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DPM – VÝPISKY ZE VŠEHO 

 Výpisky z přednášek: 

3 základní oblasti pr. filosofie: 

• ontologie = co je právo, kdy je platné 

• noetika – gnoseologie = poznávání, pravda 

• axiologie = hodnoty, spravedlnost 

BÖCKNEFORDEHO DIKTUM  

20. st.; sekularizovaný svobodný stát čerpá (žije) 

z pojmů, jejichž obsah neumí sám garantovat ani dát – 

pojmy jako dobro nebo poctivost – odkazuje se vně 

pozitivního práva 

 

hard case – neexistuje jednoduché univerzální jedno 

metodologicky správné řešení, přestože se vyloučí 

svévole a postup je v pořádku, nedeterminovaný 

případ (easy, soft case – pomocí standardních 

výkladových metod můžeme dojít k jasně 

determinovanému výsledku pomocí pozitivního práva, 

je to lehké) 

–> Dworkin: One Right Answer Theory – správná 

 odpověď bude taková, která bude nejblíže byť 

 formálně  nevyjádřeným principům 

 (základním ideím), tato bude pravdivá, 

 estetická, krásná 

 

DISTINKCE POSITIVISMU A IUSNATURALISMU 

            IUSNATURALISMUS   IUSPOSITIVISMUS 

1. spojovací x dělící teze         spojovací (právo a morálka)             dělící (rozpor mě nezajímá)  

2. noetická distinkce          správné právo lze poznat             nelze 

3. důvody platnosti   transcendentno (soulad s př. pr....)   autoritativní (procedura tvorby)

            = exogenní, syntéza   = endogenní (procedura, soulad s Ú..) 

4. pohled, z nějž se právo vymezuje 

  zákonodárce, soudce, vnější pozorovatel 

 normativní / deskriptivní pohled  

 

HUMOVA TEZE  

= nepřeklenutelná propast mezi bytím a mětím – 

z popisování reality nemůžeme odvodit pravidla, 

odvozování pravidla sundávání čepice v kostele z toho, 

že to všichni dělají, je jazykový trik – příkazy mohou být 

splněny či nesplněny, přijaty či nepřijaty a pokládány za 

odůvodněné či neodůvodněné, ale nepřemýšlíme, zda 

jsou pravdivé či ne či zda existuje nějaká metoda na 

toto rozpoznání.   

noetický optimismus = můžeme poznat – iusnatur. 

noetický pesimismus – nemůžeme – spíš pozitivisté 

 

 Weinberger k tomu zavádí: PRAKTICKÉ POZNÁNÍ 

 (toho, co má býti) – není možné 

(ex) faktuální řešení platnosti práva – USA – to, co vydá 

parlament, jsou věštecké listy – důležité je rozhodování 

soudů 

 

(en) analytická řešení – WEYR, KELSEN, HART – systém 

práva, v němž pravidla jsou v souladu s jinými a ta zase 

s jinými pravidly, kde existuje hierarchie a základní 

norma umožňující všechno 

 Kelsenova GRUNDNORMA = hypotetická 

 zákl. norma, o níž předpokládáme, že existuje 

 platnost díky sociální účinnosti vs. 

 autoritativnímu určení (positivismus, 

 institucionalismus – AUSTIN – je tu 

 systém pravidel, my je určíme podle toho, že je 

to  rozkaz a má nějakou formální stránku) 

 - analytická teorie – forma je důvodem  platnosti, 

 který musíme hledat v právu samém 

 - pojmová jurisprudence – měřítko obsahu 

 neexistuje, jen forma 
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*Obsahové napětí mezi právem a morálkou: 

– dva případy:  a) demokratický x totalitní systém 

 b) konkrétní rozhodování soudů (l.p.) 

RADBRUCHOVA FORMULE – judiciální řešení tohoto 

konfliktu, přirozené právo má přednost před pozitivním 

(potažmo spravedlnost má přednost před pr. jistotou) ve 

chvíli, kdy se objeví extrémně nespravedlivé pravidlo – 

nenáležité právo, nikdy nebylo právem. 

 –> podmínky Spolkového ÚS  

 - rozpor normy s fundamenty principů 

 spravedlnosti a dobra; evidentní, 

 nesnesitelný, nepřehlédnutelný a 

 nepřekonatelný; i kdyby vykonáváno dlouho, 

 neplatnost ex tunc je dána 

 

HARTOVA CESTA – legislativní řešení pomocí 

retroaktivity – retroaktivně se musí zrušit, protože i když 

je odporné, je to pořád právo 

John Finnis – registrované partnerství je proti 

přirozenému právu 

*IMPERATIV NEZMĚNITELNOSTI 

Jellinek – absolutně neomezený suverénní stát právně 

neexistuje 

Siéyés – ustavující a ustavená moc – kvalifikované a 

jednoduché ústavní právo 

Weinberger – přirozené rudimenty společnosti (reakce a 

způsoby chování) – nejedná se o přirozené právo, ale 

odkaz na přirozený základ 

 

GÖDELŮV TEORÉM NEÚPLNOSTI = nelze mít zároveň 

úplný (komplexní) a bezrozporný systém (x zato 

Kelsenova grundnorma je ideální), v každém vyšším 

jazyce lze definovat takový výrok, u něhož nelze zjistit, 

zda je pravdivý nebo nepravdivý. 

VERDROSSŮV HRANIČNÍ ORGÁN – rakouský positivista – 

institucionální sepětí přirozeného a pozitivního práva, 

zavázán sledovat pr. řád pouze dle svého nejlepšího 

vědomí a svědomí pod hrozbou pouhé morální sankce 

Verdrossova mezinárodní vázanost vlastním právem = 

vnitrostátní pr. vytváří nejen závazek státu dovnitř, ale i 

vůči mezinárodnímu společenství – nezměnitelné jádro 

má dát mírové uspořádání světa 

WEYRŮV PROBLÉM S NEZMĚNITELNOSTÍ – formalismus, 

pokud nějakou procedurou bylo něco přijato, stejnou to 

musí jít změnit, starý suverén není lepší, než nový. 

KELSENOVA OBHAJOBA NEZMĚNITELNOSTI – ryzí nauka 

právní – pokud nějaká norma stanoví, že se něco nedá 

změnit, změnit se to nedá – zásah je možný pouze 

z jiného řádu pravidel (př. do totality z řádu 

demokracie). 

SCHMITTOVA NORMA OPATŘENÍ = norma, která 

v podstatě není normou, protože nemá obecnou 

časovou působnost, výjimečný stav, v opatřeních se 

projevuje politická moc; teorie změny – nejde o zrušení, 

pokud jde o likvidaci, odstranění, prolomení a 

suspendování 

JELLINEKŮV NÁHLED NA NEZMĚNITELNOST – vázanost 

navenek = vázanost dovnitř, derogace možná jen násilím 

(typicky revolucí, ne právem) 

MERKLŮV NÁHLED: ústavní zákonodárství nelze 

zaměňovat s ústavou samotnou, neboť to slouží pouze k 

provádění ústavy, k němuž dala ústava blanket → „Bez 

zmocnění ústavy žádná její změna.“ – nezměnitelnost = 

vyjádření st. suverenity 

hodnota x hodnotovost = je třeba určit, o jaké hodnoty 

se jedná, samotná hodnotovost není hodnotou 

Jak obhájit úlohu ÚS v ČR? – vylučovací metodou – 

nikdo jiný to nemůže dělat, nebo jen těžko. 

causa finalis = konečná příčina, důvod všech dějů 

entelechie = Aristotelova nauka o účelu ve všech věcech 

(jsoucnech) 

voluntas legis = vůle zákona / zákonodárce 

ratio legis = rozum práva – z toho, co je proti němu, 

nelze dovozovat žádná právní pravidla; 

text neodpovídající svým významem právu právem ani 

není 

CELSOVO ŘEŠENÍ DVOJÍHO VÝKLADU = akceptuji ten, 

který je rozumnější 
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POJMOVÁ JURISPRUDECE, PRÁVNÍ EXEGEZE – založeny 

na analýze textů pramenů práva, dedukce, zkoumají 

vnitřní rozměr; PUCHTA, BERGBOHM, WINDCHEID, 

JELLINEK – právo vidí pouze jako předmět, na kterém 

testují kouzlo logického myšlení, jako arénu pro logické 

evoluce, pro gymnastiku ducha, ve které největší 

virtuozové myšlení získají palmu vítězství!” Prostě 

úchylárna. 

HISTORICKOPRÁVNÍ ŠKOLA (SAVIGNY) – pojem vnitřní 

souvislosti textu, teleologii připouští jen s velkou 

opatrností (riziko: absolutní otevření textury práva) 

ZÁJMOVÁ JURISPRUDENCE (JHERING, HECK) – 

sociologické smýšlení, stvořitelem celého práva je účel 

ŠKOLA VOLNÍHO PRÁVA (KANTOROWITZ, EHRLICH, 

GÉNY) – volné právo je živ právo a v jeho rámci je možné 

nalezení spravedlnosti, účel je hybnou silou práva, 

soudní nalézání práva v oblasti mezer v právu 

RYZÍ NAUKA PRÁVNÍ (KELSEN, WEYR) – normativismus –  

nasrat na účel a na praxi, to nechme socce a ekonomice, 

hledáme zdroj platnosti práva, mají představu 

stupňovitosti pr. řádu 

TELEOLOGICKÉ TEORIE (LOWENSTEIN, ENGLIŠ) – vznik 

normy a celého pr. řádu lze pochopit pouze teleologicky 

 

SCHMITTOVO ZNEUŽITÍ ÚČELU PRÁVA – vůdcova vůle 

ovládá smysl práva, právo suveréna vyhlásit výjimečný 

stav, legitimizace nacistického práva 

ÚČELY V PRÁVU DLE RADBRUCHA – rozlišuje účel práva 

(zajištění vnitřního míru v lid. společenství) a účely 

v právu = obecné blaho, spravedlnost, právní jistota 

(konflikt mezi nimi způsobující vnitřní napětí a dynamiku 

systému) 

WEINBERGERŮV NORMATIVNÍ INSTITUCIONALISMUS – 

průnik normativismu a klasického institucionalismu – 

organizace (osobní instituce) a věcné (pr. instituty), 

člověk je jednající bytost, společenská bytost a tvoří 

instituce  

– subjektivní (doba vzniku) a objektivní (teď) 

teleologický výklad;  

- bez společnosti to nejde a společnost je limitující – 

existuje nezbytná potřeba být její součástí, ona dává 

příkazy atd. 

