
Dějiny právního myšlení 

Právní doktríny 

Dějiny právních teorií 

Právní filosofie 

 Vztah práva a morálky/zákona/sociologie/spravedlnosti/náboženství 

 Axiologické otázky – otázky po smyslu práva, o hodnotách, o místě práva ve společnosti 

 Právní ffie není aplikací ffie na právo, je to podmnožina ffie, její část 

 Teorie práva se především zabývá právními instituty, právem normativně, jako možností 

chování, obecnější, základ argumentace, právního myšlení a pojmy 
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 Doporučená – té je spousta a tu dělat nebudu 

 11 témat přednášek 

Zkouška 

 písemná 60 min.,  

 pojmy k definici,  

 testové otázky s výběrem odpovědí,  

 jednostránkový výklad na jedno ze dvou témat 

 termínů pak několik v květnu a červnu 

 konzultace apod. - na přednášce, konzultační hodiny 

 



1. Metodologické přístupy ve vývoji právního 
myšlení 

1. Právní filozofie jako střet jusnaturalismu a juspozitivismu? 

2. Historický, sociologický, psychologický aj. přístup k právu – hereze v právním myšlení 

3. Čistá právní věda nebo synkreze přístupů k právu? 

 

Co je právo? 

 Konkrétní případy v právu – po právu – pozitivní právní úprava 

 čistě filosofická úvaha 

Co je spravedlnost, zákon, jaký je vztah práva a spravedlnosti 

Co je právo? - různé přístupy, podle toho jak ho definujeme, k němu přistupujeme 

 dva základní přístupy: 

◦ jusnaturalimus – přirozenoprávní 

▪ teorie přirozeného práva, jako směr s různými školami, vychází z toho, že právo je 

jev dualistický – existuje pozitivní právo (zákony, formalizované právo, spojeno se 

státem, zajištěno veřejnou mocí, která tato pravidla stanoví a vynucuje, je dáno 

státem, ve středověku spor mezi mocí sekulární a kanonickou) a přirozené práno 

(věčné, přirozené, není dané státem, je nám vrozené, odpovídá přirozené povaze 

člověka, přirozenému řádu, transcendentní charakter, přesahuje člověka, věčný 

neměnný, přirozený řád věcí, chápáno jako vyšší než pozitivní právo) 

▪ klíčový pojem je legitimita = ospravedlnění pozitivního práva, spor, jsou-li akty 

pozitivního práva ospravedlnitelné přirozeným právem 

▪ je na místě hodnotit pozitivní právo podle vyššího systému? 

▪ Slabina – přirození řád je abstraktní pojem a abstraktní jev, který je pomíjivý, 

měněný… Občas různé odpovědi na stejnou otázku podle prostředí – svědčí proti 

existenci univerzálního řádu 

▪ slabina – proměna kritérií pro hodnocení pozitivního práva, proměna legitimizačních 

kritérií, Jak je možné, že se na tyto otázky díváme různě? - oslabení teorie 

▪ koncepce teologická – přirozené právo dáno Boží vůlí, otřeseno úsilím o 

sekularizaci, oddělení práva a náboženství, také problém náboženského pluralismu 

(ius divinum, lex eterna) koncepce nezmizela (islámská koncepce, význam i v 

Evropě, ale není přijímána univerzálně) 

▪ koncepce antropologická – člověk je základem hodnocení toho, co je přirozené, jeho 

atributy, potřeby... 

▪ koncepce naturální – přirozený řád věcí, který je východiskem aniž by měl cokoli s 

Bohem, Příroda jako objektivní jev, na kterém je vše založeno 

▪ koncepce racionalistická – od 17. století, vychází z toho, že člověk je bytost 

rozumná, je rozumem poznatelné, že je bytostí svobodnou, lidé jsou si rovnoprávní – 

tomu má odpovídat i možností rovnosti před zákonem – pak promítlo i do kodifikací 

18. a 19. století, pak i po 2. světové válce 

▪ 1. problém jusnaturalismu, že moderní kodifikace jsou obvykle dnes založena na 

raconalistických východiscích, dualismus ztratil na významu – přirozenoprávní 

východiska jsou obsažena i v pozitivním právu 

▪ 2. rozvoj pozitivního racionálního myšlení, koncept považován za metafyzický, není 

založen na vědeckém chápání věcí... (pozitivismus = zajímají nás fakta, data, nikoli 

příběhy a konstrukty, které jsou fikcí a musíme jim věřit bez důkazů) 



◦ juspozitivismus – dnes se prosazuje 

▪ monistický přístup k právu – právo je jen právo dané státem (vytvořené, uznané 

státem, garantované státem), jiné normy nejsou právem 

▪ odlišení práva a neprávních normativních systému, také souvisí se sekularizací 

▪ právo je formalizovaný systém, který je poznatelný a je rozlišitelný od jiných norem 

např. Náboženských 

▪ není právo výtvorem člověka, včetně i přirozenoprávních konstrukcí 

▪ nepopírají, že existuje cosi, jako přirozené právo, normy nejsou ve stejné rovině s 

právem, je to např. Morálka – snaha odlišit právo a morálku – různé normativní 

systémy, které spolu moc nesouvisí, leda by jedny uznal stát za právo 

▪ metoda právně dogmatická/exegetická (existuje právo a to je vykládáno) 

▪ dva přístupy 

 evropská právní kultura – exegetický (právní dogmatismus) – klíčová role 

zákona (-zákonný pozitivismus) – po právu je to, co je v souladu se zákonem 

 anglosaská právní kultura – analytický přístup – zákone je jen jedním z pramenů 

práva, různé další prameny – pojmy, analýza pojmů a jevů práva 

 německo – podobně jako anglosaský – zde pozitivismus složitější vývoj 

 historickoprávní škola – narušení dualismu jnat a jpoz 

◦ do 19. století vítězí jusnaturalismus, ale není to jediný přístup, existují i jiné spory v 

právu 

◦ od 19. století vítězství juspozitivismu, pak ale znovu i přirozené právo, ale další směry, 

které přináší nové otázky – odmítání i adaptace myšlenek 

◦ vyhraňuje se proti „mimoprávním“ otázkám, ale pak i využívání podnětů 

 další směry - „heretické“ 

◦ ekonomická analýza práva 

◦ historickoprávní škola – 1. polovina 19. století 

▪ kritika přirozeného a racionálního práva, ale odmítá i legální pozitivismus jako 

spekulativní, ničím neodůvodněná představa řádu 

▪ právo se historicky vyvíjí, je závislé na vlastnostech konkrétního národa - „duch 

národa“ určuje principy konkrétního práva 

▪ právo má více dimenzí – obyčeje („výron duše lidu“, stabilní, nejdůležitější), snaha 

udržet obyčejové právo, právo juristů (právo právní vědy je také pramen práva), 

zákonné právo a rozhodování soudu (proměnlivé, nejméně důležité) 

