právo zvolit si pro právní jednání libovolnou formu, není-li ve volbě formy omezen 

ujednáním nebo zákonem.” § 559 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

211 § 559 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: „Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou 

v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe 

stran.“ 

212 TOMÁŠ, Němeček. Karel Eliáš: O tom paragrafu jsem přemýšlel rok. Hospodářské noviny [online]. 

27.6.2008, - [cit. 2014-05-18]. Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-25696050-o-tom-paragrafu-jsem-

premyslel-rok 
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Právní subjektivita byla nahrazena právní osobností213 a způsobilost k právním 

úkonům nahradila svéprávnost214 - a to zejména z důvodu, že právní úkon nahradilo 

právní jednání215: architekti rekodifikace tvrdí, že člověk spíše „právně jedná“ než „činí 

právní úkony.“ Smluvní zastoupení nahradilo zastoupení na základě plné moci.216 Nové 

názvy mají lépe vystihovat svoji povahu a charakteristiku a mají co nejvíce odkazovat 

na vlastní aktivitu (např. uvedené právní jednání), kontraktuální charakter (smluvní 

zastoupení), dvojici práva a povinnosti a autonomii vůle. Obecně je rekodifikace 

chválena za srozumitelnost.217 Současně je jí vyčítáno znovuzavedení řady termínů, 

které sice navazují na terminologii přerušenou socialistickým zákonodárstvím, avšak 

v běžné mluvě už používána nejsou a zní archaicky  jako pacht, závdavek, rozhrady, 

výprosa atp. Jedná se zejména o slova, která byla za komunismu cíleně z právního řádu 

a používání vyškrtnuta. Kritici tvrdí, že cena transakčních nákladů je příliš vysoká na to, 

abychom se kvůli tomu museli vracet o padesát let nazpět. Podle tvůrců rekodifikace se 

ale nejedná o zbytečný jazykový či historický purismus, ale o nutnou součást komplexní 

změny. Podle jejich názoru je nutné vypořádat s komunistickým dědictvím tak, že 

názvy, jakkoliv archaicky zatím zní, do právního života zase vrátíme a budeme tak moci 

přesněji označovat některé instituty.218 

                                                
213 § 15 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

214 §15 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

215 § 545 n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Důvod pro odlišení právního jednání od právního 

úkonu tkví nejen v tom, že právní jednání má širší následky, ale také právě v psychologickém pojetí a 

k odlišení nového chápání od předchozího pojetí civilního práva: „Nový pojem by měl každého varovat 

před jednoduchým přejímáním starších závěrů, a to právě z důvodu zásadní změny spočívající v přístupu 

ke svobodné vůli soukromníků.“ ELIÁŠ, Karel. Občanské právo pro každého: pohledem (nejen) tvůrců 

nového občanského zákoníku. s. 59. 

216 § 441 n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

217 např. JANUŠ, Jan. Profesoři polemizují nad novým občanským zákoníkem. Právní rádce [online]. 

22.11.2012, - [cit. 2014-07-07]. Dostupné z: http://pravniradce.ihned.cz/c1-58698970-profesori-

polemizuji-nad-novym-obcanskym-zakonikem 

218 Jako například pacht a nájem, kdy pacht označuje užívání i požívání určité věci (např. nájem zahrady - 

§ 2332 n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a nájem pouze její užívání (např. nájem bytu jako 

zvláštní případ nájmu - § 2235 n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).  
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Dalšími příklady legislativních postrčení může být například vynětí zvířat 

z kategorie věcí zdůraznění odlišného charakteru závazku, který z vlastnictví zvířete a 

jeho hodnoty vyplývá.219 Teorie fikce u právnických osob zdůrazňuje personální prvek, 

který stojí za vznikem a fungováním, a tedy rozhodováním a odpovědností, právnické 

osoby.220 Institut péče řádného hospodáře zdůrazňuje odpovědnost za jednání a je tedy 

postrčením k loajálnímu a pečlivému jednání221 atp.  

Zákoník počítá s „užíváním rozumu průměrného člověka“222. Vnímání subjektu 

stojí na pomezí Lidí a Ekonů: míra se liší v jednotlivých oblastech.223 Na jednu stranu 

zákoník vychází z myšlenky, že Lidé si dokáží nejlépe své záležitosti obstarat sami (a 

vytváří tak prostor pro Ekony), některé záležitosti upravuje návodně, čímž se snaží 

postrčit a ochránit Lidi. Samostatnou kapitolou je potom ochrana spotřebitele 

(presumuje Lidi), která je ale specifickou oblastí, neboť se z velké části jedná o 

komunitární právo, které je na pomezí soukromého a veřejného práva a které 

rekodifikace přejímá.224 Další oblastí, kde zákon vychází Lidem vstříc, je například 

úprava dědického práva (viz níže). Zákon očekává racionální chování subjektů a snaží 

se vytvořit podmínky, které vycházejí z předvídatelnosti takového jednání. Jednotlivými 

kogentními ustanoveními určuje meze takového racionálního chování a dispozitivní 

úpravou vytváří priming nejpravděpodobnějšího jednání. Zákon tak počítá s omezenou 

racionalitou, omezeným vlastní zájem a omezenou sílou vůle – a to zejména 

v případech, kdy určuje následky jednání za člověka, který si je neurčil sám. Jakkoliv 

zákonodárce očekává, že každý s rozumem průměrného člověka si vhodně uspořádá 

svoje rodinné poměry, dědické poměry a smluvně upraví svoje závazkové či obchodní 

                                                
219 § 494 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

220 § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

221 § 159 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 51 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních 

korporacích 

222 § 4 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

223 Doslovně zákon sice používá označení člověk (viz výše), ale tohoto člověka může zákon vnímat jako 

zástupce Lidí nebo Ekonů. Rozdíl vyplývá z anglického překladu – zatímco v anglickém originále se lidé 

označují jako Humans, člověk v chápání občanského zákoníku by byl označen spíše jako Man. 

224 § 1810 - 1867 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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vztahy. Pro případ, že tak člověk neučiní, nabízí zákoník řešení a jeho důsledky. 

V některých případech byla zákonu vyčítána zbytečná kazuistika některých případů.225 
226 I takto kazuistické případy můžeme vnímat jako implicitní důsledek libertariánského 

paternalismu, který počítá s omezenou racionalitou a omezeným vlastním zájmem. 

Rekodifikace samotná vytváří možnosti, ale také meze pro další postrčení. 

Podívejme se tedy nyní na jednotlivá postrčení v oblastech rekodifikace, tedy zejména 

v úpravě práva osob, včetně práva nakládat s vlastním tělem, rodinného práva, 

dědického práva a práva obchodních korporací. Některým institutům budeme věnovat 

větší pozornost, neboť na nich lze vhodně ilustrovat principy libertariánského 

paternalismu (jako například problematiku opt – out registrů v případě dárcovství 

orgánů nebo smluvních ujednání v případě rodinného, resp. manželského, práva). 

4.4 Nový občanský zákoník 

Prvky libertariánského paternalismu v obecné části byly z velké části přiblíženy 

v předchozí části. Můžeme doplnit například institut předběžného prohlášení při 

narušení schopnosti zletilého právně jednat. Zákonodárce stanovuje formu a podmínky, 

v rámci kterých daný člověk může závazně projevit svou vůli do budoucna pro případ, 

                                                
225 Např. úprava institutu svěřenského nástupnictví (tzv. fideikomisární substituce), která zavazuje 

dědice, přenechat pozůstalost jiné osobě jako dalšímu dědici. Jedná se o praktický institut pro případ, kdy 

rodiče potomka s mentálním postižením, kterému byla omezena svéprávnost a nemůže tedy pořídit závěť 

a který nemá další příbuzné, mohou rozhodnout o dalším osudu majetku a dědictví se tak po smrti 

potomka nemusí stát majetkem státu. Dědické substituce. Nový občanský zákoník [online]. 2013, - [cit. 

2014-7-18]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/dedicke-pravo/konkretni-zmeny/dedicke-

substituce/ 

Například v oblasti vlastnického práva a odpovědnosti za škodu bývá často jako zbytečně kazuistický 

partikularismus zmiňován roj včel § 1014 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – např. 

REDAKCE (JK), Jaroslav. Když se v Senátu diskutuje o občanském zákoníku. E-právo [online]. 

29.3.2011, - [cit. 2014-06-23]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/kdyz-se-v-senatu-diskutuje-

o-obcanskem-zakoniku-72653.html 

226 FELIX, Roman a André VOJTEK. Návrh nového občanského zákoníku v kontextu 21.století. E-právo 

[online]. 15.7.2011, - [cit. 2014-06-01]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/navrh-noveho-

obcanskeho-zakoniku-v-kontextu-21-stoleti-74841.html  
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že důvodně očekává, že své záležitosti nebude schopný spravovat (nejčastěji v závislosti 

na pokračující nemoc).227  

Zaměřme se tedy nyní blíže na vybrané dílčí oblasti, které upravuje občanský 

zákoník v obecné části, a to na osobnost člověka a právo na duševní a tělesnou integritu. 