- nikdy nejde jen o sadu pravidel, ale i to, jak se 

na základě toho lidé chovají 

- norma je pojmově spjata s existencí instituce, 

institucionalizací vztahů mezi lidmi (norma platí jen 

tehdy, přísluší-li jí institucionální bytí)   

 

INTECIONALISMUS – USA – účel je, co chtěl zákonodárce 

(jeho subjektivní úmysl) 

FUNKCIONALISMUS (PURPOSIVISMUS) – objektivní 

teleologie, konkrétní užití je účel 

NORMATIVNÍ HARMONIE (BARAK) – jazyková a 

teleologická koherence práva (nic není řečeno zbytečně, 

vše má nějakou roli v celkovém projektu) 

 

antinomie mezi textualismem a teleologií – soupeření 

právní jistoty a spravedlnosti v právním společenství 

všeobecné blaho – prostá užitečnost, jejímž základem je 

okamžitý užitek, v pr. řádu USA je ekonomická efektivita 

na prvním místě 

paraprávní systémy – právní systémy, za nimiž nestojí 

stát, avšak jiný subjekt s určitou autoritou – velcí 

provideři (pr. řád e-bay) 

CEPL O ÚLOZE PRÁVNÍKŮ – právo nezávisí na státu, ale 

na právnících, proto se jich diktátoři vždy snaží zbavit 

JORGENSENOVO DILEMA = normu nelze odvodit 

z výroku (aplikace Humovy teze) 

DEONTICKÁ LOGIKA – von WRIGHT – logické popsání 

etiky, z něj vychází WITTGENSTEIN 

TEORETICKÉ SMĚRY DLE POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ 

DLE WITTGENSTEINA: 

a) kognitivismus (člověk je schopen poznat skutečnost) 

- naturalistický (původní pravidlo hledáme v přírodě        

pomocí statistiky) 

- non-naturalistický (poznáváme objektivně existující 

pravidla, který nemají původ v přírodě) 

b) non-kognitivismus (neumíme poznat, vytváříme, 

neodvozujeme z faktů, autorita právotvůrce) 

 

KELSENOVO POJETÍ NORMY = norma je vůle sama, text 

zákona je výpověď o normě 

calculus philosophicus – Leibnitz – chtěli dokonale 

monotónní jazyk, kde pro jednu skutečnost bude jediný 

výraz, takže by šlo spočítat, jestli je něco pravda nebo ne 
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TEORIE PLATNOSTI DLE WEINBERGERA 

a) rodokmenová (Kelsen) – ohnisko platnosti 

b) pragmatická (americký realismus, pragmatismus) – 

právo tu prostě nějak je 

c) ospravedlnění (iusnaturalismus, Fuller) – platnost 

na základě ospravedlnění zvnějšku (morálka, Bůh) 

d) institucionální (sociologické teorie) – norma platí, je-li 

součástí nějaké instituce (stát, ale i rodina) 

 

TEORIE PLATNOSTI DLE HÖLLANDERA  

a) analytické (endogenní) – původ v systému norem 

(patří sem i Kelsen) 

b) syntetické (exogenní) – důvodem je něco mimo – 

i. jiný systém norem (morálka), ii. apriorní autorita                 

                                            (stát) 

 

závaznost = materiální kategorie (na rozdíl od platnosti, 

účinnosti = formální; iusnaturalisté říkají, že jsou stejné 

všechny) 

motivy závaznosti – 1. svoboda člověka,  

         2. omezená kvůli reprodukci,  

                                 3. požadavek na omezení moci 

závaznost pravidel: a) absolutní (povinnost znát 

normativní vůli zákonodárce), b) relativní (sml.), 

c) argumentační (principy, u judikatury, zavazuje mě, 

nemám-li argument to změnit) 

PLATNOST (ZÁVAZNOST) PRÁVNÍCH NOREM 

DLE ALEXYHO 

a) právnická (formální) – norma má znaky pr. n., jmenuje 

se zákon, prošla procedurou 

b) sociální – pokud je porušena, spoleřnost to chápe jako 

přestupek 

c) etická 

 –> mohou být v kolizi, např. interrupce –> řešení 

 – Radbruchova formule 

 – Weinbergerovo diktum  

 

WEINBERGEROVO DIKTUM  

= Bezrozpornost je důležitější než hierarchie pr. síly. 

 

příklady kolizí platnosti: law in books / law in action, 

sněhové koule precedentů v Anglii, justiční podvozky u 

nás u ÚS, precedent povolující střílení Skotů 

(aktualistická teleologie) 

 

DESUETUDO = dle ÚS vyhasínání, dle Škopa obsolentní = 

vyjití z užívání (hypoteticky možné ještě vyvolat následky 

– nacista vyleze po sto letech z jeskyně, kde se skrýval – 

dekret) 

CESSANTE RATIONE LEGIS CESSAT LEX IPSA = sejde-li ze 

smyslu zákona, sejde ze zákona jako takového, 

dle Polčáka zvláštní typ vyjití z užívání (sem dle Polčáka 

dekret) 

 

MODALITY 

aletické modality = týkají se nutnosti (hlavou nepřerazíš 

baseballovou pálku) 

deontické modality = příkaz, zákaz, dovolení 

dovolení    

a) unilaterální – dovolená alternativa je jedinou možnou 

b) bilaterální – lze se chovat dovoleným způsobem i 

opačně a obojí je dovoleno 

    i. implicitní – obsaženo v příkazu 

    ii. explicitní – výslovné a já si můžu vybrat, jestli využiji 

    iii. na základě neupravenosti – co není zakázáno, je 

povoleno 

 

ČLENĚNÍ NOREM DLE HARTA: 

a) normy chování 

b) metanormy (normy o normách) – poznávací, měnící, 

rozhodovací 

 

regulativ = obsahem regulativní věty 

deontický operátor = mód normativnosti = příkaz, zákaz, 

dovolení 

typy regulativní věty – preskriptivní (zákaz kouření 

v restauraci) / deskriptivní (zákaz kouření ve škole) 

*NORMY A PRINCIPY 

obsahové odlišení norem a principů – principy mají 

obecnější subsumpční podmínky, regulativní ideje... – 

Alexy a Dworkin neuznávají, uznávají jen strukturální 

argument – základní regulační ideje, metanormativní 

východiska 
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principy v pojetí Dworkina a Alexyho – logicko-aplikační 

pojetí – poznáme je jen v kolizi, mají aproximativní 

platnost – např. presumpce neviny není tím pádem 

princip 

DEFINICE PRINCIPŮ DLE ALEXYHO – je-li subsumpce 

formulována jednoznačně = normy, pokud vyvažování a 

poměřování elementů = principy 

koncepce prozařování Ústavy – souvisí 

s konstitucionalizací pr řádu po WW2 – nutnost aplikace 

ústavních principů tehdy, kdy jednoduché pr. věc 

neupravuje 

rozdíl přiměřenost x proporcionalita = přiměřenost jako 

korektiv, princip součástí materiálního pr. státu, 

proporcionalita je složitější konstrukt, terminus 

technicus 

BÖCKENFORDEHO PARADOX = Ústava je na jedné 

straně obecná, neúplná, obsahuje právní principy – 

na druhé straně stojí požadavek její přímé aplikace, který 

vyžaduje normu aplikace schopnou 

PRINCIPY DLE DWORKINA – neplatí u nich, že platí nebo 

neplatí (neplatí u nich vyloučení třetího), některé jsou 

relevantnější, důležitější 

PRINCIPY DLE ALEXYHO – (k Dworkinovu pojetí) – jsou to 

příkazy k optimalizaci – mohou být realizovány 

v různém stupni 

aproximativní platnost – něco se nerealizuje absolutně, 

ale pouze do určité míry 

zákon vyvažování = čím větší je stupeň neuspokojení (či 

dokonce poškození) jednoho principu, tím větší je 

význam uspokojení principu s ním v konfliktu 

disproporce = disproporční je každá kolize s ústavním 

právem, která není ospravedlněna aspoň hypoteticky 

jinou kolizí s jiným principem (obsaženým v Ústavě nebo 

jí připuštěným jako důvod pro kolizi) 

hodnotová teorie – Německo – hodnoty mají svůj řád a 

systém, nástroj pro řešení kolize hodnot a principů; 

základem jádro lidské osobnosti, které se svobodně 

rozvíjí ve společnosti a v lid. důstojnosti 

rozdíl mezi hodnotami a principy dle Alexyho – jsou to 

příbuzné pojmy, ale mají odlišnou strukturu, z principů 

se dá odvodit normativ, z hodnot ne, to jsou axiologická 

východiska 

Forsthoff – kritizoval hodnotovou teorii 

KOLIZE HODNOT A JEJÍ ŘEŠENÍ 

a) metoda přednosti (mám seznam hodnot – dle Alexyho 

nelze) 

b) mechanismus poměřování  

 Abwagung – vážení – princip praktické 

 konkordace – Hesse – kříže ve školách 

c) metoda vážení – stanovení preferenčních vět, na 

základě nichž jsou dotčené hodnoty porovnávány 

v kontextu konkrétního případu – základem je svévole a 

libovůle 

zákon vážení = čím více se od jedné hodnoty odhlíží 

(tzn. v daném případu se nenaplňuje), tím více se 

naplňuje hodnota (princip) konkurenční. 

 

PRINCIP PROPORCIONALITY – TEST: 

1. vhodnost 

2. potřebnost – subsidiarita 

3. porovnání závažnosti práv (argumenty empirické, 

systémové, kontextové, hodnotové) 

(4.) minimalizace zásahu 

 

třídy norem v moderních ústavách: 

a) ustavující a organizující legislativu, soudnictví a 

exekutivu (= normy zmocňovací) 

b) omezující a řídící veřejnou moc (= normy udělující 

ústavní práva) 

 

normativní konstrukce individuálních práv – jedná se 

o normy jako každé jiné, stejně se i aplikují, jejich 

definičním znakem je ochrana abstraktně popsané 

pozice občana vůči státu x principiální konstrukce (není 

to tak lehké) 

JORGENSENOVO DILEMA PODRUHÉ – argumenty 

vyplývající z imperativů mohou být pravdivé/platné 

problém s dodržováním dovolení  

– dovolení je dodrženo za každých okolností  
 

konzervativní systém zakazuje A i B, v liberálním 

systému dovolení „je dovoleno A“ znamená derogaci 

normy zákazu a poskytnutí legální licence k chování A, 

v systému, kde platí zásada legality, jsou pouze normy 

dovolení, a co není dovoleno, je zakázáno 
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ETICKÉ VĚDY: 

a) kognitivismus 

i. morální realisté – existují morální fakty nezávislé 

na našem mínění – lidi tomu akorát nerozumí 

ii. teorie omylu – morální fakty jsou nepravdivé, pravda 

je vymyšlená a relativní k nějaké fikci, morálka je nám 

užitečná a proto ji máme. 

funkcionalismus: je nebezpečné mluvit o morálce jako 

o něčem subjektivním 

b) non-kognitivismus 

 

Freger-Geach problem = vyjadřuje nefunkčnost logiky co 

se týče morálních problémů / postojů: sebevražda je 

špatná –> asistence je špatná – vychází se už 

z (nedokazatelné?) pravdivosti prvního výroku 

Moore: pojem „dobrý“ nelze definovat pomocí faktů, 

vždy máme otevřené otázky – naturalistický problém 

 

TEORIE PRAVDIVOSTI 

1. korespondenční – tvrzení koresponduje (odpovídá) se 

skutečností (Wittgenstein, Mises, Reichenbach) 

2. koherenční – vzájemná souvislost a shoda zakládá 

pravdivost (Carnap, Hempel, Frank) 

3. pragmatické – to, co je relevantní, spojení s jednáním 

člověka (Pierce, James, Dewey) 

4. konsensuální – na čem se strany shodnou, je pravdivé 

 

formální pravda – dojdeme k ní dodržením 

procedurálního postupu, materiální – odpovídá 

korespondenční teorii, pravda je to, co odpovídá 

skutečnosti 

inkviziční princip – všechny procesní role soustředěny 

v rukou soudu, včetně zahájení řízení ex offo 

volné hodnocení důkazů – soudce není při hodnocení 

důkazů veden žádnými závaznými pravidly určujícími 

jejich hierarchii (opak = zákonná průvodní teorie) 