▪ ovlivnila i způsob výuky práva i v Rakousku, koncepce von Savigny – výuka práva 

není nic jiného než výuka právní historie 

▪ také základ sociologického přístupu k právu (ten až v druhé polovině 19. století) 

◦ sociologický přístup 

▪ proti právnímu pozitivismu (nic není bližší právníkům, než pozitivismus – to čím se 

zabývají je praktické umění, řešit praktické problémy, ne vytvářet konstrukty, 

vytváření zvláštního právního světa) 

▪ je rozdíl mezi normativitou a realitou je novým sporem v právu 

▪ to co má být je jen forma pro to, co se reálně naplňuje; rozdíl mezi právem v knihách 

a právem v praxi – to, co je v knize, ve skutečnosti třeba nefunguje 

▪ rozhodující je účelnost a efektivita 

▪ právní úprava má být přizpůsobena realitě, ale tam problém 



▪ 1913 Ehrlich: Základy právní sociologie – základem práva není nic jiného než 

společnost samotná – zásada živého práva 

▪ odpor k tomuto ústí v právní normativismus = ryzí právní nauka 

◦ právní normativismus 

▪ Hans Kelsen: úvahy o vlivu společnosti na právo nepatří do právní vědy, právo se 

zabývá normativitou, žádné další vlivy nejsou důležité (sociologický, 

psychologické…) 

▪ vymezení i proti klasickému legálnímu pozitivismu, že převzala některé věci, co 

nemají racionální základ 

▪ kritika tradičního pozitivismu za synkrezi (zapojení dalších přístupů do práva) 

◦ R. von Jhering 

▪ původně pozitivista (vytváření soustavy pojmů a norem, pak se kloní i k 

sociologickému přístupu, řeší účel a podobné věci 

▪ podstatou práva je boj proti bezpráví, právo je živý jev, který musí být prosazen a 

hájen, není to mrtvé, ale je to živá síla 

▪ má být právo nejen formalizovaným vyjádřením chování lidí, ale i řešit konflikty a 

zájmy lidí? 

◦ Právně psychologický přístup 

▪ na člověka z hlediska právního chování nemá vliv jen společnost, ale i jeho 

psychologický stav (výchova, základní psychická orientace) 

▪ zkoumání právního vědomí také ve vztahu k morálnímu vědomí, interakce vědomí a 

jednání lidí 

▪ polský teoretik L, Petrazycki – základem je intuice v právu, nejen zákony, ale i jejich 

vnitřní psychická vybavenost a jednání na základě intuice 

 celá řada přístupů a škol, různé nové podněty, nelze se na právo koukat jen jednostranně! 

Potřeba synkreze 

 multidimenzionální fenomén je právo – mnoho rovin, mnoho aspektů 

 nové přístupy mohou vznikat, ale musí si být vědomi vlastní částečnosti, ne univerzalita 

 dnes nejen jnat a jpoz, ale i mnoho dalšího 

 

 

 



2. Právní myšlení antiky a středověku 

Antická právní filozofie 

Hlavní rysy a periodizace 

Počátky myšlení o právu v Řecku (právní mytologie) 

Předsókratovské období (od milétské školy k sofistům) 

Doba velkých systémů (Sókratés, Platón a Aristotelés) 

Období doznívání (epikureismus, stoicismus a skepticismus) 

Římské myšlení o právu a římské právnictví 

Středověká právní filozofie 

Celková charakteristika, patristika a scholastika 

Sv. Augustin, Sv. Tomáš Akvinský, Francisco Suarez 

 

Důležité přínosy epochy 

o vynález přirozeného práva 

o vztah práva a spravedlnosti 

Antika 

vyspělost řecké kultury 

sklon k filosofování, abstraktnímu myšlení 

Římani nesnášeli filosofování, ale byli praktikové, převzali Řeky 

způsob, jakým řecká filosofie: přirozený výklad problémů světa a člověka 

světonázor 

„génius Řecka je v tom, že objevili přírodu ovládanou přírodními zákony, nikoli mystickými 

bytostmi, člověka jako rozumnou bytost, a rozum jako hlavní zdroj poznání“ 

myšlení relativně politicky svobodné a nezávislé na náboženství (polyteismus, nikoli náboženský 

útlak 

„veleduši v oboru myšlení“ - Sokrates, Platon, Aristoteles -  další vývoj na ně navazuje 

celkový charakter řeckého právního myšlení: 

racionalistické (v období SPA) 

individualistické, prvky polyteismu danými ohledem na zájem obce, státu, jehož jsou všichni 

součástí 

humanistický základ, ale akceptace otroctví, prohlašování cizinců za barbary 

pojmově nevyhraněné 

primitivní – hledalo to, co pro nás představuje obecný základ o právu 

nejen filosofie – i úvahy o státě a politice – právo ve státě, nauka o právním státě 

Periodizace 

1. počátky (příchod latinských kmenů do Itálie – 6. stol. BC) 

2. předsokratovské období (6. – 5. stol. BC) 

3. období velkých systémů (5. – 3. stol. BC) 

4. období doznívání, po-aristotelské (3. stol. BC – 6. stol. AD – do uzavření řeckých 

filosofických škol) 