Dále jsou podle struktury nového občanského zákoníku, zákona o obchodních 

korporacích uvedené některé zajímavé příklady libertariánského paternalismu nebo 

naopak problematické oblasti (například práce blíže zmiňuje problematiku ústích a 

písemných právních jednání). 

4.4.1 Dárci orgánů 

Dárcovství orgánů je jeden z výběrů, který je typickým pro libertariánský 

paternalismus. Pro úspěch v oblasti transplantací není počet dárců zárukou, důležité je 

samozřejmě fungování celého systému, je ale velice dobrým základem, který zvyšuje 

naději na zachránění více životů. Transplantace orgánů zemřelých dárců je oblastí, kde 

se jedná o relativně těžkou volbu, navíc v oblasti mortis causa agendy. Takové volby 

nejsou lidé obvykle příliš motivovaní řešit, neboť se jedná o rozhodnutí, kdy volíme 

pouze jednou (resp. k pouze jednomu okamžiku), u které chybí zpětná vazba nebo 

jakákoliv motivace či bezprostřední užitek, ačkoliv si většina lidí uvědomuje, že se 

jedná o volbu, která může pomoci jinému člověku (tedy směřování ke společenskému 

blahu), jedince nic nestojí (jakkoliv sarkasticky a necitelně toto konstatování může znít). 

K problematice dárcovství orgánů existují následující přístupy – výslovný souhlas, 

rutinní odběr nebo předpokládaný souhlas.228 Výslovný souhlas se u darování orgánů 

používá například v některých státech USA, kde je být prvním krokem udělení souhlasu 

součást formuláře k žádosti o řidičský průkaz, závazná je ale poté až registrace 

v registru.229 Rutinní odběr se nikde na světě nepoužívá, byť by se dal státní zásah 

                                                
227 § 38 n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s 

aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2. S. 35. 

228 THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. 2010. S. 192. 

229 Organ Donor. US DEPARTMENT OF HEALTH AND SERVICES. Donate the Gift of Life [online]. 

b.n. [cit. 2014-03-26]. Dostupné z: http://www.organdonor.gov/becomingdonor/ 
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obhájit záchranou jiného lidského života od někoho, kdo již zachráněn být nemůže. 

Takový odběr by byl v rozporu se zásadou, kterou výslovně upravuje i nový občanský 

zákoník: „Lidské tělo je pod právní ochranou i po smrti člověka. Naložit s lidskými 

pozůstatky a s lidskými ostatky způsobem pro zemřelého nedůstojným se zakazuje.“230 

Zákon tak staví na třech zásadních pravidlech, a to na nutnosti předchozího souhlasu, 

zákazu majetkového prospěchu z obchodování s lidskými orgány, tělními tkáněmi, 

lidskými ostatky a pozůstatky a konečně, právní ochrany i po smrti člověka.231 Pravidla 

vycházejí z liberální ochrany vlastnictví, podle které má člověk ve vlastnictví vlastní 

osobu.232 Zákon ale v důvodové zprávě předjímá, že je možná úprava zvláštními 

zákony.233 Toto prolomení je zcela v souladu s Úmluvou o lidských právech o 

biomedicíně. O nakládání s lidským tělem po smrti člověka občanský zákoník v § 113 

stanovuje: „(1) Člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho 

tělem. (2) Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti člověka pro potřeby lékařské 

vědy, výzkumu nebo k výukovým účelům bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak 

stanoví jiný zákon.“234 Zatímco nový občanský zákoník tedy upravuje nevyvratitelnou 

domněnku nesouhlasu, transplantační zákon, jakožto speciální předpis, vychází 

z opačné domněnky: pokud není prokázáno, že zemřelý vyslovil za života nesouhlas, 

má se za to, že s odběrem souhlasí – nesouhlas musí být vysloven prokazatelně, tedy 

nejčastěji pokud je člověk evidován v Národním registru osob nesouhlasících s 

posmrtným odběrem tkání a orgánů, příp. pokud nesouhlas zemřelý projeví ještě za 

svého života přímo ve zdravotnickém zařízení před ošetřujícím lékařem a jedním 

svědkem, a to tím, že prohlásí, že nesouhlasí s odběrem v případě své smrti, popř. by tak 

                                                
230 § 91 zákon č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ze dne 3. února 2012, účinný od 1.1.2014, Obecná 

část 

231 ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou důvodovou zprávou a rejstříkem. 1. vyd. 

Sagit, 2012. ISBN 978-80-7208-922-2. s. 107 

232 ROTHBARD, Murray Newton. Etika svobody. 2009. s. 68 

233 Například zákon č. 285/2002 Sb. Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o 

změně některých zákonů (transplantační zákon) nebo zákon č. 372/2011 Sb. 

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 

234 Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, účinný od 1.1.2014, Obecná část, § 113 
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učinil zákonný zástupce takové osoby. Takový nesouhlas by byl poté součástí jeho 

zdravotnické dokumentace. 235 Po účinnosti nového občanského zákoníku vyvstala 

otázka, zda platí zásada lex posterior derogat lex priori nebo lex specialis derogat lex 

generalis: ve Výkladovém stanovisku č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové 

civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 byl uveden 

otazník u řešení této otázky: „Zda má právní úprava při transplantacích vycházet z 

presumovaného (ne)souhlasu, je věcí právně-politického rozhodnutí.“236 Podle 

vyjádření koordinačního střediska transplantací stále platí: „že po smrti je každý z nás 

potenciálním dárcem orgánů, pokud se za svého života nezapsal do Národního registru 

osob nesouhlasících s posmrtným darováním tkání a orgánů.237“ Podle nejnovějších 

informací ministerstva spravedlnosti je daná problematika jednou z prvních oblastí, 

kterých se bude týkat plánovaná novelizace občanského zákoníku.238 

Systém, který tedy funguje v České republice, je tedy příkladem opt – out 

systému založeného na podmíněném souhlasu, který může člověk kdykoliv do své smrti 

odvolat registrací v Národním registraci osob nesouhlasících. Takový přístup vyhovuje 

zlatému pravidlu libertariánského paternalismu – jde o postrčení, u kterého „je 

pravděpodobné, že co nejvíce pomůže, a zároveň co nejnepravděpodobnější, že 

uškodí.“239 Podle amerického experimentu vedeného Ericem Johnsonem a Danem 

Goldsteinem by v případě opt - in registru zvolilo možnost registrace jako dárce 42 %, 

v případě defaultního opt – out nastavení by ale aktivně vyjádřilo nesouhlas mnohem 

                                                
235 zákon č. 285/2002 Sb. Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně 

některých zákonů (transplantační zákon), účinný od 1.9.2002, §11 odst. 1 písm. a, § 16 odst. 1 

236 Výkladové stanovisko č. 20 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při 

Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014. In: Nový občanský zákoník [online]. 2013 [cit. 2014-

04-23]. Dostupné z: http://obcanskyzakonik.justice.cz/fileadmin/user_upload/PDF/Stanovisko_20.pdf 

237 E-mailová korespondence s JUDr. Přemyslem Frýdou [online], 28. 5. 2014 

238 Klokánci, plné moci a povinné pitvy: Ministerstvo spravedlnosti řeší první palčivé problémy NOZ. In: 

Občanský zákoník [online]. 1-8-2014 [cit. 2014-10-20]. Dostupné z: 

http://obcanskyzakonik.justice.cz/infocentrum/aktuality/klokanci-plne-moci-a-povinne-pitvy-

ministerstvo-spravedlnosti-resi-prvni-palcive-problem/ 

239 THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. 2010. S. 89.  
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méně lidí a v registru by bylo evidováno 82 %. Pokud by se lidé museli pro účely 

experimentu rozhodnout, zda se stanou nebo nestanou potenciálními dárci (neplatil by 

tedy presumovaný souhlas, ani presumovaný nesouhlas), byla by účast dárců jen 79 %. 