 

hermeneutika = nauka o porzumění, výkladu a 

interpretaci 

hermeneutický obrat – ve 20. století – podmíněn 

jazykovým obratem – GADAMER – důraz na časovost 

bytí (porozumění) a tradici 

porozumění = jeden z poznávacích procesů, terminus 

technicus pro poznávání dějinných skutečností 

předporozumění – předpoklad interpretačního procesu 

– vnitřní obsah předporozumění: jazyková kompetence 

interpreta (úroveň obecného a profesního vzdělání), 

hodnotová orientace (nikoli libovůle, nýbrž hodnotová 

orientace nacházející se v intervalu svobodného a 

demokratického prostředí), charakterové vlastnosti 

interpretace = přiřazování významu znakům 

význam – širší než smysl, každý znak má množinu 

významů, smysl je pojem spjatý s užitím znaku 

v konkrétním případě 

předmět zkoumání právní hermeneutiky: textové 

skutečnosti (předpisy, judikatura, doktrína), netextové 

(brute facts – skutkové otázky) 

SMĚRY PR. HERMENEUTIKY 

metodologie výkladu – Savigny, Betti – rekonstrukce 

myšlenky obsažené v zákoně 

fenomenologická pr. filosofie (Husserl, Kaufman) 

nová právní hermeneutika – Kaufman, Esser, Hassemer, 

inspirace Dworkin a Barak – neprodukuje metody či 

návody, zkoumá strukturu pr. porozumění, důraz 

na interpreta 

analytická pr. hermeneutika – Studnicki, Hart, Aarnio, 

Weinberger – důraz na výklad textových skutečností 

v podobě výkladových vět 

 

HERMENEUTICKÝ PROBLÉM DLE GADAMERA – 

porozumění, vysvětlení, aplikace (interpretace a aplikace 

je totožná) 

předvědění(!) dne von Wrighta – základy pr. znalostí, 

obeznámení s danou oblastí společenských vztahů... –> 

očekávání smyslu práva v konkrétním případě (srov. 

hunch theory, intuitivismus) 

institucionální rozměr předvědění v aplikaci práva – 

ústavnost, zákonnost, služební vázanost 

předsudek dle Gadamera – zdroj tendenčního výkladu, 

kt. ale nemusí nutně vést k nesprávnému řešení 

HERMENUTICKÝ KRUH (SPIRÁLA) – kruhová struktura 

porozumění – od celku k části a od části k celku 
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decisionismus = rozhodnutí je základ, nerozhoduje nikdo 

jiný než soudce, extrém = soudní aktivismus x 

kognitivismus, např. americký právní realismus, zájmová 

jurisprudence, teorie volného práva 

Dworkinova vágnost vyššího řádu – platnost a 

neplatnost jsou binární kategorie, ale př. soulad 

s dobrými mravy – pokud je rozpor malý, nedokážeme 

rozhodnout, zda sankcionovat neplatností nebo 

„nechat“ platné – poskakuje-li tato vágnost výše a výše, 

jedná se o vágnost vyššího řádu 

*v soudním rozhodnutí je třeba argumentovat jednu věc 

tak, jako by to byla objektivní pravda 

textualismus = lpění na textu, požadavek držet se 

konvenčního významu slov; Scalia: textualismus musí 

zohledňovat kontexty; doktrína absurdity – umírněný 

textualismus – držení se textového výkladu, kromě 

případů, kdy vede k absolutní absurditě (argument 

pro držení se i v absurdní situaci – zákonodárce si bude 

dávat pozor) – argument se volí, soudci jsou je úředníci 

Moore k významům slov: někdy nejsou určeny 

konvencemi, ale objektivními pravdami – metafyzický 

realismus – některá slova jsou přírodninami a jejich 

legální definice jsou opravitelné pomůcky 

intencionalismus = interpretace zákona na základě 

úmyslu zákonodárce – nesmí dědit, když ho zabil 

ZÁKON MUSÍ BÝT MOUDŘEJŠÍ ZÁKONODÁRCE – Thön – 

fikce rozumnosti, idealizace, ex post racionalizace 

trest = úmyslné způsobení újmy za porušení práva 

(i újma se chápe jako prospěšná) 

OSPRAVEDLNĚNÍ TRESTÁNÍ 

a) retributivistická teorie (zaslouží si to morálně) 

 i. teorie zásluhy  

 back-on-lookies teorie, Kant a povinnost nelhat 

 o poloze někoho, koho se vrah chystá zabít, oko 

 za oko – zub za zub – jaký trest za křivou 

 výpověď, sniper, co se trefí nebo netrefí 

 ii. retributivismus ztráty práv – ztratí ta práva, co 

 svých chováním nerespektovali u druhých 

 iii. teorie hry – všichni dodržují a černí pasažéři 

 systému z toho těží – něco tedy dluží 

 iv. John Loche a to, jak se rozhodnu, přestože 

 outcome je stejný 

 

b) konsekvencialistická teorie – společnosti se to vyplatí, 

má to dobré spol. důsledky, prevence atd., užitek 

 i. utilitarismus – zabiji celou skupinu lidí, v níž je 

 terorista (Dworkin proti, ZLP jsou trumfy) 

 přirozenoprávníci k psychopatům – zavřít, ale 

 netrestat, izolovat, ale neopovrhovat 

 

instrumentální teorie práva – právo je bez hodnot, je to 

jen nástroj – kladivo (hřebík, hlava) 

relativita spravedlnosti – více vlivů a projev jen v relaci 

 

TYPY SPRAVEDLNOSTI: 

a) distributivní – rozdělování dober a břemen, statků a 

povinností 

Alexy: individuální (jdou distribuovat) a kolektivní dobra  

- individuální dobra: lid. důst., život, zdraví, vlastnictví 

- kolektivní dobra: obrana, vnitřní bezpečnost, zdravé 

životní prostředí 

- ústavní ochrana obsahuje ochranu 

individuálních práv a svobod i ochranu veřejných 

statků (public goods) – veřejné statky nejsou 

dělitelné a lidé nemohou být vyloučeni z jejich 

požívání – pro základní práva a svobody je 

typická distributivnost 

 

b) kumulativní – uplatní se u smluv, plnění jedné strany 

spravedlivé k plnění strany druhé, dobra srovnáváme 

kontextem 

c) restitutivní – jaká je spravedlivá náhrada, byla-li 

způsobena škoda 

d) vynucování 

i. vindikativní – jestli je hrozící trest spravedlivý k tomu, 

jakou povinnost chrání 

ii. retribuční – správný typ sankce (výživné-řidičák) 

e) procesní – rovnost stran v procesu 

 

spravedlnost formální (na základě struktury) x 

materiální (hodnotová, obsahová, kterou lze cítit) – 

napětí (ne protiklad) 

formální spravedlnost dle Weinbergera – za stejných 

podmínek mají nastat stejné následky (pr. jistota, 

předvídatelnost) 
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Kelsen a jeho zničení spravedlnosti: „Spravedlnostní 

formule jsou buď obsahově prázdné, vedou k rozdílným 

závěrům nebo nelze určit, která má přednost.“ 

Hartovo pojetí spravedlnosti – s formální spravedlností 

je možné nakládat, lepší je říkat férovost a neférovost, 

spravedlnost je to, co obnovuje rovnováhu či úměrnost 

struktura představy spravedlnosti – jednotný stálý 

společný rys vs. nestabilní kritérium (odlišnosti) 

Weinbergerovo pojetí spravedlnosti – formální 

spravedlnost spočívá na pojmu formální rovnosti, který 

je absolutně obsahově prázdný a hodnotově neutrální – 

4 předpoklady teorie spravedlnosti: 

i. užitečnost vs. společenské očekávání 

ii. ideály materiální spravedlnosti 

ve      společenských     institucích 

iii. užitečnost není čistě egoistická 

iv. analýza spravedlnosti v právní větě 

 

Radbruchovo pojetí spravedlnosti – není to rovno, ale 

maximalizace obecného užitku (x Weinberger – problém 

sumace užitků a škod různých subjektů – nezkoušený 

lék) (předtím Radbruch říkal, že soudce se má ptát 

jenom, co je právo, a nikoli, jestli je spravedlivé) 

Rossovo pojetí spravedlnosti – určité pravidlo je 

nespravedlivé, protože jsem proti 

Weyrovo pojetí – dokazovat lze jen relativní 

spravedlnost, absolutní lze jen předpokládat a né 

poznat; Lidová obroda: při soudním rozhodování jde 

o zájmy celku (dělnické třídy) 

Akvinského pojetí – zákon je nespravedlivý, nenaplňuje-

li svůj účel – nepřispívá obecnému blahu, vládce 

nerespektuje své pravomoci a břemena jsou společnosti 

ukládána nerovně 

Pascal – spravedlnost bez síly je bezmocná, síla 

bez spravedlnosti je tyranie 

Hobbes – za nespravedlivé se nepokládá nic, co se nepříčí 

nějakému zákonu. 

 

NOZICK A JEHO POJETÍ NĚKTERÝCH VĚCÍ ;) 

fundamentální vysvětlení = pojmy z jedné oblasti 

vysvětlovány pojmy z jiné oblasti 

přirozený stav = situace, ve kterých lidé obecně 

respektují morální omezení a obecně jednají, jak mají; 

nepředpokládá, že lidé jednají vždy tak, jak mají. 

neviditelná ruka = samovolná spontaneita, která je 

výsledkem svobodného chování lidí a východiskem 

vzniku státu 

 

RAWLSOVO POJETÍ NĚKTERÝCH VĚCÍ 

spravedlnost = primární ctnost společenských institucí 

původní (přirozený stav) = nikdo nezná své postavení ani 

výhody, principy spravedlnosti jsou vybrány za závojem 

nevědomosti –> společenská smlouva 

1. Rawlsovo pravidlo = „Každá osoba má stejné právo 

na plně adekvátní systém stejných základních práv a 

základních svobod, jenž je slučitelný se stejným 

systémem pro všechny ostatní.“ 

2. Rawlsovo pravidlo = „Nesmíme ospravedlnit rozdíly 

v příjmech nebo organizačních pravomocích na základě 

toho, že nevýhody v jedné určité pozici by byly vyváženy 

většími výhodami v jiné.“ 

 

Krieleho pojetí spravedlnosti – předmětem 

spravedlnostního úsudku je něco, co se vztahuje k lidem, 

jejich jednání nebo předmětům od nich odvozeným – 

odnímání, vyžadování nebo odepření něčeho na základě 

úsudku o lidské důstojnosti 

Dreierovo pojetí spravedlnosti – předmětem 

spravedlnostního úsudku je to, co se vztahuje na dávání 

nebo odnímání – rozdělování a vyrovnávání dober a 

břemen 

 

SPRAVEDLNOSTNÍ ÚSUDEK 

subjekt – jednající subjekt, norma 

predikát prvního stupně – přiřazení dober / zel spjatých 

se zásahem do důstojnosti člověka 

predikát druhého stupně – hodnocení adekvátnosti 

tohoto přiřazení 

 postoje k hodnocení – legalistický (spojuje 

 spravedlnost s jednáním legitimních institucí), 

 obsahový (instituce dodržující urč. hodnot meze) 
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Přiřazování dober a zel dle Aristotela – je hodnoceno 

s kontextem, v němž k němu dochází – dochází-li k němu 

kompenzací, kontextem je kompenzovaná entita 

(individualizované dobro / zlo). 

utilitarismus – kontextuální hodnotou je aproximativní 

užitek (blížící se absolutnímu, užitek pro velkou část 

společnosti – za cenu individuální újmy) 

Norimberský kodex – dobrovolný souhlas pokusných 

osob, kvalifikované informace, pokus musí být účelný, 

pokusy s rizikem trvalé škody či smrti vyloučeny 

apriorně. 