Počátky myšlení o právu v Řecku – mýty – náboženské představy 

Kosmicko-mystické teorie východních národů, božstva 



 Právní a politické jevy jsou personifikovány v osobách bohů 

o bohyně spravedlnosti Diké, dcera vládce bohů – vztah práva a spravedlnosti; typické 

znaky: slepá, drží váhy 

o Eirené – matka bohatství a radosti 

o Eunomia – zákonného řádu 

o Temis – světový pořádek 

 Spravedlnost a právo jsou základem pořádku 

 Cílem trestu je pomsta, výkonem trestu nebyl pachatel očištěn, v podsvětí další tresty – 

trestající spravedlnost – Erinye (Lítice) – bohyně pomsty, které provinilce uštvaly – nebylo 

možno jim uniknout 

 bohyně nechránily jen své zájmy, ale i zákony lidské, protože v lidských je kus božských – lidé 

jsou inspirováni bohy v tvorbě zákonů 

 ani bohové nebyli v Řecku všemocní, ti podléhali kosmické spravedlnosti nebo osudu 

 pojem přirozeného práva – největší výdobytek  - Thesiodos (Práce a dny) právo totožné s p 

božským, není v rozporu s právem platným – typické – upevňovalo společenský řád – stabilita, 

platné odrazem přirozeného 

 i počátek jednoho z mýtů řeckého myšlení – mýtus o Antigoně (rozhodla se pohřbít bratra na 

základě přirozených zákonů a proti platným) 

Předsokratovské období 

Mýty ustupují, snahy o rozumný a přirozený výklad světa, dvě fáze 

První fáze 

 filosofie milétské školy – zásada božské spravedlnosti zatlačena spravedlností zákonnou, 

 Pythagorejci  - převádí právní i politické jevy na čísla - právně-filosofické spekulace – 

metafyzické – které neměly vztah k praktickému životu, za základ státu považují spravedlivé 

zákony, jejichž dodržení je záležitostí ctnosti, báli se anarchie 

 Hérakleitos – potřeba dodržování zákonů 

 Démokritos – atomista – taky dodržování 

dodržování práva nejen kvůli donucení, ale i ctnosti, chovat se v souladu s právem je správné 

Druhá fáze 

přírodní, antropologické a kulturně-politické myšlení 

 sofisté – učitelé řečnictví, většinou cizinci, vyostřovali protiklad mezi zákonným a přirozeným 

právem, relativismus a skepse; „mírou všech věcí je člověk, jsoucí jsou, nejsoucí nejsou“; na 

ně pak navázali další 

 smluvní teorie státu a práva; svoboda a rovnost pro všechny 

 někdy ztotožnění spravedlnosti a přirozeného práva s právem silnějšího 

 nemáme o nich moc zpráv a ty, co máme, jsou od Platóna a ten je nesnášel 

Velké systémy (Sokrates, Platón, Aristoteles) 

Sokrates – nejslavnější filosof, nic nenapsal, dialektická metoda, ze které Athéňané šíleli, etické 

názory, které vyjadřovali přístup? 

 cílem života je žít dobře, smyslem života je rozkoš, nejen materiální, ale i myšlenková 

 učení o vnitřním hlasu – něco jako svědomí, o nepsaných univerzálních zákonech, co nejsou 

v rozporu s platným právem – ztotožnění práva se spravedlností 

 proces se S – obviněn z kažení mládeže, odsouzen malou většinou, S: místo trestu by si 

zasloužil hoštění jako olympijský vítěz – odsouzen znova absolutní většinou, vypil ten jed 

z důvodu stability názorů 



Platón – idealistická filosofie, aristokratického původu 

 snaha, aby spravedlnost byla základem politického uspořádání 

 dílo: Ústava – projekt ideálního státu na základě spravedlnosti (utopie) – stavovská organizace, 

přednost obecného zájmu, vláda sofokracie (vláda filosofů – nejmoudřejších) 

 stát-člověk – tři části lidské duše stejně jako tři stavy ve státě, podle toho, která část u toho 

člověka převažuje (rozumová, volní?, emocionální – vládci, bojovníci, živitelé obce – ideál, 

když respektují dělbu všichni a hierarchie – odstranění soukromého vlastnictví a rodiny prvních 

dvou tříd i státní výchova – vládnout nejmoudřejší – filosofové) „Proč člověk krade? Pro svou 

rodinu, aby se měla líp. Člověk bez rodiny nemá proč krást“ 

 zákony obcí odrazem přirozeného práva a nutných vztahů 

 přirozené právo je kritériem spravedlnosti platného práva 

 měli by vládnout lidé nebo zákony? – odpověděl několikrát různě: Zákony – mají vládnout 

zákony, rezignuje na něco z Ústavy – typologie politických režimů, odpůrce demokracie a 

tyranie   

 následovníci – novoplatonici, patristika, renesanční utopisté, utopisté 

 kritici – podceňuje přirozené vztahy člověka, nereálné oddělení politické a hospodářské moci, 

komunistické tendence – „praotec totality“ 

Aristoteles – Platonův žák, moc na něj nenavazuje, střední vrstvy, empirik, realista, systematik 

 díla: Kritika Nikomarchova, Politika 

 filosofie antropologicky a eticky založená 

 východisko je člověk – rozumná a společenská bytost žijící ve státě 

 důraz na tradiční řecké hodnoty – ctnosti, na straně spravedlnosti, práva a řádu 

 základ státu je spravedlnost 

 spravedlnost = ctnost, která je středem mezi pácháním bezpráví a jeho trpěním, podstata 

spravedlnosti je rovnost (dva druhy) = rovnovážnost a rovnost rozdělování = retributivní - 

dobrovolné a nedobrovolné směny na trhu, nepřihlíží k osobním vlastnostem lidí ani věcí, 

založená na poskytnutí ekvivalentu A distributivní (rozdělování statků, zohledňuje různé 

vlastnosti a hodnotu lidí), přirozená (přirozené právo = v lidské povaze jeho prostřednictvím 

nabývají kosmické a přírodní zákony bezprostřední výraz, absolutní platnost) a zákonná 

(zákonné právo - odráží zprostředkovaně přirozené právo – závislé na vůli zákonodárce, má 

relativní platnost) 

 abstraktní zákonná spravedlnost (A upřednostňuje) X ekvita (jedině v situaci nedokonalosti 

zákonného práva, nebo v jeho nespravedlnosti) - moderní názor na posuzování výkladu zákona 

 třídění politických režimů (monarchie, aristokracie, politeia = vláda mnohých pro všechny X 

tyranida, oligarchie, demokracie = vláda lůzy) 

 učení o dělbě moci – základy (pak navazuje antika, scholastika) 