Nemusíme ale uvádět jen výsledky experimentů – v Německu, kde je uplatněn opt-in 

systém, je registrováno 12 % obyvatel, v Rakousku, kde platí obdobně jako u nás opt-

out systém, je registrováno 99 % obyvatel. 240 V České republice je situace podobná 

jako v Rakousku – v Národním registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem 

tkání a orgánů je v současné době registrováno přibližně 1.400 lidí.241 

Ačkoliv je tedy nastavení platné v České republice příznivé pro oblast darování 

orgánů za účelem transplantace po smrti dárce, lze se navíc inspirovat příznivým 

primingem v oblasti transplantace orgánů a tkání žijících dárců. V této oblasti inter 

vivos, tedy při odběru tkání a orgánů od žijících dárců, je výchozím 

pravidlem požadavek informovaného souhlasu se zákrokem. Například, na centrální 

stránce o darování orgánů ve Spojených státech amerických je uveden krátký You Tube 

„tutorial“,jak proces dárcovství probíhá a jsou zde také uvedené statistiky, které 

potenciálním dárcům pomohou utvořit si obrázek o naléhavosti této problematiky.242  

4.4.2 Rodinné právo: Manželské postrčení 

Libertariánský paternalismus lze podle jeho příznivců použít i v úpravě rodinného 

práva. Podívejme se nejdříve na současnou úpravu pohledem libertariánského 

paternalismu – začleněním rodinného práva zpět do občanského zákoníku je snahou o 

změnu nastavení primingu: účelem začlenění je posílit chápání rodinného práva jako 

základní součást práva občanského. Stát se postrčením v oblasti rodinného práva cíleně 

                                                
240 THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. 2010. S. 192 

241 E-mailová korespondence s JUDr. Přemyslem Frýdou a Dis. Lucií Baudyšovou [online], ze dne 25. 6. 

2014 

242 Např.: „123.009 lidí čeká na orgán, 18 lidí denně zemře, neboť pro ně nebyl nalezen vhodný dárce a 1 

dárce může zachránit až 8 dalších životů“ – přeloženo z: Organ Donor. US DEPARTMENT OF 

HEALTH AND SERVICES. Donate the Gift of Life [online]. b.n. [cit. 2014-03-26]. Dostupné z: 

http://www.organdonor.gov/becomingdonor/ 
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snažil co nejvíc vyhnout a stanovit pouze ochranné meze: zejména tedy upravuje 

instituty manželství (jeho vznik, povinnosti a práva manželů, zánik manželství – viz 

níže), příbuzenství (jeho pojem a druhy, vztahy mezi rodiči a dětmi, včetně určování 

rodičovství a osvojení), poručenství a jiné formy péče o dítě. Návrh z roku 2008 

obsahoval navíc i registrované partnerství (jako zapsané partnerství, v důsledku 

politických tlaků jej ale konečné znění neobsahuje a institut je upraven ve zvláštním 

zákoně o registrovaném partnerství, viz níže). U manželského majetkového práva je 

struktura tří režimů architekturou výběru. Jako defaultní je stanoven majetkový režim 

zákonný243, který může být modifikován jako smluvený režim.244 Třetím případem je 

zákonný režim modifikovaný rozhodnutím soudu.245 

Ačkoliv manželství je starým institutem, stále dochází k jeho úpravě 

v návaznosti na společenské změny – od regulace počtu manželek, minimálního věku 

snoubenců, přes svazky různých náboženských vyznání či rasových etnik. Nejvýraznější 

změnou v poslední době je uzavírání sňatků mezi osobami stejného pohlaví. Tyto 

svazky v české legislativě upravuje Zákon o registrovaném partnerství č. 115/2006 Sb., 

úprava nakonec oproti původnímu záměru není součástí nové rekodifikace v důsledku 

politického rozhodnutí. Je na něj však pamatováno ustanovením §3020, podle kterého 

pro práva a povinnosti registrovaných partnerů platí stejná úprava jako pro úpravu 

manželství. 

Libertariánský paternalismus reflektuje náboženskou problematiku tohoto 

svazku a Thaler a Sunstein navrhují občanský svazek, tedy „dohodu o domácím 

partnerství mezi jakýmikoliv dvěma jedinci.“246 V této koncepci je více libertarianismu 

než paternalismu – jedinci by mohli být opravdu kdokoliv a oddat, resp. uznat, by je 

mohla jakákoliv organizace, která by k tomu byla oprávněna, tedy nejen náboženské 

                                                
243 § 709 – 715 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 

244 § 716 – 723 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. Smluvený režim může mít formu 1. 

oddělených jmění , 2. vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství 

nebo 3. rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu 

245 § 724 – 728 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 

246 THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. 2010. s. 216. 
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organizace, ale jakákoliv – například i potápěčský oddíl.247 „Jemnější“ variantou tohoto 

přístupu je zavedení svazků pro osoby stejného pohlaví (nikoliv pro jakékoliv dvě 

osoby). Otázka libertariánského paternalismu ale nestojí jen na bázi ano/ne, ale zejména 

na nastavení architektury výběru v tak citlivé oblasti rodinného práva. Libertariánští 

paternalisté to ale považují teprve za začátek – manželství, které podléhá státní 

schvalovací proceduře, by se podle nich mělo do budoucna zcela zrušit a mělo by být 

nahrazeno smluvním partnerstvím. Základní otázka se podle nich týká defaultního 

nastavení tohoto závazku. Paradoxně by tento liberální přístup mohl být kritizován těmi 

samými lidmi, kteří jinak libertariánský paternalismus kritizují pro jeho paternalismus. 

Konzervativci by na zrušení manželství na bázi statusové smlouvy těžko přistoupili. 

Statusovou smlouvu definoval Weber jako smlouvu se symbolickým významem, kterou 

také nazval „smlouvou o sbratření“ (což by mohlo mylně navádět k domněnce, že tím 

Weber vizionářsky myslel i na registrované svazky). Weber statusovou smlouvu viděl 

zejména v oblasti dnešního veřejného práva, kdy skupinová sdružení vstupují do 

určitého svazku s jinými. Proti této statusové smlouvě stojí smlouva účelová, která 

nemění status účastníků, ale definuje jejich vzájemná práva a povinnosti.248 Thalerova a 

Sunsteinova nejkrajnější varianta manželství tak směřuje k účelové smlouvě. 

 Podle nové úpravy lze v České republice uzavřít sňatek civilní nebo církevní. 

Původní návrh občanského zákoníku se přitom blížil k úpravě, kterou zmiňují Thaler a 

Sunstein. Návrh postupoval podle vládou České republiky schváleného věcného záměru 

a obsahoval pouze úpravu občanských (tedy civilních) sňatků. Absence církevních 

sňatků byla hájena tím, že se nejedná o popření náboženské svobody a že  právo volby 

sňatku se neřadí mezi základní práva a svobody249. Úprava v zákoníku má sloužit 

k úpravě statusových věcí, které jsou záležitostí státu. Základem má být tedy státní, 

resp. civilní forma. Náboženské formy zákon nevylučuje, ale také neupravuje, neboť by 

se podle přístupu nového občanského zákoníku jednalo o zbytečný zásah do autonomie 

                                                
247 Tamtéž. 

248 PŘIBÁŇ, Jiří. Sociologie práva. 1996, s. 74. 

249 čl. 4 Ústavy a čl. 15 Listiny základních práv a svobod zaručující svobodu náboženského vyznání 
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vůle. Autoři se tak snažili o sekularizovanou normu, která sice náboženské prvky, jako 

například náboženské sňatky, neobsahuje, ale rozhodně nevylučuje. 250  

Kritici takové architektury výběru ovšem myšlenku chápali jako návrat 

k potlačení náboženského vyznání typického pro socialistické zákonodárství a režim 

obecně. Církevní sňatky umožnila po roce 1989 novela zákona o rodině č. 234/1992. 

Proto byla nakonec ponechána původní úprava.251 Při obraně původní koncepce by 

libertariánský paternalismus mohl pomoci. Propracovanějším rámováním tématu, které 

bylo zdůrazňovalo, že stát nechce nijak zasahovat do náboženské autonomie, by 

nemuselo dojít k „obětování“ úpravy rodinného práva za účelem schválení zákoníku. 

Autoři zákona vypuštěním náboženských svazků chtěli říci: „Zákon upravuje 

manželství, protože s sebou nese právní důsledky v oblasti věcných práv, dědického 

práva a příbuzenství. Jakým způsobem ke vzniku manželství dojde, tedy zda bude 

sňatek civilní nebo církevní, stejně tak, jestli se svazek nazývá registrované (či zapsané) 

partnerství, není rozhodné252, pokud bude uzavřeno platně. V zákoníku je upraven 

pouze civilní sňatek, neboť oddávající je vykonavatel veřejné moci. Náboženské sňatky 

zákoník neupravuje, protože plně respektuje náboženskou svobodu a nechce církvím 

zasahovat do toho, jak mají oddávat.“ Místo toho autoři zákona argumentovali tím, že 

právo volby sňatku se neřadí mezi základní práva a svobody – takovou argumentací 

naopak rozsvítili symbolické alarmy ohlašující averzi ke ztrátě. Stejně jako by si mnoho 

studentů nekoupilo univerzitní hrnečky, když už je jednou měli, nechtěli se zákonodárci 

církevních sňatků v občanském zákoníku vzdát. 