ROVNOST = kompenzace dober bez rovnosti přestává 

být kompenzací a stává se distribucí (Hayer – nadřízení a 

podřízení, Radbruch – nárůst veřejného práva) 

rovnost kontextu – pokud se děje přiřazování dober a 

zel ne kompenzací (kontext = kompenzovaná entita), ale 

distribucí, kontextem je rozdělované dobro nebo 

odnímaní jinému subjektu ve srovnatelné situaci. 

 

HIERARCHIE DOBER A BŘEMEN A MÍRA JEJICH 

KONGRUENCE 

DLE RAWLSE:  

primární dobra – předpokládá se o nich, že by jich měl 

každý racionální člověk raději více něž méně 

 soc. primární dobra – práva a svobody, vlivy a 

 možnosti, plat, majetek, důstojnost, hodnota... 

DLE HOLLANDERA: 

a) mezi břemenem a dobrem je proporcionalita (ÚS) 

b) je mezi nimi nejužší vazba (retributivní spravedlnost) 

c) je aspoň vyloučena zjevná nerovnost (daňové zákony) 

 

LEGITIMITA 

legitimita dle Krieleho – státní moc je legitimní tehdy, 

pokud je podřízenými osobami v celku považována 

za oprávněnou. 

legitimita dle Webera: 

a. dle tradice 

b. afektivní víry 

c. hodnotově racionální víry (platí, co bylo shledáno 

absolutně platným) 

d. pozitivního ustanovení – dohodnutého či 

oktrojovaného 

• hodnotová stránka legitimity = obecně akceptovaný 

rámec hodnot, ve kterém se legitimní moc má a 

může pohybovat. 

• procedurální stránka = výsledek obecně 

akceptované procedury. 

 

Legitimita dle Harta: 

1. legitimita legalitou 

- legitimní je pouze to, co je legální (typické pro právní 

pozitivismus) 

2. legitimita hodnotami 

- svoboda, jistota, rovnost, spravedlnost, dodržování 

lidských práv (typické pro iusnaturalismus) 

3. legitimita vůlí lidu 

- lid = suverén / tvůrce práva 

Výpisky ze seminářů: 

 

presumpce neviny – na obviněného se hledí jako 

na nevinného, dokud nebyl pravomocně odsouzen ... 

nemotat do toho pokud se neprokáže vina, to je zásada 

in dubio pro reo 

 

pascalova sázka – ryze pragmatický argument proč věřit 

v Boha (nic neztratíš, můžeš jenom vyhrát) 

 

paretovská efektivita – nikdo si nepohorší a někdo si 

polepší 

Kaldor-Hicksova efektivita – někdo si polepší (o víc), 

někdo si přihorší 

efektivnost není hodnotou sama o sobě, je to 

tzv. instrumentální kvalita 

 

tautologie – nutně pravdivé, nemají informační hodnotu 

– prší nebo neprší 

kontradikce – nutně nepravdivé – prší a zároveň neprší 

(za předpokladu, že neuvažuji vágnost) 

oxymóron – „nomádská urbanistika“ 

episemická oprávněnost – zda máte dobré důvody si 

něco myslet 

logické vyplývání – závěr vyplývá z premis tehdy, když 

není možné, aby všechny premisy byly pravdivé a závěr 

ne – deduktivní platnost – pravdivost premis garantuje 

pravdivost závěru 

 

Výpisky z okruhů: 

 

Kriele – „Povinnost dodržovat právo je dána tehdy, 

jestliže „vcelku a ve velké míře“ splňuje požadavky 

morality.“ 
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POZITIVNĚPRÁVNÍ UČENÍ 

• historicko-právní škola (von Savigny) 

- Německo (poč. 19. stol.) 

- právní věda není ničím jiným než právní historií → 

právo je produktem dlouhodobého historického vývoje 

(správné je právo, které je prověřeno co nejdelší 

zkušeností národa) 

- stát není výhradním tvůrcem práva 

• škola právní exegeze (Tronchet, Portalis) 

- Francie (poč. 19. stol.) 

- nejjednodušší forma právního pozitivismu, zajímá se 

především o interpretaci a zcela pomíjí historicko-

sociální souvislosti 

- tři základní ideje: právo = zákon, princip dělby moci 

(soudce má právo jen aplikovat a musí vždy 

rozhodnout), představa o úplnosti právního systém, 

nutnost zapsat nezadatelná práva do kodexu 

• pojmová jurisprudence (Bergbohm, Jellinek, Jhering) 

- Německo (2. pol. 19. stol.) 

- staví na filosofických základech (× škola právní exegeze) 

- předmětem zájmu právní normy jako fakta 

• anglický pozitivismus (Bentham, Austin) 

- poč. 19. st., empirický a analytický 

• sociologické teorie (Dreier) 

- teorie zaměřené na účinnost vymezují právo z pohledu 

pozorovatele 

- teorie orientované na tvorbu vymezují právo z pohledu 

účastníka (zejm. soudce) 

Společné vlastnosti teorií právního pozitivismu 

• předmětem zájmu současné pozitivní právo 

• právo jako komplexní a na jiných nezávislý systém 

• požadavek exaktního přístupu k právu 

• hodnotová orientace 

 

Weinbergerovo dělení pozitivněpr. teorií: 

1. Historický právní pozitivismus – pr. systém je 

historicky vzniklý soc. fenomén, nobody cares about 

správné právo 

2. Normativistický pozitivismus – právo je zvláštní 

normativní předmět myšlení, who gives a fuck about 

social context 

3. Realistický pozitivismus – působení soudů a jiných org. 

samo o sobě je reálný systém, jemuž lze připisovat 

platnost  

4. Institucionalistický právní pozitivismus – obsahuje 

prvky jak normativismu, tak i realismu. 

 

Pozitivněprávní učení a „správné právo“: 

1. náboženské přirozené právo  – zde je předpokladem 

existence objektivního měřítka „správného práva“ a 

za obsah toho, co má být, jsou považovány prameny 

poznání víry v boha.  

2. racionalistické přirozené právo  – odvodit „správné 

právo“ lze pouze lidským rozumem, 18. st. 

3. intuitivní přirozené právo – pramenem poznání 

„správného“ co má být (bezprostřední vystihnutí 

pravých hodnot) je pouze lidská intuice a to bez ohledu 

na objektivní vysvětlení toho, co je pouze intuitivně 

považováno za správné.  

4. antropologické zdůvodnění přirozeného práva – zde je 

východiskem volby správného lidská podstata sama. 

 

Fullerových 8 morálních požadavků legality  

(vnitřní moralita práva): 

1. obecnost právní regulace 

2. nezbytnost zveřejnění právních pravidel a možnost 

jejich podrobení veřejné kritice 

3. zákaz zpětné účinnosti zákonů 

4. jasnost a srozumitelnost formulování zákonů 

5. bezrozpornost právního systému 

6. stabilita práva 

7. nepřípustnost toho, aby zákony vyžadovaly nemožné 

chování 

8. nezbytnost interpretace a aplikace zákonů v souladu 

s jejich formulováním = shoda aplikace s tím 

zákonem 

Alexyho klasifikace teoretických koncepcí pr. principů: 

1. striktně oddělující teze - pravidla a principy jsou 

zásadně rozdílné logické struktury (Alexy, Dworkin) 

2. ekvivalenční teze - mezi pravidly a principy žádný 

rozdíl v logické struktuře neexistuje (Raz) 

3. slabá oddělující teze - rozdíl mezi principy a pravidly 

dán rozdílem stupně / intenzity vyjádření hodnot 

(Larenze) 

Alexyho teze (proč jsou principy příkazy k optimalizaci): 

i. Principy jsou druhem norem, pro které je 

charakteristická aproximativní, nikoli absolutní, 

platnost. 

ii. Předmětem principů jsou jak základní práva a 

svobody, tak i veřejná dobra. 

iii. Skutečnost, že je určitá z norem principem, je 

poznatelná v případě jeho kolize s principem jiným a 

jeho vlastností být splňován v rozdílném stupni. 
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iv. Kolizi principů nutno rozhodnout metodou zásady 

proporcionality, čili příkazem k dosažení 

optimalizace míry naplnění obou v kolizi stojících 

principů. Ve struktuře zásady proporcionality hlavní 

roli v dosažení optimalizace výsledku hraje zásada 

poměřování. 

v. Z uvedeného plyne, že principy jsou definovány jako 

příkazy k optimalizaci. 

Weinbergerova kritika Alexyho pojetí principů: „Pokud 

se principy použijí jako právně relevantní argumenty 

právního rozhodnutí, musí být prokázáno, že jsou 

platným právem.“ 

Razův pohled na právo a morálku: „Skutečnost, 

že soudce vybírá morálně správnou interpretační 

alternativu, neznamená, že tuto alternativu podporující 

morální důvod je součástí práva.“ (je třeba transformace 

morálky do práva) 

Jak mohou apelační soudy zvrátit morálně vadný 

předchozí rozsudek a přitom zůstat soudy právními? – 

Alexy: „Právní rozhodnutí, jež nesplňuje požadavek 

morální správnosti, nemůže být právně perfektním 

rozhodnutím, neboť jeho vadnost morální přerůstá ve 

vadnost právní.“ – inkorporací morálních principů 

do práva cestou požadavku správnosti – sepětí práva a 

morálky 

 

Právní positivismus 19. století 

a. anglosaský proud (Bentham, Austin) – utilitarismus, 

blaho co nejěvštího počtu lidí 

b. evropský kontinentální proud (Bergbohm) – existují 

i vyšší principy nad platným právem, ale nesmí 

se vydávat za formálně platné právo; rozlišuje právo 

a morálku → idea spravedlnosh je v právu škodlivá 

 

Dělení práva dle Austina: božské (určené lidem 

od Boha), vrchnostenská pravidla (pravidla stanovená 

politickou vrchností), práva pozitivní morálky (práva 

nevyplývající z politické vrchnosti) 

Ryzí nauka právní – Kelsen, Weyr, patří do analytické 

jurisprudence, - analýzou a systematizací právních 

pojmů chce vytvořit konzistentní vědecký systém, 

přičemž konfrontace s empirií je nemyslitelná (× tradiční 

právní nauka) → interní důvody platnosti (× syntetické 

teorie platnosti). českou alternativou škola normativní 

teorie (čistý právní pozitivismus) 

Hartova koncepce právního pozitivismu: „Toto je právo; 

je však příliš špatné, aby bylo aplikováno či 

dodržováno.“, teorie o minimálním přirozenoprávním 

obsahu práva: oba systémy, přirozené i pozitivní právo, 

vyrůstají ze společného základu, jehož cílem je přežití 

(reprodukce); odůvodnění vidí např. v lidské 

zranitelnosti (zákon i morálka zakazuje zabít člověka) 

nebo institutu vlastnictví (omezenost zdrojů → úcta 

k vlastnictví) 