Období doznívání 

období univerzálních říší (makedonská a římská) - uvolnění vazby jedince na stát – ne problémy 

obce, ale jednotlivce – individuální etika - recept jak dosáhnout štěstí pro člověka 

Tři velké školy: 

epikurejismus – etika rozkoše fyzické i duševní 

 i v právu – právo má zajistit možnost rozkoše, právo, které to nedělá není právo)  

 základ práva je smlouva 

 odmítání pojmu přirozeného i mezinárodního práva 

 prakticky významné – doporučení, aby se lidi neangažovali v politice 

stoicismus – protiklad epikurejismu, žít v souladu s přírodou (bůh – příroda), jen tak člověk 

nalezne klid, rigorózní morálku? 

 angažovat v politice ano, stoici pak i v Římě (Marcus Aurelius) 

skepse – směr, který popíral i přirozené právo i morální hodnoty, „právo a spravedlnost jsou lidský 



vynález, který se vymyká lidské přirozenosti“ – jsou proti nim 

Řím  
 navazuje se na přirozené právo – Cicero (filosofický eklektik, navazuje na stoiky) 

 římští právníci (modernizace pojmu přirozeného práva) - Ulpián – naturalistická definice 

přirozeného práva – to, co dala příroda všem živočichům, Gaius - racionalistická definice práva 

– to, co přirozený rozum stanovil mezi všemi – ius gentium 

Středověká křesťanská filosofie práva 

Křesťanství vzniká v Palestině na přelomu letopočtu. Kristus hlásal nastolení království božího a 

nutnost přeměny člověka. Šiřitelé = apoštolové 

Návaznost na židovskou tradici – monoteismus, posmrtný život a odplata, zájem o duchovní život 

člověka, zájem o nadpozemské hodnoty, individualismus, humanistické zaměření – všichni jsou 

dětmi božími, altruismus – „miluj bližního svého“, iracionalismus, primitivismus, pokora – 

vymezení proti starořeckým ctnostem (vzdělání, tělesná zdatnost) 

Původní křesťanství pomíjelo pozemské statky – poměr ke státu a právu – jejich zavržení – 

rozporné s etickými maximami křesťanství – rozpor s posláním práva, ale pak změna 

když už nepronásledováni 

přeměna křesťanství – pořímštění a pořečtění – možnost vzniku křesťanské právní a politické 

filosofie – přirozenoprávní doktrína v dílech apologetů v 2. stol. AD – platnost zákonů je souladem 

s přirozeným právem podmíněna 

Vývoj křesťanské filosofie práva 

 Patristika (1. – 8. stol.  AD) – filosofie a teologie dohromady, období církevních otců 

◦ náboženská dogmata, navazuje na Platona a stoiky 

◦ hlavní podstata sv. Augustin 

 Scholastika (9. – 15. stol. AD) – období církevních škol 

◦ splynutí křesťanských dogmat s aristotelismem 

◦ sv. Tomáš Akvinský 

 pak v 16. a 17. stol. tzv. druhá scholastika 

◦ reakce na renesanci a reformaci 

◦ upevnění katolictví po tridentském koncilu, hlavně v Itálii a ve Španělsku 

◦ hl. postava Francisco Suarez 

Sv. Augustin 

 354 – 430 AD 

 křesťanská filosofie společnosti a dějin 

 spis: O Obci Boží 

 představa, že ve společnosti je obec boží a obec lidská, první pro Boha a druhá pro člověka, 

první předurčena k vládě s Bohem, druhá k věčnému zatracení – dějiny jsou soubojem 

těchto dvou 

 začátek je v Adamově hříchu – tím skončil věk štěstí a blaženosti – přišlo na svět zlo, stát, 

právo, vlastnictví – člověk má zachovávat řád a disciplínu 

 stát má zachovávat mír, prosazovat právo, které je odrazem božského práva, to ,které není v 

souladu s božským, není právo 

 hlavní myšlenka: státy bez spravedlnosti jsou vandaly 

 budoucnosti je lidská obec nahrazena obcí boží, když bude Adamův hřích napraven a 

zavládne boží právo až na věky 

 následovníci: především spor o univerzália, supremace státní nebo církevní moci - tihle 

zdůrazňovali církevní moc, to spor císařství s papežstvím; stát nadřazený církvi až u Danta – 



hlavní je císař, Marsilius z Padovy – hlavně suverenita lidu 

Sv. Tomáš Akvinský 

 1225 – 1274 AD, mnich 

 jeho učení je syntézou učenosti středověku 

 pokusil se spojit křesťanskou teologii a pohanskou filosofii, snaha racionálně odůvodnit 

církevní dogmata 

 spisy: Teologická summa, spis O právu knížat, komentář k Aristotelově Poetice a Politice 

 universum je řád, který je řízen všemocným Bohem ve smyslu souladu a harmonie – 

uspořádám logicky a hierarchicky 

 totéž by mělo být i právo a stát 

 stát = přirozený útvar vzniklý uspokojováním potřeb lidí, k zajištění míru pořádku a 

obeckého blaha, taky rozvíjení přirozených ctností – moudrost, statečnost, uměřenost a 

spravedlnost, nadpřirozené ctnosti (víru, naději a lásku) je úkolem církve – církev 

nadřazena státu 

 podstatou státu je spravedlnost, ta je výrazem 4 zákonů: 

◦ lex eterna = věčný boží zákon, nejvyšší právo známé jen Bohu a vyvoleným 

◦ lex naturalis = část božího práva vyjádřená v přirozeném rozumu člověka 

◦ lex divina = právo Starého a Nového zákona 

◦ lex humana = lidské právo – řád rozumu stanovený za účelem obecného dobra, musí 

být v souladu s přirozeným právem, být spravedlivé, platnost (ne)spočívá ve 

spravedlnosti, je možné i právo v rozporu s přirozeným: 