                                                
250 ELIÁŠ, Karel. et al. NÁVRH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU – VERZE 29.1.2008. Praha, 2008. 

Dostupné z: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2180 

251 Tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil použití původní koncepce odůvodnil tím, že je podle jeho 

názoru „současná úprava dostatečně ověřena praxí, je vyhovující a každému občanovi zajišťuje stejnou 

svobodu a právo výběru, jakým způsobem uzavře manželství či jakou formu soužití s partnerem zvolí.“ 

STEINEROVÁ, Zuzana. Sňatky a účel manželství v návrhu občanského zákoníku. In: Vláda České 

republiky [online]. 2008 [cit. 2014-04-28]. Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/media-

centrum/aktualne/snatky-a-ucel-manzelstvi-v-navrhu-obcanskeho-zakoniku-42199/  

252 Byť u registrovaného partnerství nejsou zcela srovnatelná práva (a povinnosti) jako v manželství.  
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Stejně tak se původně navrhovaná architektura výběru snažila vyhnout definování účelu 

manželství. Autoři výstižně argumentovali své důvody: 

„Účelem uzavření manželství může být vytvoření pevného základu pro plození a výchovu 

dětí, ale ke vzniku manželství mohou vést i důvody psychologické, zdravotní, důvodem 

existence manželství může být i vzájemná podpora sociální, či naplnění nějakých zájmů 

ekonomických“ (...) „Ani zákon nemůže mít a nemá sílu nařizovat v době vzrůstajícího 

počtu neplodných mužů a žen plození a výchovu dětí jako naplňování účelu 

manželství.“253 Argumentace byla stejná jako v případě náboženských svazků: stát 

nechce zasahovat do toho, kvůli čemu lidé vstupují do manželství. Původní a nakonec i 

recipovaná úprava účelu manželství staví na první místo založení rodiny.254 Deklarování 

tohoto účelu lze chápat jako jemné doporučení státu. Stát sice nemůže přímo regulovat, 

zda a kolik budete mít dětí, z dlouhodobého hlediska lze ale pochopit státní snahu svým 

obyvatelům alespoň připomenout plození dětí, neboť jedním ze znaků státu jsou 

obyvatelé se všemi jeho zejména ekonomickými důsledky.  

4.4.3 Další příklady dle struktury NOZ 

4.4.3.1 Obecná část 

Některé body již byly zmíněny výše, jako úprava právních skutečností, věcí 

nebo zastoupení. Některé instituty odpovídají zmíněným tzv. povinně dobročinným 

zákonům (compulsory beneficence laws), kdy jejich samotné uvedení v právních 

normách má pozitivní efekt na přemýšlení jedince a jeho chování. Podpůrná opatření při 

narušení schopnosti zletilého právně jednat (kterými jsou předběžné prohlášení, 

nápomoc při rozhodování a zastoupení členem domácnosti)255 mohou mít pozitivní 

efekt zdůraznění úpravy svých vztahů do budoucna. Stejný účinek může mít také 

odstoupení od možnosti zbavit člověka svéprávnosti a jako krajní variantu určit 

nanejvýše omezení svéprávnosti, a to na maximální dobu 3 let, po které musí dojít 

                                                
253 ELIÁŠ, Karel. et al. NÁVRH OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU – VERZE 29.1.2008. Praha, 2008. 

Dostupné z: http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2180. s. 211. 

254 § 655 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 

255 § 38 - 54 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 
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k přezkumu.256 Tím, že člověk nemůže být de iure svéprávnosti zbaven, je posilována 

představa člověka odpovědného za své chování a platného ve společnosti, byť je míra 

jeho odpovědnosti nebo uplatnění ve společnosti omezena. 

4.4.3.2 Rodinné právo: O rodičích a dětech   

Kromě výše uvedeného příkladu z oblasti úpravy manželství si nyní uvedeme 

příklad z oblasti právní úpravy mezigeneračních vztahů. „Zákony všech civilizovaných 

zemí vyžadují po rodičích, aby živili své děti, a po dětech, aby podporovaly své rodiče, a 

ukládají mnoho dalších povinností v oblasti dobročinnosti.“257 Ani nový občanský 

zákoník není výjimkou, systémem zásad, které slouží jako vykládací pravidla, určují 

priming, kterým je na žádoucí chování nahlíženo. Kromě těchto zásad práv a povinností 

rodičů vůči dětem a opačně upravuje nový občanský zákoník také otázky statusové. 

Nově lze kromě osvojení nezletilého osvojit také zletilého. Takové osvojení je buď 

obdobou osvojení nezletilého nebo ve výjimečných případech se jedná osvojení, které 

obdobou není. Úpravou osvojení zletilého258 se vytváří také podmínky zamezující 

averzi ke ztrátě v případě, že bychom osvojili dítě, které má zletilého sourozence. 

Takové osvojení by, pokud by nebylo možné osvojit zletilého, mohlo být pociťováno i 

jako ztráta, pokud by právně patřil do rodiny pouze jeden ze sourozenců. Jak jsme 

uvedli výše v poznatcích o averzi ke ztrátě, ztráta bývá pociťována dvakrát silněji než 

zisk a výrazně ovlivňuje budoucí chování. 

4.4.3.3 Absolutní majetková práva 

Vlastnictví je jedním ze základních pilířů liberální filozofie. Rekodifikace za 

přístupů svých zásad autonomie vůle a neminem laedere liberální hledisko přijímá a 

snaží se o úpravu možných problematických ustanovení. Ustanovení o absolutních 

majetkových právech neobsahují výrazná postrčení, ale vytvářejí rámec pro taková 

postrčení v rámci úprav věcných práv i dědického práva. 
                                                
256 Tento krok je kritizován z důvodu značného nápadu soudců. 

257 SMITH, Adam. Teorie mravních citů. Praha: Liberální institut, 2005, xxi, 460 s. ISBN 80-863-8938-3. 

s. 89. 

258 § 847 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 
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4.4.3.3.1 Věcná práva 

Soukromé právo reaguje na lidské chování, což lze dobře ilustrovat na případu 

starého institutu vydržení. Vlastnické právo lpí na věci a vlastník o svou věc pečuje. O 

věc ale přestane mít zájem, přestane se o ni starat nebo na ni jednoduše zapomene 

(„zapomínání je nutno uvažovat jako významný faktor“259). Z nových změn 

v soukromém právu je zásadní změnou v pojetí pojmu věc, kterou je nyní cokoliv 

odlišného od osoby sloužící potřebě lidí,260 a s výjimkou zvířat261, tedy i nehmotné 

statky a práva.  

Nově se zákoník věnuje sousedskému právu.262 Věnuje se přitom hlavně 

problematice zejména nepřímých imisí. Imisemi může být voda, kouř nebo stín velkého 

stromu.263 Zákon vlastníkovi ukládá povinnost zdržet jednání, které by způsobilo 

vnikání imisí na sousedův pozemek. Přivádění přímých imisí na pozemek souseda je 

podle nového občanského zákoníku zcela zakázáno bez ohledu na stupeň obtěžování 

souseda.264 Připomeňme Coasův teorém, podle kterého za podmínky nulových 

transakčních nákladů a soukromého vlastnictví mohou dvě strany vyjednat odškodnění, 

tak aby byl výsledný stav pro obě strany výhodný. Pokud je například imisí stín velkého 

stromu stojícího na sousedově pozemku, můžeme se sousedem uzavřít dohodu, kdy nám 

poskytne vyrovnání za škodu, kterou ze stínu máme. Nebo soused bude chtít svůj strom 

pokácet, aby nemusel na podzim hrabat listí, ale nám stín vyhovuje. Podle Coasova 

teorému sousedovi nabídneme kompenzaci za to, že strom ponechá a my budeme mít 

zajištěný příjemný stín. Analogicky jako v případě imisí se mají sousedé vyrovnat i se 

zvířaty na sousedově pozemku, popřípadě předmětu z jiného než sousedova pozemku.  

                                                
259 DVOŘÁK, Jan, Jiří ŠVESTKA a Michaela ZUKLÍNOVÁ. Občanské právo hmotné. Vyd. 1. Praha: 

Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 429 s. ISBN 978-80-7478-326-5. s. 402. 

260 § 489 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 

261 § 498 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 

262 § 1013 - 1020 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 

263 § 1013 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 

264 Tamtéž. 
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Superficiální zásada je revoluční změnou zejména z hlediska občanského a 

správního práva. Zákon upravuje přechodný stav, kdy je vlastník pozemku odlišný od 

vlastníka stavby. Jednou z úprav jsou vzájemná předkupní práva. Pokud ale nedojde 

k uplatnění a pozemek, příp. stavbu, získá třetí strana, bude i ta napříště vázána 

předkupním právem. Jedná se o legislativní doporučení k právem favorizovanému stavu 

jednoty vlastníka stavby a pozemku. Z hlediska libertariánského paternalismus se ale 

jedná spíše o nutnost než o kreativní postrčení – jen těžko si lze představit úpravu, která 

by využití předkupního práva nařizovala. 

4.4.3.3.2 Dědické právo 

V úpravě dědického práva, resp. v úpravě dědických titulů, se projevuje 

architektura výběru nového občanského zákoníku. Tituly nejsou seřazeny podle výskytu 

v běžném životě (tedy dědění ze zákona, ze závěti, z dědické smlouvy), ale dle 

architektury výběru, která zdůrazňuje autonomii vůle, v tomto případě testovací 

svobodu. Na prvním místě proto zákon uvádí pořízení závěti, kde si může ustanovit i 

náhradníka (tzv. vulgární substituce), který nastupuje v případě, že dědictví nenabude 

povolaný dědic265, nebo výše zmíněné svěřenské nástupnictví (tzv. fideikomisární 

substituce), podle kterého je zůstavitelem ustanoven dědic oprávněného dědice.266 

Takové ustanovení lze považovat za projev libertariánského paternalismu – nejedná se o 

příkaz ani zákaz, ale zákon upravuje určitou možnost, kterou pořizovatel závěti může, 

ale nemusí využít. Právní teoretici by mohli namítnout, že primárním důvodem, proč 

zákon náhradnictví upravuje, je zejména pro zvýšení právní jistoty, že zákon takovou 

možnost připouští a jak se v těchto případech postupuje. Pro celou oblast dědického 

práva je tento přístup typický - zákon se snaží ochránit zůstavitelovu vůli a nároky 

dědiců a pro tento účel nabízí řadu institutů, které může pořizovatel využít (dále 

například odkaz267 nebo určení vykonavatele závěti268). 