Hartovo řešení hrůz nacistické vlády = právo 

na občanskou neposlušnost 

Hartovy metanormy: 

• poznávací normy - ustanovují všeobecné 

vlastnosti, které musí mít primární pravidlo (norma) – 

např. publikační normy (jsou však vlastně normami 

chování) 

• měnící normy - zakládají povinnosti / oprávnění 

pro úzký okruh subjektů něco konat → normotvorná 

činnost – např. zmocňovací a kompetenční normy 

opravňující přijímat a rušit právní normy 

• rozhodovací normy - povinnost soudců a soudů 

aplikovat právo 

 

Klokočkova koncepce principu suverenity lidu 

= teze o legitimitě jako základním a stálém kritériu 

demokratické kvality systému 

- svrchovaná konstitutivní moc lidu se může realizovat 

nejrůznějšími způsoby, včetně revolučních aktivit (těmi 

mohou být odstraněny i normy nadpozitivního práva) 

 

INSTITUCIONALIZACE 

institucionalizace = konstituuje společenské bytí 

sociálních norem 

prvky institucionalizace: normativní vědomí; akceptace 

systému ve společnosti; existence společenských 

událostí; fungování zařízení, která odpovídají normám; 

existence institucionalizovaných objektů 

pro institucionalizaci je důležité: vznik společenských 

struktur s relativní stálostí 

→ pouze inshtucionalizovaný imperahv se stává normou 

(Weinberger) 
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institucionální skutečnosti – závislé na mezilidských 

vztazích a lidském jednání (např. existence státu, 

stabilizované vzory chování, řeč, …) 

institucionální zařízení – tvoří rámec životních forem 

společnosti (státní orgány, rodiny, nadace,…) 

instituce – sociální skutečnosti = zčásti sociální jevy 

upravené pouze systémy pravidel (instituce slibu), zčásti 

systémy pravidel, které jsou spojeny s pozorovatelnými 

věcnými zařízeními (univerzity, domácnosti, …) 

 

Občanská neposlušnost 

- představa občanské neposlušnosti zrozena již 

ve středověku (koncepce práva na odpor), později se 

touto otázkou zabývá J. J. Rousseau, Hart 

- opětovné zrození této myšlenky spojeno se jménem 

Ghándího a jeho hnutím občanské neposlušnosti, 

protiválečné nálady 60. let v USA (Vietnam) apod. 

Dworkin – v případě extrémního rozporu 

vlastního svědomí s požadavky práva – Musím se 

ale „na právo ohlížet“, ne jenom si dělat, co chci. 

H. Coing – úvahy o trestněprávní odpovědnosti 

soudců za používání zákonů odporujících 

přirozenému právu → mravní příkaz stojí výše 

než podřízenost (viz norimberský proces)– 

to samo o sobě k trestní odpovědnosti nestačí. 

Vnitrosystémový konflikt práva a morálky  

– v různých zemích: 

SRN – v ústavě není všechno, ještě je nadpozitivní právo 

Estonská republika – to, co je v ústavě, není vše, co platí  

Švýcarsko – e ratione constitutionis – pokud je nepsaná 

věc důležitá součást, pak se „povoluje“ 

 „Soudce se smí a musí odchýlit od doslovného 

textu zákona v případě, kdy to vyžaduje ze závažných 

okolností účel zákona, historie jeho vzniku nebo 

systematické souvislosti.“ 

ČR = SRN + Švýcarsko 

ÚS řekl, že soud není vázán doslovným zněním 

zákonného ustanovení – smí a musí se od něj odchýlit 

v případě, kdy to vyžaduje ze závažných důvodů účel 

zákona, historie jeho vzniku, systematická souvislost či 

některý z principů, jenž mají svůj základ v ústavně 

konformním pravním řádu. Nesmí ale být libovůle a 

rozhodnutí se musí zakládat na racionální argumentaci. 

Kdy přichází v úvahu přímá závaznost Ústavy? 

při neúplnosti jednoduchého práva a při konfliktu 

jednoduchého práva (zákony, zákonná opatření) a 

ústavního práva. Konflikt j. a ús. práva – v systému 

koncentrovaného soudnictví nutno předložit k posouzení 

ÚS. Obecný soud může posuzovat konflikt 

podzákonného předpisu a zákona, ale může rozhodnout 

pouze pro daný případ – inter partes. 

Engliš: rozdíl mezi negací a derogací normy 

 „Každý soud lze popříti, lze popříti jeho správnost, či 

pravdivost; normu nelze popříti, nelze popříti její 

pravdivost, protože jí nevyjadřuje; normu lze jen zrušiti 

(odvolati). Soud může popříti každý, normu může zrušiti 

(odvolati) jen ten, kdo ji vydal nebo ten, jenž je k tomu 

zmocněn zákonodárcem.“ 

 

CO NEJSOU ÚSTAVNÍ ZMĚNY DLE SCHMITTA: 

a) ústavní změna ≠ likvidace ústavy 

- stát založený na principu monarchistickém na stát 

ovládaný ústavodárnou mocí lidu, není ústavní 

(legální cestou tato změna není možná → nový 

subjekt ústavodárné moci by se nestal právním 

nástupcem monarchy) 

b) ústavní změna ≠ odstranění ústavy 

- základní politická rozhodnutí ústavy jsou záležitostí 

ústavodárné moci a nepatří ke kompetencím 

instancí příslušných k ústavně-zákonným změnám a 

revizím → tyto změny způsobují výměnu ústavy a 

nikoli její revizi 

c) ústavní změna ≠ prolomení ústavy 

- ústavně-zákonné ustanovení není změněno, nýbrž 

v jedinečném případě (za zachování jeho obecné 

platnosti pro ostatní) učiněno odchylující se nařízení 

→ tato prolomení jsou opatřeními a nikoli normami 

→ prolomení nejsou zákony ano ústavními zákony 

d) ústavní změna ≠ suspendování ústavy 

- ústavu ve vlastním slova smyslu, tj. zásadní 

politická rozhodnutí o formě existence národa 

nemohou dočasně pozbýt účinnosti 

- právněstátní normování za účelem ochrany 

občanské svobody podléhá dočasnému 

suspendování (stav obležení, válečný stav, výjimečný 

stav) 

tyto nezměny v rozporu s materiálním ohniskem Ú 

představují výměny suveréna. → jeden ústavní systém 

nahrazen jiným 
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Fun Fact: Spolkový ústavní soud protiústavní zákony ruší 

s účinky ex tunc pro jeho počáteční neplatnost, kdežto 

ÚS České republiky tyto zákony ruší ex nunc 

Pojistky v Základním zákoně SRN 1949: 

1. Základní zákon může být měněn jen zákonem, který 

výslovně mění nebo doplňuje text Základního 

zákona – tato úprava pozitivního ústavního práva 

nesmí být nerozlučně spjata s právním státem 

2. materiální ohnisko ústavy vyjmuto z dispozice 

ústavodárce (imperativ nezměnitelnosti) – změna 

týkající se základních principů (spolkové uspořádání, 

ochrana lidských práv, právní stát, suverenita lidu, 

právo na občanskou neposlušnost) je nepřípustná 

Švýcarsko: obecně uznávané „etické minimum právního 

řádu“, jež bezprostředně plyne z ideje právního státu, je 

považováno za nedotknutelné 

Rakousko: jakákoli revize ústavy, o kterou žádá 1/3 členů 

Národní rady nebo Spolkové rady, musí být schvalována 

formou referenda 

jednoduché × kvalifikované ústavní právo (právo tvořící 

materiální jádro ústavy) 

obsah pojmu podstatných náležitostí dle čl. 9 odst. 2 

materiální a nikoli pouze formální chápání právního 

státu, svrchovanost lidu, principy čl. 5 a 6 Ústavy, 

přirozenoprávní ustanovení LZPS → ústavní právo 

na odpor, principy volebního práva, dále odkaz 

na ustanovení Základního zákona SRN a Ústavy 

Portugalské republiky (=suverenita státu, unitární 

uspořádání, republikánská forma, oddělení státu od 

církve, práva a svobody občanů a jejich garance, politický 

pluralismus, dělba moci, ochrana ústavnosti, nezávislost 

soudů, místní samospráva) 

petitio principii – chyba v odvozování – udělal ji Weyr 

o nezměnitelnosti – spočívá v tom, že v odvození, jenž 

má teprve určitou tezi prokázat, je použita nepravdivá 

premisa 

Alexyho konstruktivní metafyzika – po hrůzách 20. st. 

metafyzika je lidskou reakcí na neúplnost racionálního, 

přičemž není pouze moralizujícím výkřikem, ale má 

racionální zdůvodnění 

 

 

ALTERNATIVY KONTROLY SOULADU JENDODUCHÉHO A 

KVALIFIKOVANÉHO ÚSTAVNÍHO PRÁVA 

1. vytvoření ústavní zvyklosti apriorní soudní kontroly 

jednoduchého ústavního práva 

• návrh na jakýkoli úz předložen ÚS→ zavedení prvku 

kooperující (nikoli konkurující) demokracie 

2. rakouská inspirace 

• pravomoc rušit zákony a jiné právní předpisy, u nichž 

je vysloven rozpor s ústavou 

• inspirace Kelsenem → ke změnám nezměnitelných 

částí schází zmocňovací norma → taková změna = 

porušení procedury → derogační důvod pro rak. ÚS 

není obsahový rozpor s materiálním ohniskem 

ústavy, ale procedurální deficit / absence zmocnění 

• Siéyésova ústava: ústava = projev suverenity lidu, 

představujícího ustavující moc, přičemž všechny 

ostatní moci jsou moci ustavené a musí proto svou 

existenci i pravomoc odvíjet z ú. → ú. ohniskem 

státního a právního uspořádání (obdobně koncepce 

Schmitta: ústavodárná kompetence + ústavodárce × 

kompetence k vydávání úz + subjekt ústavně-

zákonné normotvorby, nebo rozlišování ÚS Rak. 

na kvalifikované a jednoduché ústavní pr.) 

3. interpretace konformní s kautelami plynoucími z čl. 9 

odst. 2 / analogie se zásadou priority ústavně 

konformní interpretace před derogací – smyslem a 

významem lpění na hodnotové konzistentnosti 

celého ústavního pořádku 

teze charakterizující pojmovou jurisprudenci: 

1) Pozitivní právo je úplné. Neobsahuje žádné mezery, 

protože ty jsou zaplněné právními principy (doktrínami).  

2) Pozitivní právo je možné analyzovat jako koherentní 

systém právních pojmů, které jsou hiearchicky 

uspořádány (Begriffspyramide).  

3) Nové právo lze dedukovat z právních doktrín, které 

byly induktivně odvozené z pozitivního práva 

(Inversionsmethode).  