▪ když nenaplňuje účel - neplatné 

▪ když vládce překračuje pravomoci - neplatné 

▪ když řada teorií – přednost práva před spravedlností 

 ovlivněn Aristotelem – příznivé je vlastnictví – nové 

 naráží na odpor teologů hlavně františkánů – postaveno na racionalitě – to je pýcha, hlásali 

absolutnost boží vůle – zpochybněna tam existence přirozeného práva, absolutní vůli Boha 

nelze racionálně vysvětlit 

 1822 svatý, 1879 nauka se stala oficiální doktrínou katolické církve – neotomismus i dnes 

vlivný 

Francesco Suarez 

 navazuje na Sv. Tomáše, františkány i Aristotela 

 dvojí společnost – užší – rodina; širší – obec a stát 

 stát mravní něco s posláním udržovat obecné blaho 

 nauka o suverenitě lidu – lid má právo volit si vládu a má právo na odpor proti zvrhlé 

vládě, OK jsou i královrazi, když král je tyran 

 ale někteří jeho souputníci ještě radikálnější 

 klíčovým pojmem přirozené právo v antice (teleologická) i středověku (teologická 

koncepce); přirozené právo jako zdroj platného práva, ne revoluční, naopak spojení 

 

 

 



3. Přirozenoprávní myšlení od 17. stol. 
Hobbesovy přirozené zákony jako úvod (+ odbočka k teoriím společenské smlouvy v politické 

filozofii – od Locka po Rawlse) 

Podstata přirozenoprávní teorie – dvojí právo; co je přirozené právo? Odlišení přirozeného práva a 

morálky 

Cesta k přirozenoprávním kodifikacím (Code civil, ABGB) 

Význam Kanta pro právní myšlení 

Renesance nonpozitivismu po 2. světové válce (Radbruchova formule, rozvoj lidských práv) 

Podoby přirozenoprávního myšlení dnes 

 

Thomas Kuhn 

 Struktura vědeckých revolucí – rozdíl mezi přírodními a společenskými vědami – v 

humanitních vědách se myšlenky stále vrací a soupeří spolu na rozdíl od přírodních věd, kde 

vývoj jde stále dopředu a nemá smysl číst, co psal Isaac Newton 

Dnes hlavně staré knihy a jejich dnešní význam 

Kaufmann: Úvod do právního myšlení současnosti: co je správné právo (přirozeno- a 

pozitivněprávní), jak to právo poznáme a jak ho můžeme uskutečňovat 

Tomas Hobbes 

 Leviathan (1651) 

 prvky, na které později navazují jak jusnaturalisté, tak i pozitivisté 

 L. str.  91 a 92, ius naturale je svoboda každého člověka chovat se jak chce... 

 lex naturalis: obecné pravidlo objevené rozumem, které vede... 

 přečíst Leviathan 

 rozlišování přirozeného práva (subjektivní právo, oprávnění) a přirozeného zákona 

(objektivní norma, příkaz rozumu), potřeba rozlišovat přirozené právo subjektivní a 

objektivní, dnes obvykle se myslí ty subjektivní – lidská práva, ty je ale možno formulovat 

obojatě – oprávnění i povinnost 

 mezitím je i obsahový rozdíl u Hobbese – právo činit vše pro zachování vlastního života - to 

u něj právo, dnes je to právo silnějšího 

 přirozený zákon – tak je od 17. stol. definováno to přirozené právo 

 přirozený zákon: vyhledávat a zachovávat mír, je tam několik zákonů – asi 20 

 ve středověku je přirozené právo odvozeno od Boha 

 Hugo Grotius – ½ 17. st – přirozené právo by existovalo i kdyby Bůh nebyl – existuje PřP a 

existuje, protože my jsme schopni rozumem stanovit nějaká rozumná pravidla!!! 

 TH – každý má být ochoten se vzdáti svého práva na vše a spokojit se se svobodou takovou, 

jakou mu dají i ostatní nebo tak nějak – společenská smlouva – dohodli a vzdali jsme se 

svobody ve prospěch celku 

 3 přirozené zákony 

◦ ať lidé vykonávají sjednané úmluvy – smlouvy je třeba dodržovat 

◦ při trestu máme mít na zřeteli budoucí dobro nikoli minulé zlo – relativní teorie trestu 

– smysl trestu je dokud někoho chrání 

◦ ať každý uzná bližního rovného od přírody 

◦ věci, které nejsou pro všechny, jsou prvního držitele – vlastnictví  

◦ co je moje, bude moje, dokud se toho sám nevzdám 

◦ soudci rovní pro strany 

 co všechno plyne prakticky z přirozeného práva – ABGB má platit protože je rozumný, 



nikoli protože je za ním vůle suveréna; rozdíl 

 u pozitivního práva je jediným kritériem platnosti jeho forma 

 u přirozeného práva je kritériem obsah – jsou rozumná a praktická 

Teorie společenské smlouvy 

◦ Hobbes není tak úplně přirozenoprávní – jeho Leviathan může stanovit jakákoli práva a 

jsou platná 

▪ pozdější – Locke (život, svoboda, majetek) a ty jsou i platným právem, a pokud se 

moc začne odchylovat od těchto norem, tak je to špatné 

◦ Kodifikace přirozeného práva 

▪ Deklarace práv člověka a občana (1789 Francie) 

▪ Deklarace nezávislosti (1776 USA) 

▪ vyjadřovací prostředky jsou jiné, obsah podobný 

 Další lidi: 

 Leibnitz 

 Samuel Puffendorf 

 Thomasius 

 Christian Wolf – stále odvozovat podrobnější pravidla – obsahově se jeho právo nelišilo od 

práva římského, ani svým rozsahem 

Kodifikace 

 Bavorsko, Prusko, Rakouské pokusy 

 ABGB (A 1811) a Code civil (FR 1804) 

 na chvilku právníci přestali se spekulací a mysleli, že rozumné právo už mají v zákoníku 

 hezký jazyk – CC je hezky přesný, ABGB zas platí dodnes 

 kodifikace chtěly odstranit právní roztříštěnost (sjednotit obyčeje, oslabit moc soudců, 

měnit svět k lepšímu – nejen systematizace ale i ještě lepší právo) 

 na začátku metternichovského absolutismu a 30 let po zrušení nevolnictví – vyvrcholení 

přirozenoprávního myšlení,  

 PřP je v 18. a 19. století a pak ustupuje a zas nastupuje po WW2 

 dnes se nemluví o PřP, ale tak napůl – lidská práva 

Immanuel Kant 

 význam pro západní myšlení vůbec, ale i pro to právní 

 Metafyzika mravů není česky (Základy jsou jiné dílo) 

 myšlenka – pozor jeví se liberální (K věčnému míru – politicky republikánské pojetí, 

reprezentace a dělba moci jsou rozumné) ale pokud mluví o právu, tak odlišuje striktně 

morálku (kategorický imperativ – maxima) a právo (vnější zákonodárství je možné, ale pak 

musí být něco vnitřního co ho k tomu opravňuje, ideál rozumu spočívá v tom, že před 

soudci si … bla bla bla, prostě je to složitý a hlavní je to, že teorie společenské smlouvy a 