                                                
265 § 1507 n. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 

266 § 1512 n. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 

267 § 1594 n. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 

268 § 1677 n. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 
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4.4.3.4 Relativní majetková práva 

V oblasti relativních majetkových práv je klíčová architektura výběru náležitostí 

smluv, jak ji představují jednotlivá ustanovení této části. Oblast smluvního práva, jako 

nejčastějšího důvodu vzniku závazkových právních vztahů, je vhodným prostředím pro 

uplatnění libertariánského paternalismu. Může se jednat o smlouvu mezi fyzickými 

osobami, mezi podnikateli, mezi podnikateli a fyzickými osobami a nebo mezi státem a 

jejími občany či právnickými osobami. Samotná úprava smluvních vztahů ale z hlediska 

libertariánského paternalismu výrazně zajímavá není. Libertariánští paternalisté by 

možná umístili do textu zákona „varování“ v oblasti formy, jak již bylo uvedeno výše - 

jako když v lyžařských střediscích najdeme na černých sjezdovkách nápisy: „Pokud 

nejste zkušenými lyžaři, ani nepřemýšlejte, že byste jeli po této sjezdovce.“269 Výrazem 

ošetření averze ke ztrátě je možnost požadovat náhradu škody v případě neuzavření 

smlouvy, pokud bylo vysoce pravděpodobné, že k uzavření dojde.270 

Zajímavými ustanoveními v oblasti závazkového práva je dále náhrada újmy, a 

to buď majetkové jako náhrada škody nebo přiměřené zadostiučinění u náhrady 

nemajetkové újmy. Občanský zákoník v prvé řadě zdůrazňuje důležitost prevence.271 Při 

náhradě škodě nově nový občanský zákoník mění defaultní nastavení náhrad. V úvahu 

připadá buď penikulární náhrada škody (ve formě peněžního ocenění) nebo uvedení do 

předešlého stavu. Zatímco původní občanský zákoník preferoval náhradu škody 

v penězích, pokud poškozený vysloveně nenavrhl náhradu škody ve formě naturální 

restituce. Nový občanský zákoník jako první možnost staví naopak uvedení do 

původního stavu, a jen pokud to „není dobře možné, anebo žádá-li si to poškozený, 

hradí se škoda v penězích.“272 

                                                
269 THALER, Richard H a Cass R SUNSTEIN. Nudge (Šťouch): jak postrčit lidi k lepšímu rozhodování o 

zdraví, majetku a štěstí. 2010. s. 246. 

270  § 1729 zákona o obchodních korporacích, zákon č. 90/2012 Sb. 

271 Prevence je vyjádřena např. v zásadě neminem laadere jako v jedné ze základních zásad soukromého 

práva. Prevence je upravena v § 2900 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. – „..každý je povinen 

počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě nebo zdraví“.) 

272 § 2951 občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 
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Přiměřené zadostiučinění je zajímavé zejména v oblasti náhrady při ublížení na 

zdraví a při usmrcení. Zde byly zrušeny paušálové tabulky, místo toho soud stanovuje 

výši náhrady podle zásad slušnosti.273 Úmyslem zákonodárce bylo v tak citlivé oblasti, 

zabránit tabulkovému odlišení způsobené újmy na zdraví, neboť je vždy nutné brát 

v úvahu zaměstnání, společenské postavení a soukromé poměry poškozeného, okolnosti 

a postoj škůdce při i po činu. Pro soudce však bude velice těžké co nejsprávněji určit 

danou částku. I zde by se hodilo doporučení pro rozhodování soudců – tabulky nemusí 

být závazné, ale mohou sloužit jako vodítko pro soudce, a také proto, aby podobné 

případy byly rozhodovány podobně. 

4.4.4 Obchodní korporace  

Obchodní právo zažívá porevoluční déjà-vu. Obchodní zákoník na rozdíl od 

původního občanského vznikl až po revoluci a nejprve stál na liberálních základech bez 

přílišných omezení. Zejména vlivem konkrétních zkušeností z období divokých 

devadesátých let došlo k přijetí omezení a k utužení původní volnější koncepce. Podle 

kritiků jsme se s příliš liberálním zákoníkem, který navíc zbytečně přeformuluje 

zaběhnuté instituty, znovu dostali na porevoluční úroveň právní (ne)jistoty a právního 

vědomí v oblasti obchodního práva. 274 

Oblast dřívějšího obchodního zákoníku upravuje nyní v obecné formě občanský 

zákoník, ustanovení o obchodních korporacích a družstvech obsahuje stejnojmenný 

zákon o obchodních korporacích a družstvech č. 90/2012 Sb., který tedy zásadně 

vychází ze subsidiarity občanského zákoníku. Tato změna je součástí zdůraznění 

jednoty civilního a obchodního práva. Smíšené pojetí obchodního práva bylo nahrazeno 

subjektivním pojetím – regulací podnikatele.275 Pro orientaci v právních předpisech se 

tedy nově pohybujeme v občanském zákoníku při úpravě právnických osob a jejich 

rozdělení276, zastoupení277, tzv. povolaných spolkových ustanovení, pro případ, že na ně 
                                                
273 § 2958 n. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 

274 ČECH, Petr. Rekodifikace: Hlavní změny v právu společností. Právní rádce. Roč. 2012, č. 5, s. 6. 

275 BĚLOHLÁVEK, Alexander J. a kol. Komentář k zákonu o obchodních korporacích. Plzeň: 

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 3 sv. (2733 s.). ISBN 978-80-7380-451-0, s. 40. 

276 § 118 n. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 
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zákon přímo odkazuje. Při úpravě jednotlivých typů obchodních korporací už se řídíme 

zákonem o obchodních korporacích.  

Spíše než o liberalismu můžeme mluvit o často uváděných změnách, které mají 

odstranit překážky podnikání (příp. eliminovat jejich obcházení).  U společnosti 

s ručením omezeným můžeme uvést změnu výše členského vkladu chápat jako signál 

státu k podpoře podnikání. Od 1. ledna 2014 je z hlediska základního kapitálu 

jednodušší založit s.r.o. než předtím: na místo původních 200.000,- Kč postačí 

symbolická jedna koruna členského vkladu, u jednočlenných společností se tedy bude 

rovnat 1,- Kč. Základní kapitál tak ztratil garanční funkci. Kritici navíc tvrdí, že taková 

změna byla sice přijata i v dalších státech, ale zásadní změnu v podpoře podnikání 

nepřinesla.278  

Zákon o obchodních korporacích se snažil zakotvit ucelený systém správy 

společností, tzv. corporate governance. Jednou z nových právní konstrukcí je povinnost 

jednání s péčí řádného hospodáře, tj. loajálně, pečlivě a informovaně na straně jedné 

s možností tzv. safe harbor na straně druhé. Tzv. bezpečný přístav je institutem pro 

vyvinění se z odpovědnosti, kdy nemůže člen orgánu nést odpovědnost za veškerá 

podnikatelská rizika v případě, že škodě nemohl člen orgánu zabránit, pokud jednal 

náležitě, informovaně a v zájmu společnosti. 

Lidské chování je zakomponováno také například do úpravy akcií, kde jsou nyní 

nová pravidla pro výměnu akcií. Možnost dobrovolné výměny akcií279 vychází 

z požadavků praxe. Taková pravidla v obchodním zákoníku upravena nebyla a jejich 

výměna působila problémy. Nyní je jejich výměna možná, ať už z důvodu na straně 

společnosti nebo jediného akcionáře - „např. potřísnil-li akcie kávou a při jejich prodeji 

nechce být za šmudlu.“280 

                                                                                                                                          

277 § 436 n. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb. 

278 PELIKÁN, R. Několik poznámek k úpravě společnosti s ručením omezeným v novém zákoně o 

obchodních korporacích. Obchodněprávní revue, 2012. 4. ročník, 3. číslo, Praha: C. H. Beck, ISSN 1803-

6554. 

279 § 542 a § 543 zákona o obchodních korporacích, zákon č. 90/2012 Sb. 