 

Názor ÚS na jazykový výklad: „Naprosto neudržitelným 

momentem používání práva je jeho aplikace, vycházející 

pouze z jazykového výkladu. Jazykový výklad představuje 

pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je 

pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího 

smyslu a účelu. Taková mechanická aplikace činí z práva 

nástroj odcizení a absurdity.“ 
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Jhering: „Žádná objektivní hierarchie společenských 

účelů neexistuje.“ → relahvizace měřítka práva 

Po Jheringovi kontinentální právní věda už nikdy nebyla 

dominantně vědou analytickou (analytická 

jurisprudence) → analyhčnost spočívá v omezení 

zkoumání na vnitřní strukturu poznávaného segmentu 

Radbruchovo obecné blaho: relativní pojem, který lze 

chápat sociálně (blaho většiny), organicky (blaho 

státního nebo národního celku), institucionálně 

(uskutečňování věcných hodnot vycházejících z jejich 

vlastní povahy) 

Ekonomické fce státu dle Samuelsona: podpora 

efektivnosti, spravedlnosti a stability 

Účely v právu dle pohledu: zákonodárce (účelem motiv 

přijetí právní normy), sociologa (účelem cíl a výsledek 

poznávání), soudce (účel normativním momentem 

spoluurčujícím interpretaci práva), jenž hraje klíčovou 

roli při objasňování obsahu a smyslu práva 

Právní realismus – Lewellyn, Frank  

– USA 20. a 40. let a dnes mainstream, navazuje mj. na 

Ehrlicha – právo = souhrn předpovědí o tom, jak budou 

rozhodovat soudy kauzy, Lewellyn – obchodní zákoník - v 

1. článku napsal, že při výkladu normy je nutno na 

prvním místě přihlížet k účelu normy, na 2. místě k 

ustálené praxi (i správní) 

Brandeis brief – svědčí pro prokázání účelu zákona 

(znalecký posudek v případu pradlen) –> ÚS: u očkování 

si ÚS nechal zpracovat studii u hygienika (co se stane, 

když se pár lidí neproočkuje, proč je třeba nějaký typ 

očkování) – je povinnost očkování, ale při konzistentním 

postoji člověka proti tomu ho nelze sankcionovat 

Esserovo předporozumění – předporozuměním 

rozumíme aktivní roli interpreta, je to jeho postoj, 

znalosti, zkušenosti, hodnotová orientace, povaha → 

odlišné předporozumění = odlišné výsledky interpretace, 

interpret si dopředu udělá představu o spravedlivém 

řešení případu a pak nezjišťuje, jak má být případ řešen 

podle právní normy, ale snaží se zjistit, jak lze normu 

interpretovat tak, aby byla v souladu s předem přijatým 

řešením  

Povaha věci = Dernburg: „Životní vztahy nesou, i když 

začasté ve více nebo méně rozvinuté podobě, svůj rozměr 

i uspořádání v sobě. Toto uspořádání, tkvící ve věcech, se 

nazývá povahou věci. Chybí-li ve vyjádření pozitivní 

právní normy anebo je-li tato neúplná anebo nejasná, 

musí se k němu přemýšlivý právník vracet. Povahu věci 

nelze zaměňovat s přirozeným právem. Přirozené právo 

se opírá o závěry, jež jsou vyvozovány z podstaty lidí 

o sobě, přičemž není způsobilé bezprostřední aplikace.“ 

→ povaha věci je součástí pozitivněprávní argumentace, 

její obsah neplyne z práva přirozeného (kteréž je 

ve vztahu k pozitivnímu právu jakýmsi metafyzickým 

apendixem), podle Kaufmanna jakési před-logické 

myšlení (návaznost na Humovi tezi a Gadamerovo 

předporozumění) 

výklad e ratione legis → ze smyslu zákona → zkoumá 

úmysl zákonodárce (popř. autora podzákonného 

předpisu) a účel rozebírané právní normy; využívá 

se důvodová zpráva, průběh rozpravy v Parlamentu či 

argumentace ad absurdum 

řešení kolize účelů – zásada proporcionality 

Posnerova dvojí role soudce: interpretuje úsilí zájmových 

skupin vtělené do zákonodárství a zároveň zajišťuje 

veřejnou službu autoritativního rozřešení pře.“ → 

ekonomický přístup k právu, který vychází 

z předpokladu, že lidé jsou racionální bytosti 

maximalizující uspokojování svých potřeb – a to všichni 

lidé (výjimkou děti a vážně retardovaní) ve všech svých 

aktivitách (výjimkou psychózy či vliv drog nebo alkoholu) 

Dva přístupy k vymezení normy dle Opaleka – 

v jazykovém smyslu ve formě věty v gramatickém 

smyslu (společné pro kognitivismus i non-kognitivismus) 

a ve smyslu chápání normy jako nejazykové skutečnosti 

(to právě zastával Opalek) 

Weinbergrovy podmínky pro obsolenci, kromě 

deseutudinis a principu cessante ratione legis, cessa lex.. 

1) Aplikujícímu orgánu je dána výslovná kompetence 

nepovažovat právní pravidla, která již neodpovídají 

institucionálnímu stavu, za platné právní předpisy., 

2) Obsolenstnost je považována za negativní (derogující) 

obyčejové právo, přičemž obyčej ne-aplikace a obecně 

panující přesvědčení o tom, že formálně platné pravidlo 

již není po právu, vytvářejí právní normu, která dosud 

platné pravidlo droguje.“ 
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Teorie platnosti u ontologického hlediska (Hollander): 

Analytické teorie platnosti 

- objasňují platnost norem pouze z normového systému 

samého, a to cestou Kelsenovou – reductionis ad 

infinitivum → cestou myšleného abstraktního ohniska 

normového souboru, jako důvodu platnosti, nebo cestou 

Hartovou → znakem vyspělého systému práva i soustava 

norem stanovující podmínky platnosti 

Syntetické koncepce 

- exogenní důvody platnosti 

o důvod platnosti v jiném normovém systému nebo 

autoritě, jež je s ním spjata - iusnaturalismus 

o důvod platnosti v aktivitě veřejných institucí – 

pozitivismus – v analytické jurisprudenci (Hobbes, 

Austin) je norma institucionálním apriorním faktem, 

anebo u sociologické jurisprudence je 

institucionálním faktem aposteriorním (Ehrlich, 

Weber) 

 

reprodukce = schopnost zachovat se a rozvíjet jako 

organický druh v konfrontaci s přírodním okolím a jinými 

lidskými skupinami - člověk se může reprodukovat jen 

ve skupině a jen tehdy, bude-li se reprodukovat i skupina 

moc = schopnost určovat chování lidí, omezení 

jednotlivce za účelem reprodukce skupiny (moc omezuje 

a zároveň zabezpečuje svobodu), mocenským 

formulováním určitého požadovaného chování vzniká 

norma 

 

Znaky právních norem  

– genus proximum = pojmové znaky, nejbližší nadřazený 

pojem = regulativnost a obecnost 

– differentia specifica – odlišují od jiných norem – 

od státu, adresátem celá společnost, forma 

 

Co si myslel Ross o Hartových metanormách? – každou 

lze přepsat na normu chování 

Kelsenovo Sollen – norma jako Sollen – výraz, dle něhož 

něco nikoli jest, nýbrž býti má, a to bez ohledu 

na obecnost.“ 

Co si myslel Weinberger o obecnosti pr. normy?  

že není pojmovým znakem 

 

- obecnost subjektů → generální × individuální  

- obecnost předmětů → abstraktní × konkrétní  

Pavčnik se zabývá smíšenými normami → 

generální konkrétní (např. pomoc generelně 

vymezené množině obětí určité živelné katastrofy), 

individuální abstraktní (abstraktní normy obsažené 

ve smlouvě, uzavřené dvěma určitými subjekty) 

Obecnost dle Knappa: 

o obecnost právní normy týkající se předmětu 

- obecně vymezuje svou skutkovou podstatu → 

nikdy nemůže řešit určitý konkrétní případ 

o obecnost týkající se subjektů 

2 aspekty: 

- absolutní působení právní normy → 

univerzální povinnost všech subjektů zdržet se 

jakéhokoli chování, které by bylo s právní 

normou v rozporu 

- určení subjektů jako množiny vymezené 

určitými obecnými znaky 

 

STRUKTURA PR. NORMY 

struktura pr. normy = skutková podstata, právní 

následek 

skutková podstata = hypotéza, negace dispozice, negace 

sankce 

kumulativní podmínka – současné splnění určených 

situací / znaků 

alternativní podmínka – normativní následek následuje 

v případě nesplnění každé ze situací / znaků obsažených 

v podmínce / hypotéze 

Máme možnost každou kumulativní hypotézu převést 

na hypotézu alternativní se současnou změnou právně 

normativní modality v dispozici právní normy. 

normativní následek – modality normativnosti, předmět 

pr. úpravy, zda je subjekt vykonavatelem (agens) nebo 

přijímatelem (paciens), subjekty, na než se vztahuje 

příkaz, zákaz, dovolení 

vztah podmínky a normativního následku – 

implikace, ekvivalnce, replikace (sml. o převodu 

nemovitosti) 

řetězec: hypotéza – dispozice – negace dispozice – 

sankce – negace sankce – další sankce – navázání 

procesních sankcí na hmotněprávní sankce – opakování 

sankce 
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regulativ x regulativní věta = regulativní (normativní) 

věta je formou (jazykovým vyjádřením) závazné úpravy 

lidského chování, a naopak regulativ (norma) je 

významem regulativní (normativní) věty 

5 aspektů pojmu svobody dle Holländera: 

1. noetická stránka svobody – lidská bytost schopna 

poznat alternativy svého chování a zformulovat kritéria 

výběru jedné z nich vzhledem ke sledovanému cíli 

2. společenská (mocenská) stránka svobody – člověk jako 

bytost schopná reprodukce pouze ve skupině; skupina se 

určitým způsobem chová a její vnitřní struktury mají 

schopnost určovat chování lidí, mají moc → volba 

alternativy chování je tedy spoluurčována systémy moci 

(nejvýznamnějším je systém moci veřejné / státní)  

3. kulturní a axiologický (hodnotový) aspekt svobody – 

výběr alternativy chování také spoluurčován kulturou 

společnosti a akceptovaným systémem hodnot 

4. ekonomická stránka svobody – výběr alternativy 

chování ovlivňován ekonomickými vztahy ve společnosti 

a z nich vyplývajícími ekonomickými možnostmi 

5. psychologická stránka svobody – strach před 

odpovědností, obava před důsledky rozhodování, příp. 

úsilí zbavit se odpovědnosti za své chování a rozhodnutí 

 

Logické vymezení pr. principů  

(as opposed to pr. pravidla): 

- spočívá v aplikaci pravidel vše nebo nic  

- platí nebo neplatí; principy mohou platit současně 

v různé intenzitě, neztrácí platnost 

- rozdíl v přikládání důležitosti pravidlům a principům- 

pravidla tuto dimenzi mít nemají 

- v případě kolize mezi normami - platí jen jedno 

pravidlo. V případě konfliktu mezi principy rozhoduje ten 

s větší důležitostí, ale druhý tím neztrácí platnost.  

 

Otázky Dworkinovy a Alexyho koncepce principů: 

Odejmutí povahy principů maximám jako „nullum 

crimen sine lege“ – důvodnost rozlišování logické povahy 

kolize principů vzhledem k odlišným situacím jejich 

použitím v právním myšlení (při normotvorbě, v případě 

aplikace nepsaného principu, v případě aplikace, kdy je 

princip konkretizován normou). 