že právo je vnější systém donucení, ale pro platnost právních pravidel, platí pouze forma a 

nic jiného, přirozený zákon je ten, že musíme mít právo, jinak bychom se pozabíjeli, a proto 

musíme právo dodržovat:-)  

 striktní odlišení toho, co je, a toho, co býti má – to je rozdíl, pozor, že tyto světy se 

ovlivňují 

 snažíme se z reality dovozovat právní pravidla 

Radbruchova formule 

 pozitivista před válkou, po válce formuloval ústupek od striktního pozitivismu: 



 konflikt mezi spravedlností a právní jistotou, je potřeba dát přednost právní jistotě 

(pozitivní právo), i když je nespravedlivé, ledaže by rozpor byl tak nesnesitelný, že zákon 

musí spravedlnosti ustoupit článek „Zákonné bezpráví a nezákonné právo“ (1946) – rozbor 

několika trestněprávních kauz (Právní rozhledy) 

 řešil situace, kdy někdo byl za války odsouzen za nápis na WC, že Hitler je masový vrah a 

může za válku, ten pak byl odsouzen a popraven, udavač pak dostane doživotí - žádné právo 

nemůže obsahovat normu, že za nápis je trest smrti a to je nemyslitelné jako drakonické 

tresty a udavač byl odsouzen za vraždu 

 Rb F je praktickým řešením krize mezi právem minulým režimem a současným – apelace 

na právní cit – střelba na Berlínské zdi je vražda nebo TČ – to je ta podstata – relativizace  

 neustále tři hodnoty – spravedlnost, právní jistota a účelnost 

Rozvoj práv po 2. světové válce 
(nacismus a komunismus byly významnou zkušeností) 

 Ke čtení: Právník 2/2011 kritika z pozice právního pozitivismu 

 rozvoj lidských práv po 2. sv. v., do té doby v proklamacích, pak skutečně závazným 

právem, snaha prosadit to mezinárodně – charta OSN  

 Všeobecná deklarace OSN z r. 10. 12. 1950 

 efektivita mezinárodního zakotvení LP bránila neshoda, pak se to používalo v ideologickém 

boji, nakonec to nebylo účinně vynucováno 

 závazně pak 1966 2 pakty v platnosti 1976 (i země východního bloku) 

 Evropská úmluva byla praktičtější, ale třeba Francie kvůli koloniím až 1981 

 na vnitrostátní úrovni ÚS docílily závaznosti LZPS 

Dnes přirozené právo 

 v souvislosti s lidskými právy, jejichž PřP povahu uznáváme 

 nepozitivistické pojetí práva – právo musí mít minimum morálky v sobě, aby bylo právo 

 tomistické pojetí PřP – lze filosoficky odvodit, co je lidská přirozenost, a že lze vidět 

absolutní dobro a absolutní zlo a tyhle představy stanovují mantinely chování 

 dneska už ne deduktivní racionalistické odvozování pravidel (Ch. Wolf – Helmut Kohing 

1946 byl asi poslední, co to dělal) 

 deduktivně odvodit nesporné PřP zásady, takhle jde vytvořit zásady – formální principy 

spravedlnosti (Konejte dobro! Přiznávejte každému, co jeho jest;-) - obecné (ale Finnis si 

myslí, že to jde???); nejen formální, ale procedurální (zlaté pravidlo – nečiň jiným, co 

nechceš, aby oni činili tobě; Kantův kategorický imperativ) 

Vztah PřP a morálky 

 úzké PřP je způsob jak se morální principy dostávají do práva – právo má minimální 

morální obsah a jinak není právo! 

 v pozitivismu je právo pořád právo 

 nelze ztotožnit PřP a morálku, protože jsou součástí jiných systémů, „Nezabiješ!“ je morální 

a jak se liší od PřP pravidla „Nezabiješ!“, které je právem – potřeba sankce 



4. Právní pozitivismus do konce 19. století 
Hobbes jako předchůdce právního pozitivismu (právo z vůle suveréna) 

Bentham a Austin aneb začátky britské analytické jurisprudence  

Podstata právního pozitivismu – vazba na stát a oddělení práva a morálky 

Pozitivistická exegeze přirozenoprávních kodifikací (Code civil, ABGB) 

Německá historickoprávní škola (kodifikační spor Savignyho a Thibauta, vývoj školy po 

Savignym) 

Pojmová jurisprudence a její kritika ze strany zájmové jurisprudence 

 

Pozitivismus je mladší než přirozenoprávní škola, až 18. a 19. století 

Thomas Hobbes 

 O jiných zákonech přírody – nejen přirozená práva, ale lidé musí dodržovat smlouvy, jinak 

je to nespravedlnost 

 právo, spravedlnost a morálka jsou vázané na stát 

 existence práva se jasně váže na stát 

 právo a morálka vychází ze smluv 

 neexistuje apriorní morálka 

 pozitivistické: vazba na stát, vazba na donucení 

 racionalistické: vysvětlení, co je právo 

 právo jsou zvláštní zákony každého státu (neexistuje apriorní) 

 

Školy 

 analytická jurisprudence (Británie) 

 německá historickoprávní škola (Savigny) 

Analytická jurisprudence 

Jeremy Bentham 

 polyhistor, utilitaristický filosof, postupně pak osvícenský myslitel 

 Fragment of Government – kritika Blackstonea, přirozeného práva (není hmatatelné), 

potřeba odlišovat normy 

 Proč právo platí? Právo je příkaz suveréna; co se opírá o stát, to je právo; nezáleží na obsahu 

 Jaké právo má být? Striktně odlišuje de lege lata X de lege ferenda 

 inspirovám Humem (oddělení sein (být) a sollen (má být, mět)) 

 vývoj common law jako objevování přirozeného práva NE – popíráme deskripci (také Kant: 

co vidíme, z toho dovozujeme, co by mělo být) 

 Principy zákonodárství a právní věty: 