280 ČECH, Petr. A.s. po rekodifikaci. Právní rádce. Economia, 2012  ISSN 1210-4817.  
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4.5 Význam doporučení v důvodových zprávách a RIA 

„Zkoumání dopadu regulace mi od počátku připadalo rozumné. Zvláště proto, 

že je zajímavé pozorovat právníky, když zjistí, že existují čísla, které se dají sčítat a 

odečítat a že existují i procenta.“ 

Miroslav Singer, guvernér ČNB281 

Proces vzniku zákonů, návrhů zákonných opatření Senátu a nařízení vlády se řídí 

postupem upraveným v Legislativních pravidlech vlády. Ty unifikují prostup 

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy při přípravě právních předpisů, a 

také mají přispět ke zvýšení kvality úrovně.282 Úprava jednotlivých možností by měla 

být součástí příprav zákona již od věcného záměru, zejména předkládací zprávy, neboť 

v ní je vyjádřen sledovaný účel předloženého věcného záměru. Rozpracování a 

odůvodnění zvolených možností je součástí důvodové zprávy, dopady jsou zhodnoceny 

v rámci Zhodnocení dopadů regulace, které mají fakticky naplňovat požadavky dané 

Legislativními pravidly vlády. 

 

 Zhodnocení dopadů regulace (dále označeno pod zkratkou RIA, z anglického termínu 

Regulatory Impact Assessment) je součástí legislativního procesu v České republice od 

listopadu 2007. RIA zahrnuje soustavu analytických metod směřujících k 

systematickému hodnocení očekávaných dopadů navrhovaných politik a právních 

předpisů, kterými jsou implementovány.283 RIA je významným nástrojem, který může 

                                                
281 eStat. Současný stav provádění RIA není konečné a nejlepší řešení. In: EStat.cz [online]. 17.1.2008 

[cit. 2014-11-03]. Dostupné z: http://www.estat.cz/zpravy/novinky/soucasny-stav-provadeni-ria-neni-

konecne-a-nejlepsi-reseni/ 

282 Čl. 1 odst. 2 Legislativní pravidla vlády. In: Vláda ČR [online]. 2013 [cit. 2014-09-03]. Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/ 

283 Hodnocení dopadů regulace (RIA). In: Vláda České republiky [online]. 2014 [cit. 2014-11-01]. 

Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/ria/uvod-87615/ 

RIA spadá pod Legislativní radu vlády, která ustanovila Komisi pro hodnocení dopadů regulace. Původně 

byla RIA institucionálně zajištěna jednotlivými ústředními správnímu úřady, hlavní odpovědnost mělo 

Ministerstvo vnitra a Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu, spadající pro MV. 
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jednak napomoci implementaci vhodných doporučení, jednak nástrojem proti snaze 

uzákonit manipulativní nebo netransparentní normu. Informace získané a zpracované v 

procesu RIA slouží jako zdůvodnění konečné podoby návrhu politik a jako informační 

podklad pro politické rozhodnutí o přijetí či nepřijetí návrhu právního předpisu. Metodu 

RIA je nutné aplikovat od samého počátku úvah o řešení vzniklého problému. Při 

zpracování RIA se postupuje podle vládou schválených Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace.284 Hlavní přínos RIA spočívá v soustavném zkvalitňování právního 

prostředí, zvyšování transparentnosti výkonu veřejné správy, lepší informovanosti 

občanů a organizací z řad odborné, profesní i zájmové veřejnosti o podobě připravované 

regulace formou konzultací, lepší předvídatelnosti požadavků připravované regulace pro 

koncové adresáty a eliminaci tvorby nové neopodstatněné nebo nadbytečně zatěžující 

regulace pro občany a podniky.285  

Cílem RIA je nastavit správně vytvořený a implementovaný systém, který jehož 

struktura zahrnuje definici problému k řešení, zhodnocení různých alternativních řešení 

– a to včetně nulového řešení, konzultace se zainteresovanými stranami, odhad přímých 

a nepřímých nákladů a zdůvodnění výběru určité alternativy regulace.286  

 

Ačkoliv v obecných zásadách je uvedena lepší informovanost občanů, v rámci 

hodnocení a aplikace je v obecných zásadách spíše akcentován ekonomický přínos 
                                                                                                                                          

Ministerstvo bylo ale kritizováno, že je jen dalším formálním stupněm, který nenaplňuje účel zavedení 

RIA. 

284 Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace. In: usnesení vlády č. 922, novelizovány v r. 2014 

usnesením č. 26 ze dne 8. ledna 2014. 2014. Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/metodiky/Uplne-zneni-Obecnych-zasad-_ucinnost-od-1-2--

2014_.pdf 

285 Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace. In: usnesení vlády č. 922, novelizovány v r. 2014 

usnesením č. 26 ze dne 8. ledna 2014. 2014. Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/assets/ppov/lrv/ria/metodiky/Uplne-zneni-Obecnych-zasad-_ucinnost-od-1-2--

2014_.pdf 

286 MEJSTŘÍK, Michal. Přínosy a uplatnění hodnocení dopadu regulace (Regulatory impact assessment) : 

teorie a praxe. In: Kvalita výstupu legislativního procesu v CR a možnosti jejího zlepšení prostřednictvím 

analýzy dopadu regulace (RIA) [online]. 2008 [cit. 2014-11-03]. Dostupné z: http://eeip.cz/download/4-

Mejstrik_Ria_panel16_1_2008.pdf 



 

95 

z hlediska státního a ostatních veřejných rozpočtů, z hlediska administrativní zátěže, 

transakčních nákladů pro občany a podnikatele či z hlediska konkurenceschopnosti, 

specifickou oblastí je potom dopad v mezinárodním měřítku či dopad na životní 

prostředí.  

RIA je ve své koncepci prostředním pro využití libertariánského paternalismu. Pro 

přípravu kvalitních norem ale musí být dodržena řada dalších podmínek. Dvě základní 

podmínky zní, že nikdy kdy nesmí být zpracován návrh právního předpisu dříve než 

RIA. Důsledkem nedodržení takového postupu je nezřídka odtržení od reality, kterou by 

mel reflektovat.287 Z pomocného nástroje pro co nejkvalitnější legislativu a pro co 

nejefektivnější řešení se tak stane jen další administrativní podmínka zbytečně 

prodlužující legislativní proces. Motiv k první zásadě, tedy zákazu vypracovávat RIA až 

po právní normě je tedy očividný – RIA by se tak stala jen dalším byrokratickým 

formulářem. Někteří ale kritizují, že chybí také analýza ex post, tedy jestli byly odhady 

dopadů správné, a tím pádem chybí přímá zpětná vazba.  

Snaha o lepší funkčnost RIA a o naplnění těchto dvou základních podmínek si vyžádaly 

změny fungování RIA. Jednou z těchto změn je také zavedení Komise pro hodnocení 

dopadů regulace, které se skládá z nezávislých odborníků – tzv. independent 

watchdogs.288 U nás je tato komise tvořena zejména experty, kteří působili v NERVu 

(Národní ekonomické rady vlády, činnost rady je od srpna 2013 pozastavena 289), kteří 

se snaží o implementaci poznatků a postupů z oblasti Law and Economics v praxi. 

                                                
287 MEJSTŘÍK, Michal. Přínosy a uplatnění hodnocení dopadu regulace (Regulatory impact assessment) : 

teorie a praxe. In: Kvalita výstupu legislativního procesu v CR a možnosti jejího zlepšení prostřednictvím 

analýzy dopadu regulace (RIA) [online]. 2008 [cit. 2014-11-03]. Dostupné z: http://eeip.cz/download/4-

Mejstrik_Ria_panel16_1_2008.pdf, slide 4. 

288 Komise pro hodnocení dopadů regulace. In: Vláda České republiky [online]. 2013 [cit. 2014-11-03]. 

Dostupné z: http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/ria/pracovni-komise/komise-pro-hodnoceni-dopadu-

regulace-89151/ 

289 Národní ekonomická rada vlády. In: Vláda České republiky [online]. Dostupné z: 

http://www.vlada.cz/cz/ppov/ekonomicka-rada/narodni-ekonomicka-rada-vlady-51371/ 



 

96 

Svojí politiku pro hodnocení dopadu regulace má již většina zemí OECD.290 

Zaměřme se nyní krátce na případ Velké Británie, která má největší zkušenosti 

s aplikací RIA i se zavedením již v úvodu zmíněné a níže detailněji popsané 

Behavioural Insights Team, tzv. Nudge Unit. Počátky RIA se váží k tzv. programu 

Lepší regulace (Better Regulation Program), který vycházel z deregulačních tendencí 

vlády Margaret Thatcherové. Z deregulačního přístupu se ale postupem časem změnil 

na nástroj lepší regulace a v roce 1998 byla RIA oficiálně zavedena v UK jako hlavní 

aktivita programu „Lepší regulace“.291 Jak je ale vidět i na českém příkladu, jedná se 

zejména o ekonomický přístup, který vhodnost ekonomické aplikace hodnotí zejména 

z ekonomického hlediska, zejména z hlediska transakčních nákladů.  