Dworkin x Alexy – shodné znaky – odmítnutí 

obsahového odlišení principů a norem – vymezení 

principů pouze rozdílem povahy logického sporu (jako 

první však odlišil principy od pravidel rozdílem logické 

struktury J. Esser) 

Dworkin x Alexy – rozdílné znaky – Alexy, na rozdíl 

od Dworkina, vztáhl teorii právních principů i na oblast 

základních práv a svobod, přičemž metodu řešení kolize 

principů implantuje do principu proporcionality 

při řešení ústavněprávních otázek kolize základních práv 

a svobod → Alexyho úvaha směřuje od logické formy 

k určení obsahu: „Pokud je aplikace určité normy 

výsledkem poměřování, jedná se o princip, pokud ne, jde 

o právní pravidlo.“ 

metoda specifikace = používá se v rámci normotvorby a 

při kontrole norem v ústavním soudnictví při kolizi 

právních principů – metoda specifikace předpokládá 

možnost rozlišení obecné a zvláštní pr. úpravy 

(lex specialis derogat legi generali) – v praxi je v řadě 

případů těžké rozhodovat, která z úprav stojících 

v konfliktu je úpravou obecnou a která speciální, a která 

má tedy aplikační přednost 

Forsthoffova teze (?) = jako zákon je ústava podřízena 

pro zákony platným pravidlům výkladu; tímto se ústava 

stává ve svém smyslu prokazatelnou a ve své aplikaci 

kontrolovatelnou 

zásada extrémní disproporcionality → jedná se o situaci 

kolize základního práva na straně jedné a veřejného 

dobra na straně druhé, kdy není řešení zásadou 

proporcionality dáno univerzálně příkazem 

k optimalizaci, nýbrž může být dáno maximou vyloučení 

extrémní disproporcionality 

Wittgensteinova teorie verifikace: „Každou smysluplnou 

větu jazyka lze považovat za souhrn bezprostředně 

ověřitelných skutečností.“ → problémem teorehcká 

tvrzení a možnost / nemožnost je bezprostředně 

empiricky verifikovat – princip oslabené verifikace 

nahradil teorii verifikace, neboť ta neumožňovala 

zabývat se zákony vědy, které nejsou bezprostředně 

empiricky verifikovatelné 

moderní induktivní teorie pravdivosti (H. Reichenbach, 

R. Mises) → údaje smyslové zkušenosh nemohou 

dokázat pravdivost hypotézy, nýbrž jen zvýšit její 

pravděpodobnost 
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teorie falsifikace – z nepravdivosti důsledku můžeme 

usuzovat nepravdivost předpokladu – tato koncepce 

kritizována, neboť ověření nepodléhají jednotlivá 

tvrzení, nýbrž teorie jako celek → vznik oslabených teorií 

falsifikace 

Tárského koncepce pravdivosti 

- oddělení objektového jazyka a metajazyka, přičemž 

predikát pravdivosti se přiřazuje metajazykovému 

výrazu, jenž je ekvivalentní výrazu v objektovém jazyce 

→ tato ekvivalence je chápána jako splňování 

- vyšel z Aristotela, což je v podstatě korespondenční 

teorie, a aplikoval to na věty 

 

Kelsenovo pojetí pravidvosti – přiřazení pravdivosti 

normám odmítá, platnost = existence normy, „Normy 

stanovují povinování, které je korelátem chtění – volním 

aktem, a jako takové nejsou pravdivé / nepravdivé.“ 

2 stránky dokazování:  

noetická stránka – základní otázkou míra poznatelnosti 

minulých dějů a událostí a otázka, zdali jsme vůbec s to 

tyto děje a události poznávat v jejich úplnosti 

argumentační stránka – funkce přesvědčování → 

účastníci musí nabýt přesvědčení o váze argumentů 

bez ohledu na vztah s objektivní platností argumentů 

 

praktická jistota = Weinberger, Macur – Poznání, 

kterého dosahuje soud v rámci řízení, není a nemůže být 

poznáním absolutním. Materiální pravda není absolutní 

pravdou ani absolutní jistotou. Má pravděpodobnostní 

charakter, jenž je určité kvalitativní úrovně, kterou 

lze ztotožnit s praktickou jistotou. 

3 důvody neakceptování důkazního návrhu 

1. tvrzená skutečnost nemá relevantní souvislost 

s předmětem řízení 

2. důkaz nedisponuje vypovídací potencí → není s to 

ověřit ani vyvrátit tvrzenou skutečnost 

3. nadbytečnost důkazu → důkaz byl v dosavadním 

řízení bez důvodných pochybností ověřen nebo 

vyvrácen 

 

kategorie neprovedených důkazů dle ÚS: opomenuté 

(zcela či nezohledněné), nezákonné, když z odůvodnění 

rozhodnutí nevyplývá vztah mezi skut. zjištěními a pr. 

závěry 

příčiny neúplnosti práva: nemožnost postihnout 

rozmanitost a vývoj věcí a vztahů, povaha 

komunikačního prostředku, v němž jsou právní předpisy 

formulovány atd. 

požadavky na pr. jazyk – jednoznačnost, přesnost, 

srozumitelnost, požadavek konstantního používání 

právních termínů, vyloučení synonymie, homonymie, 

polysémie 

 

paradox právního jazyka = zvyšování exaktnosti vede 

k nesrozumitelnosti, a opačně, zvyšování srozumitelnosti 

vede ke snižování přesnosti → řešení spočívá 

ve vzájemné proporcionalitě / vyváženosti přesnosti a 

srozumitelnosti 

 

buta ember –  za Marie Terezie člověk se základním 

vzděláním sděloval obsah návrhů zákonů svými slovy - 

posuzovala se shoda 

 

nové kognitivistické proudy v hermeneutice→ 

akceptace deduktivních schémat aplikace (staré 

interpretační metody; Engisch, Koch, Sartor, Prakken) 

SUBSUMPČNÍ SYLOGISMUS 

postup, při němž se skutková podstata podřazuje pod 

určitou právní normu, pouze logický, užívající logické 

vyplývání → ke skutečnosti dospějeme na základě 

pravdivých východisek k pravdivým poznatkům, 

bez konfrontace se skutečností; kognitivistická představa 

interpretace a následné aplikace práva; skutková 

podstata vede rovnou ke zjištění konkrétního případu a 

vyvození konkrétního normativního následku 

KASKÁDA KORELACÍ 

– působí na druhé straně a vede až k hermeneutické 

spirále; proces interpretace je mnohem složitější; 

k podřazení skutkové podstaty dochází kaskádou 

korelací mezi předporozuměním interpreta, obecnou 

právní normou a okolnostmi konkrétního případu → 

jedná se o složitý proces, kdy se očekávání interpreta, 

při střetu s normou mohou měnit, nutí interpreta 

nahlížet skutkovou podstatu v jiném úhlu, či šířeji, než 

před střetem s právní normou 

výklad stricto sensu = v. explicitně vyjádřených znaků 

výklad largo sensu = výklad, při němž z explicitně 

zakotveného, vyvozujeme implicitně obsaženou normu 
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dvojí pojetí mezer v právu: 

1) mezery v právu neexistují 

- právo přikazuje, zakazuje nebo umožňuje určité 

chování → jestliže některá oblast není právem 

regulována, jedná se o úmysl zákonodárce → 

dovolené (nezakázané) chování 

- pojmovým znakem každého normového systému je 

jeho logická uzavřenost → pojem právních mezer je 

protismyslný 

2) mezery v právu existují a jsou dány různými 

příčinami 

- primární mezery (zákonodárce opomenul nějakou 

oblast regulovat) 

- sekundární mezery (změnily-li se společenské 

vztahy a zákonodárce to v době vydávání 

nepředpokládal) 

- skutečné mezery (absence pozitivněprávní úpravy) 

- domnělé mezery (zákonodárce neměl v úmyslu věc 

právně regulovat a jednal ve smyslu zásady „co není 

zakázáno, je dovoleno“) 

 

základní konstrukce pr. argumentu 

• skutková argumentace (questiones facti) 

- důkazní prostředky, indukce 

• právní argumentace (guestiones iuris) 

- tvrzení významu jazykových výrazů obsažených 

v právních předpisech; dedukce, subsumpce, 

argumentace textem zákona, standardními a 

nadstandardními interpretačními metodami 

 

Výkladové metody dle Savignyho: 

gramatická metoda – zprostředkování přechodu 

z myšlení zákonodárce do myšlení našeho 

logická metoda – analýza myšlenky, tj. rekonstrukce 

logických vazeb mezi jejími částmi 

historická metoda – rozhodující situace v době přijetí 

zákona (occasio legis), stav, na nějž zákon reagoval (ratio 

legis) a způsob, kterým reagoval 

systematická metoda – vnitřní souvislosti právních 

institutů a norem, tzn., že význam zákona je třeba 

chápat v celku právního systému 

 

 

 

 

Alexyho klasifikace interpretačních metod 

lingvistický argument – sémanticky a syntaktický přístup 

genetický argument – ekvivalentní historickému výkladu 

systematický argument – vnitřní konzistence práva, 

kontextuální argumentace 

obecně praktické argumenty – teleologické a 

deontologické argumenty 

 

originalismus – interpretujme Ú z hlediska úmyslu otců 

zakladatelů x aktualismus (lepší) (má adekvátní důvody–

> přednost) 

SPRAVEDLNOST A ROVNOST 

spravedlnost a rovnost: Aristoteles, Marcus Tullius 

Cicero, Tomáš Akvinský, Immanuel Kant a další spojují 

spravedlnost s rovností 

přirozenoprávní filosofie – Radbruch: „Jádrem 

spravedlnosti je myšlenka rovnosti.“ 

pozitivněprávní myšlení – Luhmann: „Spravedlnost je 

symbolem pro kongruenci generalizace normativních 

očekávání.“ 

 

- utilitarismus (neakceptuje možnost redukce 

spravedlnosti na rovnost) → poměřování spravedlnosti 

pohledem obecného užitku (jeho maximalizace) – 

J. Bentham, J. S. Mills 

Weinbergrova kritika utilitarismu: 

1) „Problém sumace užitků a škod jednotlivých 

subjektů. Není vůbec jasné, jak tuto sumaci provést, 

když to nemá být posouzení zájmů jednotlivce 

z hlediska nějaké nadřazené instance, nýbrž vlastní 

hodnocení účastněných osob, jak zdůrazňuje 

utilitarismus.“ 

2) „Utilitaristickým rozborem se jako morální považuje 

nestejnoměrné rozdělení následného užitku. 