◦ maximalizace slasti, ale ne jaké je rozumné právo, ale jako rada pro zákonodárce 

◦ musíme se řídit pouze tím, co je platné právo 

John Austin 

 vzal si z Benthama hlavně deskriptivní část; propracoval pojmově právo, co je závaznost, 

čím se liší právo a morálka 

 právo jsou příkazy suveréna, imperativy podložené sankcí – suverénní moc je ta, která je 

schopná se jí zmocnit 

 kompetenční pravidlo je respektováno a opírá se o sankci – soustava moci suveréna 

podložená sankcí 



 dnes už přežité 

◦ liší se zákon státu a situace, kdy na nás někdo míří (obojí imperativ podložený sankcí) 

◦ ne celé právo má podobu příkazu suveréna (trestní zákon) – třeba závěť – jen regulace, 

ne přímo příkaz 

Pozitivismus 

 Bentham a Austin 

 vazba na stát 

◦ B miluje zákonodárství – aby mohl dostat filosofii do práva, upřednostňuje určení toho 

zákonodárcem 

◦ stát určuje, které prameny práva budou závazné (zákonný pozitivismus), ale mohou být 

závazné i precedenty 

◦ oddělení práva a morálky – do určité míry se překrývají, ale morálka nemá na právo vliv 

 karikatura pozitivismu – připouští i nemorální právo 

◦ odpověď – nikdo nemusí dodržovat amorální právo – soudce nemusí být morálně 

zavázán – morální problém toho soudce – extrémně nemorální právo nemusí dodržovat, 

ale porušuje tím právo, nemá morální povinnost se tím řídit 

Proč je právo závazné? 

 Hobbes, Austin – teorie donucení – je závazné, protože je za ním síla, které se bojíme 

 teorie uznání – uznáváme logické právo, a nebo legitimitu zákonodárce – teorie 

poslušnosti 

 (u přirozeného práva – teorie obsahové správnosti) 

Společné s filosofickým pozitivismem – August Comte – odmítá metafyziku, staví na faktech – fakt 

společenského uznání 

Pozitivistická exegeze přirozenoprávních kodifikací 

Code civil 1804, ABGB 1811 

 pojmy vymyšleny a propracovány v 19. století 

 představa, že teď stačí dost důsledně aplikovat zákoníky – právní vědění lidstva – není třeba 

dál rozvíjet právní diskuze, ale pak problém, že něco chybí – potřeba (§ 7 ABGB analogie, 

§4 CC nelze odepřít spravedlnost denegatio iustitiae) 

 ve Francii má velkou autoritu zákonodárce (ne ústavní rada jako u nás) – kreativně vykládali 

úmysl zákonodárce, pak idealizace, fikce dokonalého zákonodárce – principy – konstrukce 

analogie – odkaz na ŘP, CC dál od ŘP než ABGB 

Německá historickoprávní škola 

1814 vyhnali Napoleona, ale obdiv k CC 

 2x v historii platilo právo právníků – Digesta, Německo 18./19. století (představa hist. p. 

školy – až do BGB 1. 1. 1900) 

 v Německu dvě skupiny:  

◦ romanisté (ŘP, Savigny) – hlavně soukromé právo  

◦ germanisté (Saské, Švábské zrcadlo) – veřejné právo 

Polemika mezi Thibautem (profesor obč. p. v Heidelbergu) a Carlem von Savigny (hist. p. Škola) 

 Thibaut: potřeba jednotného obč. zákoníku (Rakousko má, Francie má)  osvícenský 

racionalismus – potřeba rozumně uspořádat a dostat tam liberální myšlenky (chtěl PřP 

kodifikaci) 

 von Savigny: nechce zákoník, konzervativní, rektor v Berlíně, ministr pro zákonodárství, 

Pruská státní rada, věnoval se ŘP 

◦ kodifikace je náročné dílo, co potřebuje právní vědu, aby to nebyl paskvil – potřeba 

rozvinuté právní vědy 



◦ kodifikace zastaví další vývoj práva, potřeba dále rozpracovávat právo – nové zákony 

ANO, ale zákoník NE (ten je nějakou dobu neměnný) 

◦ NE převzít ABGB ani CC – myšlenka „VOLKSGEIST“ 

▪ Volksgeist = duch národa – právo přirozeně vyrůstá z ducha národa, národ má 

specifické vnímání práva – nelze převzít cizí zákoník 

▪ „právní implantát“ - jak se možné přebírat právní úpravy, jak reaguje náš systém na 

cizí vlivy, ne vždy, ale leckdy může být produktivní – evoluční představa o právu 

▪ zaostřeno proti jusnaturalismu – ne absolutní principy, lepší je vzít Digesta a 

sledovat další vývoj (recepce ŘP) 

◦ úloha právní vědy je v propracovávání pojmů ( - pak pojmová jurisprudence) 

◦ Př.: pojem držba v zákonech už od 1803 – podle PřP nesmyslné a zbytečné – věc patří 

vlastníkovi; podle praxe velmi praktické 

◦ spis „Systém dnešního římského práva“ 1848/49 

▪ ne jak to bylo v Římě, ale jak je dnes propracováváno do podoby obč. práva a jak to 

vykládat 

▪ pandektistika 19. století 

▪ propracované právní myšlení, studium Digest je základem právního myšlení 

▪ Savigny abstrahovat pojmy z ŘP, ale posunul je na abstraktní rovinu 

 právní institut (norma) X právní vztah (smlouva) 

 projev vůle 

 na to navazovali jeho nástupce, dnes už normální 

◦ historické vědomí (věci vznikají, mění se a zanikají – vše vzniklo za  nějakým účelem), 

potřeba dívat se na to historickýma očima 

▪ důraz na obyčej – přímo Volksgeist 

◦ dedukce z obecného ke konkrétnímu, ale propracovávání historických institutů 

◦ (problém, že „stačí jedno slovo zákonodárce a celé knihovny právnických knih se stávají 

makulaturou“ Julius von Kirchmann) 

Georg Puchta (1798 – 1846) 

 zakladatel pojmové jurisprudence – rozpracovává Savignyho 

 pojmové pyramidy – tím se tříbí právní myšlení, jeho pojmy se dodnes používají 

◦ Př.: kontrakt 

▪ reálný – A, B 

▪ konsensuální – A, B atd. 