Z hlediska použitelnosti a možných řešení tak stále ještě bývá RIA obcházena nebo 

vyhodnocena značně formalistně a zpětně nás takové pátrání často odkazuje spíše na 

důvodovou zprávu. Důvodová zpráva k novému občanského zákoníku často takové 

úvahy a zvažování možností, i s odkazy na zahraniční úpravu, obsahuje. Jak jsme uvedli 

například u civilních a církevních sňatků, není vždy možnost vysvětlena zcela 

srozumitelně s ohledem na účel daného ustanovení. Důvodová zpráva o zákonu o 

obchodních korporacích je na úvahy a odůvodnění jednotlivých kroků, spolu s velice 

vhodným zdůrazněním prolínání jednotlivých ustanovení, bohužel mnohem chudší než 

důvodová zpráva k občanskému zákoníku.  

                                                
290 Ve Velké Británii plní funkci RIA tzv. Regulatory Policy Commitee, v Německu tzv. National 

Normenkontrollrat, v Nizozemí ACTAL, ve Švédsku Regelradet, v Evropské Unii vzniká tzv. Smart 

Regulation. (Více např. v Iniciativa Evropské komise pro inteligentní regulaci - Smart Regulation. In: 

Vláda České republiky [online]. 2012 [cit. 2014-10-30]. Dostupné 

z:http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/ria/spoluprace/iniciativa-evropske-komise-pro-inteligentni-regulaci---

smart-regulation--91197/ 

291 MEJSTŘÍK, Michal. Přínosy a uplatnění hodnocení dopadu regulace (Regulatory impact assessment) : 

teorie a praxe. In: Kvalita výstupu legislativního procesu v CR a možnosti jejího zlepšení prostřednictvím 

analýzy dopadu regulace (RIA) [online]. 2008 [cit. 2014-11-03]. Dostupné z: http://eeip.cz/download/4-

Mejstrik_Ria_panel16_1_2008.pdf. 
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4.5.1 Behaviorální budoucnost Nudge Unit  

Behavioral Insight Team (dále jako BIT), tzv. Nudge Unit vznikl původně jako 

vládní poradní orgán, který sledoval podobný cíl jako Legislativní rada vlády – ušetřit 

vládě peníze, ale nikoliv přijetím právní normy, ale účinnými neprávními metodami 

postrčit k dodržování norem. BIT vznikl v roce 2010 při vládě britské Konzervativní 

strany pod vedením premiéra Davida Camerona. David Cameron dal všem svým 

ministrům jako povinnou četbu právě knihu Šťouch (The Nudge), proto se BIT přezdívá 

Nudge Unit. Jako vládní poradní orgán ale nakonec nezůstal,  od února 2014 funguje 

jako samostatná jednotka vlastněná z části vládou a z částí nezávislou neziskovou 

agenturou Nesta. Jedná se o experimentální řešení – je to poprvé, kdy vláda 

privatizovala svou jednotku, která je zodpovědná za řešení v oblasti veřejné politiky.292 

Výše jsme uvedli jednu z kritik, tedy že chybí analýza ex post a analýza přístupů 

a nástrojů konkrétního řešení. Prostor pro práci s efektivitou právní normy mohou  

nabízet právě behaviorální týmy, které doplňují právní a ekonomický pohled o pohled 

behaviorálně ekonomický, psychologický a sociálně antropologický.293 Ve Velké 

Británii se soustředili zejména na efektivnější vybírání daní, pokut, odvodů na charitu. 

Například informováním lidí, kteří nezaplatili daně řádně a včas o tom, že většina 

ostatních už zaplatila, se zvýšila platba daní o 5%.294 Rozesíláním přímých textových 

zpráv se sdělením: „Pokud byste potřebovali orgán, vzali byste si jeden?“ a odkazem 

na příslušné stránky: se zvýšil počet lidí, kteří se registrovali jako potenciální dárci 

orgánů a tkání na 100.000 za rok.295 Tým také vytvořil obecnou metodologii názvem 

                                                
292 [“It will be the first time the government has privatised civil servants responsible for policy decisions“] 

in PLIMMER, Gill. UK Cabinet Office ‘nudge’ team to be spun off into private group. In: The Financial 

Times [online]. 5-02-2014 [cit. 2014-11-04]. Dostupné z: http://www.ft.com/intl/cms/s/0/571eef16-8d99-

11e3-9dbb-00144feab7de.html 

293 What are behavioural insights?. The Behavioral Insights Team [online]. 2014 [cit. 2014-11-03]. 

Dostupné z: http://www.behaviouralinsights.co.uk/about-us 

294 What are behavioural insights?. The Behavioral Insights Team [online]. 2014 [cit. 2014-11-03]. 

Dostupné z: http://www.behaviouralinsights.co.uk/about-us 

295 „If you needed an organ, would you take one?“, Tamtéž. 
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EAST – zkratka slov popisujících základní behaviorální požadavky: Easy, Attractive, 

Social and Timely – tedy jednoduše, atraktivně, společensky a včasně.  

Tým se zaměřuje na definování cílů, mapování kontextu a behaviorálních vhledů 

koncových příjemců norem. Pro ně se pokouší sestavit takové mechanismy, aby byly 

normy co nejlépe a také co nejsnadněji dodržovány. Jak bylo uvedeno, cílem je získat 

co nejvíce peněz a dlouhodobě předcházet problémům, takže se tým soustředí zejména 

na vybírání daní, pokut a odvodů do penzijního systému.  

BIT spolupracuje také mezinárodně s dalšími vládami Commonwealthu 

(například s vládou Jižního Walesu), s neziskovými organizacemi a mezinárodními 

organizacemi jako UNICEF, Světová banka, orgány EU (zejména s Evropskou Komisí) 

či Univerzitami (jako LSE nebo Harvard).296 

Jedním z projektů, který vznikal paralelně s ustanovením BIT, byl také projekt 

webových stránek britské vlády www.gov.uk. Ten byl vytvořen v souladu s user 

experience principy, o kterých jsme již v této práci mluvili. Zásady při tvorbě webu 

vycházejí zejména z potřeb webu, designu dat (grafy, srovnávání, využití poměrů a 

čísel), zjednodušování, opakování atp. Mezi důležité zásady patří také „Vytvořme 

digitální služby, ne webové stránky“ a důraz na konzistentnost, nikoliv ale na 

uniformitu.297   V příloze práce jsou uvedeny náhledy webových stránek Velké Británie, 

Nového Zélandu a České republiky. Z České republiky je příklad rozštěpen do dvou, a 

to stránky Vlády ČR a veřejné správy.  

Příklad webových stránek ilustruje moderní přístup ke státní správě, která si je 

vědoma složitosti postupů a množství norem, a proto se snaží přístup občanům ulehčit. 

Tento přístup vychází z teze, že lidé spokojení s fungováním takového státu jsou více 

motivováni k plnění povinností a více je to k danému státu váže (a odvádějí zde daně). 

Potvrzuje tak úvodní příklad této práce a cíl motivovaných prodavačů v obchodě 
                                                
296 What are behavioural insights?. The Behavioral Insights Team [online]. 2014 [cit. 2014-11-03]. 

Dostupné z: http://www.behaviouralinsights.co.uk/about-us 

297 Principy v originále: [1. Start with needs*, . 2Do less, 3. Design with data, 4.Do the hard work to make 

it simple, 5. Iterate. Then iterate again, 6. Build for inclusion, 7. Understand context, 8. Build digital 

services, not websites, 9. Be consistent, not uniform, 10. Make things open: it makes things better.] Více 

na Design Principles. 2012-07-02 [cit. 2014-11-03]. Dostupné z: https://www.gov.uk/design-principles 
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s botami, kam se jeho zákazníci vrací. Pro co nejúspěšnější fungování takové strategie 

musí fungovat všechny složky – právní normy musí být srozumitelné, efektivní a 

vynutitelné (na toto dohlíží Legislativní rada vláda s pomocí RIA), komunikace státu 

vůči občanům musí být přehledná, jasná, příkladná a otevřená. Příklad komunikace 

Velké Británie ilustruje, jak moderní demokracie obě roviny využívá a jakým směrem 

se bude časem vydávat i česká demokracie. Čím dříve si osvojíme zásady takové 

komunikace, tím lépe pro stát i jeho občany.  
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Závěr 

Od konce devadesátých let sílí diskuze o přehodnocení vztahu státu a jeho 

občanů a úloze státu v oblasti regulace lidského chování. Jeden z nejvýznamnějších 

hlasů v této diskuzi mají libertariánští paternalisté, Ti zastávají názor, že státní 

doporučení a korigování rozhodování občanů jsou zcela legitimní a že je potřeba 

věnovat pozornost mechanismům takového nastavení systému a lidskému chování, a to 

na úrovni ekonomické i legislativní. 