Utilitarismus akceptuje dokonce takové činy jako 

morálně dobré, které normálně posuzujeme jako 

velmi zavrženíhodné. Justiční vražda je dobrá, když 

má odstrašující účinek na miliony lidí.“ – ble fuj. 

zákonná spravedlnost (obsah spravedlnostního 

hodnocení práva lze stanovit pouze z práva samotného) 

→ důsledný právní pozitivismus (T. Hobbes, J. Austin), 

spojitost s ryzí naukou právní 

nadzákonná spravedlnost nevychází jen z práva, ale 

např. morálky, hodnot apod. 
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Je k dispozici nějaké věta o „viditelné ruce“, podle níž 

viditelná ruka vlády vede ekonomiku k efektivní 

a spravedlivé ekonomické alokaci veřejných statků a 

důchodů? → P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus: „Nikoli, 

protože nelze sestrojit smysluplná pravidla zajišťující, aby 

kolektivní akce vždy zlepšily situaci každého.“ 

Paretovo optimum: stav společnosti, kdy žádný jedinec 

nebo skupina již nemůže dosáhnout lepšího postavení 

bez toho, že by se naopak postavení někoho jiného 

zhoršilo → všichni se mají nejlépe, jak to na daném 

stupni ekonomiky vůbec jde 

právní instituty reagující na možné napětí mezi 

spravedlností obecnou a individuální: např. v oboru 

práva správního institut odstranění tvrdosti, v oboru 

práva trestního institut materiálních korektivů 

formálních pojetí trestného činu (např. aplikace zásady 

oportunity) 

základem Rawlsovy analýzy je samotné vážení dober a 

formulování hledisek, za jejichž splnění je 

akceptovatelná nerovnost 

rovnost kontextu = aristotelovská 

rovnost obecností = kantovská  

      – se stejným jest nakládati stejně 

Zkoumání ústavnosti vazby účelu a prostředku – 

Nejvyšší soud USA: 

rational basis test 

- pro ústavní konformitu postačuje, nachází-li se 

klasifikace v nějakém racionálním vztahu k účelu 

zákona, tj. pokud nějakým způsobem může podpořit 

dosažení účelu zákona 

- protiústavnost je dána pouze tehdy, je-li státní regulace 

libovolná a žádným způsobem nemůže ovlivnit dosažení 

účelu zákona 

suspect classification (podezřelá klasifikace) 

- např. ve věcech rasové diskriminace aplikuje soud 

přísnější hlediska (strict scrutiny test) 

- ústavnost dána tehdy, existuje-li úzká vazba zákonných 

prostředků (odlišení) a účelu zákona → tato vazba musí 

být vhodná a potřebná k dosažení nějakého obecného 

účelu 

intermediate level of scrutiny 

- zákonná klasifikace musí napomáhat dosažení 

zákonného účelu nejen potenciálně, nýbrž skutečně 

- nevyžaduje se optimální vazba účel–prostředek 

- musí být dán významný veřejný zájem, nikoli nad jiné 

důležitý 

Spolkový ÚS SRN – nesmí to být libovolně, musí to být 

na obhajitelném dostatečném důvodu, zákonodárce má 

volnost volit znaky pro porovnávání, ale hlediska 

rozlišování musejí být akceptovatelná z hlediska ústavy 

x ÚS ČR – libovůle a dotčení LPS 

akcesorická rovnost = vztahuje se pouze na rovnost 

v paktem/Ú/LZPS zakotvených právech 

autarkie = systém hospodářské politiky, jehož cílem je 

vytvoření relativně uzavřeného a ekonomicky 

nezávislého celku 

Jevtušenkův kult osobnosti státu – Kult osobnosti státu 

nás přivedl ke státnímu monopolismu. Když stát 

monopolizoval veškerou výrobu od kancelářských sponek 

po rakety, začal se podobat nemotornému dinosaurovi s 

rachitickými nožičkami, které se křiví pod vahou trupu, a 

s maličkým mozkem, umístěným příliš daleko od ocasu." 

Condorcetův paradox – matematické vyjádření omezení 

možností většinového rozhodování ve vztahu 

k individuálním preferencím) 

Gödel – „V každém, tzv. vyšším formálním jazyce lze 

formulovat dobře utvořenou formuli, u níž nelze potvrdit 

pravdivost ani nepravdivost.“ 

Affirmative action (= pozitivní akce), zvýhodňující 

formou kvót rasové menšiny, Brown v. Board 

of Education 

Regents of University of California v. Bakke z roku 1978 

přijetí černošského uchazeče na vysokou školu na úkor 

uchazeče bílého v případě, kdy dosáhli stejných výsledků 

přijímacích zkoušek, jenom v důsledku rasových kvót, 

označil za porušení 14. dodatku Ústavy USA 

Doplněné starší otázky. 

spravedlnost výsledku, respektující hodnotu svobody, je 

garantována spravedlností procedury (férovosti tržních 

vztahů), čehož je v oblasti právní dosahováno 

protimonopolním zákonodárstvím   

procedurální spravedlnost je garancí spravedlnosti 

výsledku přiřazení dober a břemen → tento princip je 

reflektován v judikatuře Ústavního soudu ČR 

Zielińského zásadní dilema : 

při překonávání totalitního systému – volba mezi 

revoluční a legalistickou (evoluční) cestou k demokracii; 

zda aplikovat positivistické či přirozenoprávní doktríny. 
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výhody a nevýhody judiciální cesty: 

výhody: poměrně rychlé řešení, není třeba žádných 

legislativních změn, vzniká pak zajímavá a přínosná 

judikatura a dochází alespoň částečně k vyrovnání 

s totalitním režimem 

nevýhody: velký zásah do právní jistoty 

 

výhody testu proporcionality 

- maximálně chrání základní lidská práva a svobody – 

k jejich omezení dojde skutečně jen v nezbytně nutných 

případech, snaha minimalizovat zásah do chráněných 

hodnot, zajišťuje přiměřenost prostředků vzhledem 

ke sledovaným cílům, platí dál oba principy (žádný 

neztrácí platnost), pouze jeden platí ve větší, druhý 

v menší míře – prostor pro manipulaci v konkrétním 

případě 

 

právní axiom = axiom je tvrzení, které je považováno za 

platné (a pravdivé), jejich pravdivost se neověřuje; 

právní principy jsou axiomy -- zejména ústavní – 

interpretačním východiskem pro jednoduché právo  

 

Indiferentní chování = chování, které není upraveno 

normou – tzn. dovolení na základě neupravenosti  

Rozdíl mezi obecností a univerzalitou 

obecnost – obecné určení subsumpčních podmínek 

pro předmět a subjekty dle pojmových znaků 

univerzalita – vynucováno vůči všem občanům, 

adresátem celá společnost v daném státě (právní norma 

má celospolečenský dosah, územní či personální výsost) 

– univerzalita patří do „differentia specifica“ 

 

Obsolence při kolizi Alexyho platností norem – mezi 

sociální a právní platností. 

 

Kauzálně možný = „impossibilium nulla obligatio“ → 

kauzální nemožnost má za následek zánik právní 

povinnosti 

vztah aletických (modality nutnosti, možnosti a 

nemožnosti) a právně normativních (deontických) 

modalit (příkaz, zákaz, dovolení) 

– otázka zda tato věta je pouhým přepisem z římského 

práva nebo přirozenoprávní axiom v každém pozitivním 

pr. řádu; kauzálně možný = fakticky možný (reálně) = 

vykonatelný 

Kubeš tvrdí, že právo by mělo mít určitou fakticitu – 

průměr povinností v něm stanovených musí být kauzálně 

možný (vykonatelný): platí jen pro celý právní řád, 

nikoliv pro jednotlivé normy  

× Weyr – obsahem normy může být cokoliv (nehledě 

na vykonatelnost) = naprosté oddělení aletických a 

deontických modalit 

deonticky ideální svět: 

abstraktní normový svět, svět racionálního chtění, 

představa o ideálním uspořádání normativního systému, 

předpoklad, že všichni dodržují právní normy, platí 

v něm maxima „impossibilium nulla obligatio“. Podle von 

Wrighta je deonticky ideálním světem racionální chtění – 

hodnotíme praktického normotvůrce podle toho, 

do jaké míry tento svět respektuje. 

 

deonticky skutečný svět: 

= reálný systém norem, pokud neakceptuje maximu 

„impossibilium nulla obligatio“, pak je vnitřně rozporný. 

 

Proč mají dekrety prezidenta republiky procedurální 

legitimitu? 

 vychází se z neplatnosti Mnichovské dohody a všeho, co 

jí následovalo, tzn. abdikace Beneše je nulitní; 

Prozatímní státní zřízení v Londýně považováno za 

představitelku ČSR, kontinuita s právním řádem do 29. 9. 

1938; Beneš byl oprávněn vydávat dekrety s mocí 

zákona nebo ústavního zákona – schvalováno exilovou 

vládou nebo Státní radou a podléhalo zpětné ratihabici – 

zvýšení legality a legitimity + legitimita se opírala o 

podporu ze strany domácího, zahraničního odboje a ČSR 

lidu (kromě zrádců a kolaborantů)  

 

Arrowova věta = neexistuje žádná hlasovací metoda 

na principu většinového pravidla, která zaručuje 

efektivnost, respektuje individuální preference a nezávisí 

od jednacího řádu (tedy od určité procedury). 

Tři fáze procesu falsifikace: 

1. „odvážná“ domněnka ve formě falzifikovatelné 

hypotézy – většinou se jedná o hypotézy neočekávané a 

riskantní; 2. odvozují se důsledky, 3. odvozené důsledky 

se srovnají s fakty pozorování – hl. cíl této fáze: další 

falzifikace původně přijaté hypotézy 

Proč je důležitá obecnost ústavní normy? 

pokud by ústavní normy byly příliš konkrétní, mohly by 

se stát nástrojem libovůle, může jít o prolomení ústavy, 

způsob řešení politické krize, který se může stát 

precedenčním řešením do budoucna � to vše je 

nežádoucí; ústava není zákonem pro jedno volební 

období, má být stálá v čase a nemá tedy řešit krizi, 

kterou lze vyřešit i jinými prostředky   
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Proč je právo závazné? 

teorie donucení – je závazné, protože je za ním síla, 

které se bojíme, Hobbes, Austin 

teorie uznání – uznáváme logické právo, a nebo 

legitimitu zákonodárce – teorie poslušnosti 

 (u přirozeného práva – teorie obsahové správnosti) 

 

řešení intertemporality (kolize obecného blaha a právní 

jistoty) – nejširší intertemporální princip -> princip 

ochrany minulých právních skutečností, který zahrnuje 

zákaz retroaktivity a zákaz zásahu do nabytých práv 

Materiální zdůvodnění konfliktu individuální a obecné 

spravedlnosti 

Spravedlnost v sobě má nepřekonatelné napětí – 

rovnost je její podstatou, obecnost její formou a 

navzdory tomu je zde úsilí být spravedlivý 

ke konkrétnímu jedinci, případu. Při spojení 

spravedlnosti s rovností (a tím i obecností) vzniká 

problém spravedlnosti jednání a jednajících osob, resp. 

příkazů/zákazů/dovolení týkajících se individuálních 

případů a konkrétních osob. 

 

nadzákonná spravedlnost dle Prusáka  

– její požadavky vycházejí z pozic de lege ferenda, 

podle něj se v právních řádech mnoha států objevují 

zvláštní ustanovení, která umožňují, aby se v určitých 

případech v pozitivním právu uplatnila i etická 

spravedlnost (ekvitální právo)  

 

argumenty proti exemplárnímu trestání: možnost 

zneužití pro parciální cíle, stigma kriminálníka (labelling 

effect), odstrašující účinek nelze změřit či specifikovat... 

 

Stadia hermeneutického kruhu: 

1. předporozumění, s nímž interpret k vykládanému 
jevu přistupuje; 

2. hermeneutická zkušenost, které tomuto 
předporozumění neodpovídá; 

3. opravený rozvrh, s nímž se lze vrátit k prvnímu 
kroku. 

 

 

Restriktivní stanovisko 

Dle něj je povinnost dána jejím určením dle doslovného 

znění zákona tak, jak z něj dle gramatické, logické a 

systematické metody vyplývá. Savigny: Zdokonalení 

zákona je sice možné, avšak toliko tehdy, bude-li 

provedeno zákonodárcem a nikoli soudcem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 
Za nic se neručí, nic není správně, kdo nemá rád 

sloupečky, má smůlu. Použité zdroje: otázky do DPM 

s oranžovým pruhem, poznámky ze seminářů, 

přednášky, Kuba S., poznámky Terky F. 

 

Here, have a llama. 