Práce představila koncept, jeho východiska i jeho kritiku, stručně se zabývala 

pojetím konceptu v rovině práva a morálky a soustředila se na jeho aplikaci v rovině 

soukromoprávní rekodifikace. Ta se oficiálně hlásí k liberální úpravě a k co největšímu 

posílení autonomie jedince v oblasti rozhodování. Opravdu můžeme nastavením 

systému a jemnými nezávaznými doporučeními v právních normách pomoci lidem ke 

štěstí, zdraví a bohatství? Štěstí, jako zcela subjektivní kategorii, uvádí občanský 

zákoník v souvislosti s právem každého brát se o vlastní štěstí, tedy aktivně se starat o 

své zájmy, svou rodinu, své zdraví i bohatství. Podle libertariána Ludwiga von  Misese 

je štěstí spojené zejména s dosažením určitých cílů. Zákoník prosazuje co nejméně 

intervencí do oblasti soukromých vztahů, tak aby člověk mohl svých cílů dosahovat 

svobodně a ze své vůle. Libertariánští paternalisté problematizují tyto pojmy – co je 

svobodně? Kdy se opravdu chováme podle své vlastní vůle? Když si vytyčíme určité 

cíle, nebo je i naše vůle, když se vzdáme? Je naše vůle, když se rozhodneme jíst zdravě 

stejně jako když neodoláme a přejíme se sladkým? Na předchozí otázky práce 

neodpovídá jednoznačně, ale ukazuje odpovědi podle různých pohledů: zatímco 

oficiální doktrína nového občanského zákoníku říká, že naše jednání naši vůli reflektuje, 

libertariánští paternalisté ukazují na příkladech, že naše vůle, její představa o ní a naše 

skutečné jednání se často liší.  

Práce na příkladech jako automatický Registr dárců orgánů a tkání s opt – out 

možností nebo nastavení jednotlivých možností u manželství (v oblasti sňatků či 

manželského majetkového práva) prokázala, že vhodné nastavení systému a úprava 

jednotlivých možností vždy ovlivňuje i ten nejliberálnější výběr a je imanentní součástí 

každé úpravy vztahů. Práce současně na těchto příkladech prokázala, že některé 
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libertariánsky paternalistické příklady se již nyní v soukromoprávní rekodifikaci 

vyskytují a prokázala tak, že libertariánskému paternalismu se nemůžeme vyhnout.  

Hlavním argumentem proti libertariánskému paternalismu je liberální 

stanovisko, že nikdo nemůže za nás rozhodnout lépe než my sami, resp. nikdo nemůže 

být k takovému rozhodování oprávněn, a už vůbec ne stát. Jedním z nejčastějších bodů 

kritiky bývá zneužitelnost: místo systémových řešení budou ve jménu snadnějšího 

rozhodování prosazována politicky motivovaná doporučení. Takovým zásahům se 

ovšem nelze nikdy zcela vyhnout a je důležité taková selhání eliminovat v každém 

přístupu. Další z relevantních kritický názorů upozorňuje na přijetí diskurzu srovnání 

občana se spotřebitelem jako v marketingovém vztahu. Stát zde ale jak nestranně 

zaštiťuje pravidla a vynucuje jejich dodržování, tak současně stojí na místě 

„podnikatele“, který se snaží prodat své výrobky a služby. Za paternalisticky 

ochrannými zájmy mohou stát zájmy politické, obchodní či dokonce osobní. Pokud se 

občan nechová vždy racionálně, nelze ani od zákonodárce očekávat vždy zcela 

racionální chování. Takový nerovnovážný stav je ovšem odjakživa nedílnou součástí 

politické reality a nenastává až určitým oficiálním přijetím libertariánského 

paternalismu nebo vytvořením tzv. Nudge teamu. Čím více budeme naopak obeznámeni 

s mechanismy libertariánského paternalismu, tím více můžeme pracovat nejen s jejich 

využitím, ale také proti jejich zneužití a manipulaci. 

Libertariánský paternalismus není novou všemocnou doktrínou, která by 

převrátila pojetí vztahu státu a občanů. Stejně jako behaviorální ekonomie ve vztahu ke 

klasické ekonomii však nabízí nové možné přístupy a také nová řešení. Otázka nyní 

nestojí, zda se k libertariánskému paternalismu přiklonit, ale nakolik jsme schopni 

využít poznatky, které přináší. Prvky, se kterými libertariánský paternalismu pracuje, 

poznatky z behaviorální ekonomie, strategického marketingu, kulturálních studií či 

kognitivní psychologie mohou napomáhat nastavit účinnější a často i levnější strategie 

fungování státu. Snaha dát lidem co nejvíce možností na výběr tím, že je vyjmenujeme, 

naopak rozhodování stěžuje, pokud je možností mnoho. Výběr z možností ovlivňuje 

nejen jejich pořadí, ale také jejich exkluzivita, společenský status, který se na jednotlivé 

možnosti váže, jejich mediální obraz i to, jestli si danou možnost zvolil někdo v okolí.  

Znalost takových přístupů je klíčová nejen při vytváření legislativy, ale také při její 

aplikaci. Zároveň klade zvýšený důraz na kvalitní důvodové zprávy a hodnocení dopadů 
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regulace (tzv. RIA – Regulatory Impact Assessment) a na komunikaci státu s občany. 

Moderní demokracie typu Velké Británie věnuje formě komunikace stejnou pečlivost 

jako jejímu obsahu: takový přístup zvyšuje míru efektivity sdělení.  

Práce není ani obhajobou libertariánského paternalismu jako účinného 

všemocného přístupu, ani jeho kritikou. Libertariánský paternalismus sice přináší nové 

pohledy, ale zároveň by nás měl nutit k neustálému přezkoumávání takových 

doporučení a nastavení, zda se stále jedná o legitimní pomocnou ruku nebo už o zrádný 

jezinkovský Výměnou za ulehčení rozhodování prostřednictvím doporučení bude nutné 

o to více sledovat legitimitu důvodu, proč stát doporučuje právě takovou určitou 

možnost.  

Vývoj a rozvíjející se příklady ze zahraničí ukazují, že vliv poznatků z oblasti 

kognitivní psychologie, behaviorální ekonomie, designu, marketingu či UX, formuje 

také institucionální komunikaci a komunikaci státu a občanů, která více připomíná 

dialog. Diplomová práce nabízí možnost dalšího rozpracování tématu – ať v rovině 

právní filozofie, tak v rovině jednotlivých právních norem a ustanovení či praktických 

problémů a doporučení po uvedeném vzoru britské Nudge Unit (např. výběr daní, 

penzijní systém, regulace rychlosti vozidel, regulace kouření v restauracích atp.). 

Dalším zajímavým východiskem pro další zkoumání může být například aplikace 

libertariánského paternalismu v rozhodování soudců. 
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Summary 

The master thesis introduced libertarian paternalism as a broad approach, its 

assimilation in the philosophy of law, moral legal theory and legal norms, and focused 

its application to the private law, especially the new Czech Civil Code 2012. In the Civil 

Code it compared both approaches (of the Civil Code 2012 and libertarian paternalistic) 

and pointed out possible use of the libertarian paternalism concept. The master thesis 

dealt with some of the legal problematic more profoundly, such as the opt – out system 

of organ donors, or marriage.  

The master thesis The concept of libertarian paternalism in the recodification of 

Czech private law presented libertarian paternalism as an efficient approach for setting 

the default environment for the decision making process of the individual. Libertarian 

paternalism is not a new concept, it has only now been coined and used as an official 

doctrine and approach: both the British and the American government have established 

their Nudge teams (named after the book “Nudge: Improving Decisions About Health, 

Wealth, and Happiness” by Cass Sunstein, a constitutional lawyer, and Richard Thaler, 

a behavioral economist). This approach adds to the debate on the relationship between 

the individual and the state: can the state influence human behaviour through 

legislations not only in the modality form of orders and ban? People very often know 

what they should do, but often they do not behave in the rational way – they postpone 

the decision (such as in case of making savings, drafting their last will and testament or 

simply when trying to eat healthier or starting to workout), they use heuristics or they 

choose not to make any decision about matters they are not fully familiar or comfortable 

with etc. Even in the very libertarian case of the state proclaiming minimal intervention, 

some interventions are unavoidable, which is one of the main presumptions of 

libertarian paternalism. In every interaction between the state and the citizen, there is a 

message including some kind of recommendation. This master thesis points out the 

mechanisms that the state can use for a more efficient communication with its citizens. 

One of the examples is donating organs in the mortis causa – in the Czech 

Republic all inhabitants are registered as donors in the Organ Donor Register with the 

opt – out possibility through registering in the National Registry of persons who do not 

agree with the posthumous collection of tissues and organs. Pure libertarian approach 
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would give the citizens the option to register and become a potential donor, or not to 

register. Libertarian paternalistic approach takes into consideration human behavior – 

the libertarian approach may seem more legitimate, also according to the new Civil 

Code 2012, as every human has the only right to decide about its body. However most 

of the people do not register as organ donors not because they do not want to, but 

because they do not deal with the mortis causa decision at all. Libertarian paternalistic 

opt-out solution is more appropriate. 

The Civil Code 2012 declares liberalism as the main approach corresponding 

with the current political and ideological framing in the Czech Republic and as the 

opposite of the socialistic approach applied in the previous Civil Code 1964. The central 

principle of the Civil Code 2012, the principle of autonomy, is transposed to the 

conception of regulation of the obligations from legal acts. The Civil Code offers two 

approaches how to use libertarian paternalism in legislative system. First, it uses the 

approach in the legal norms themselves (e.g. as the possibility of opt-out), second, to 

enable using libertarian paternalistic approach in the concrete contract or obligations. 
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