 udělal z něj blbce Jhering, který byl dřív taky pojm. jur., pak jí kritizuje) 

Bernard Windscheid (1817 – 1872) 

 vlivná učebnice Pandekt – komentář 

 ŘP nemělo subjektivní práva, ale žaloby – pozor rozdíl mezi procesním nárokem (existuje 

žaloba) a právním nárokem (mám právo tu žalobu podat, protože se mi něco stalo) 

 most od urisprudence k BGB – podobný systém 

Rudolf von Jhering (1818 – 1892) 

 původně pojmová jurisprudence, ale pak odklon a kritika 

 předchůdce zájmové jurisprudence 

 kritika PJ: odklon od reality, nereaguje na současné problémy a požadavky 

 „Právo vzniká ze střetávajících se zájmů a my musíme hledat, co je za těmito zájmy.“ 

 dílo Boj o právo: stavem práva je pokoj a původem je boj (subjektivní práva musel někdo 



vybojovat; povinnost individua pomáhat svým žalováním za svá práva rozvoji práva jako 

celku 

 dílo Účel v právu: účel je tvůrcem všeho práva, právo je rozumným střetáváním zájmů 

 pořád je pozitivista, ale sociologizující směr 



5. Nové směry v právním myšlení na přelomu století 
(normativismus, sociologicko-právní směry) a 
jejich vývoj 

Normativní právní teorie 

Ideové zdroje a orientace normativismu (gnozeologické a metodologické nauky normativistů) 

Vídeňská a brněnská škola normativismu (koncepce právní normy, výstavba právního řádu, 

mezinárodní právo, tvorba, interpretace a aplikace práva v pojetí normativismu) 

Kritici a epigoni normativismu 

Sociologickoprávní směry 

Sociologický přístup k právu 

Vývoj sociologie práva 

- období protosociologie práva (Montesquieu, Savigny, Jhering) 

- zakladatelské období (Marx, Durkheim, Weber, Ehrlich) 

- období současné sociologie práva: tradiční paradigma versus inovace (od sociologické 

jurisprudence k postmodernismu) 

Vývoj české sociologie práva (Chalupný, Bláha, Šamalík) 

 

20. století – první desetiletí – dva právně filosofické směry v kontrapozici 

společné: překonat vládnoucí právní pozitivismus, pojmenovat nedostatky 

právní normativismus X sociologizující směry 

Normativismus – překonání pozitivismu 
 polarizoval právnickou veřejnost – obhájci a kritici, nic mezitím 

 narušil myšlení – pevný filosofický základ právního myšlení – navazoval na Kanta 

◦ zvědečtil přirozenoprávní 

◦ gnoseologie a metodologie 

◦ analýza právních pojmů 

◦ posunul výzkum struktury práva dále 

◦ dvě hlavní školy: 

▪ brněnská – normativní právní nauka 

 v čele František Weyr (Základy teorie právní 1920, Ve vodě práva 1936) 

 celosvětový význam 

 založena fficky, navazuje na Kantovo učení, interpretace Schoppenhauera 

 scientistická – očistit předmět, metodu i terminologii právní vědy 

 antimetafyzická – odmítá se zabývat přirozeným právem a absolutní 

spravedlností 

 antiideologická – odmítá vliv ideologie a politiky na právo 

 stoupenci: 

◦ Jaromír Sedláček - civilista 

◦ Zdeněk Neubauer – státovědec 

◦ Englich - ekonom 

◦ J. Kalát 

 kritika (hlavně pražská PF) 



◦ sociologové 

◦ je abstraktní  

◦ přehlížení společenských pohledů práva 

◦ opouštění tradiční právní terminologie 

◦ koncepty 

 dobově byla sympatická díky antiideologii – proti ideologizaci práva, kterou 

dělaly režimy – nac. Německo a SSSR 

 o co šlo: 

◦ přezkum metody a předmětu právních dějiny 

◦ pouze platné právo se má poznávat ryzí právnickou metodou 

◦ odfiltrovat metanormativní věci – představa o právu… 

◦ metodologický syntetismus – právnická metoda se zbaví inspirací zvenku 

(přírodní a společenské vědy) 

◦ filosofické východisko   

▪ dualismus bytí a mětí - mezi sférami je ická diference, právo odděleno od 

světa bytí, neplatí v něm kauzalita, ale přiš, ne zkoumáno metodami 

kauzálních věd – nemůžeme usuzovat z toho co je, ale co má být, neruší 

dodržování toho – právo součást ideálního světa povinností odděleno od 

prostředí 

▪ dualismus poznání a chtění – čistě teoretická činnost oddělená od praxe 

▪ nejen právní teorie, ale pronikla i do právních věd 

▪ kritika přístupů byla značná – odmítali extrémně idealistické stanovisko 

nekonzistentnost 

▪ chtěli očistit i terminologii právní vědy – nově promýšleli jinak běžne 

používané kategorie a terminologii vlastní 

▪ pojem normy – to co má být 

▪ normy rozlišoval na obecké a konkrétní – rozdíl od normálně (obecná 

pravidla pouze), hierarchický právní řád, původně především práva, zde 

povinnosti, každá norma musí obsahovat povinnost, zatímco právo 

nikoliv, právo je pouze odlesk povinnosti 

▪ kritika klasických dualismů práva:  

 objektivní a subjektivní právo 

 soukromé a veřejné 

 hmotná a procesní 

 postaveno na základech blbých asi 

 interpretace (činnost kognitivní) proti aplikace (jednací činnost, 

dělena na autoritativní a neautoritativní, aplikace vytváří konkrétní 

normy) a tvorba práva – kritika tradiční první nauky(nakonec ale 

jejich experimenty neprošly, další právní vývoj navázal na tradiční 

právní nauku...) 

▪ vídeňská – ryzí nauka práva  

 Hans Kelsen (Ryzí nauka právní 1934) 

 společné  

◦ východisko – Kant, ale jiná interpretace 

◦ na barbickou monokratickou školu??? 

◦ dualismus bytí a mětí a poznání a chtění se všemi jejich důsledky pro 



gnoseologii a metodologii 

◦ stupňovité a didaktické pojímání práva 

◦ tendence ke strukturální analýze práva 

◦ pozornost právní terminologii 

 Adolf Mertl? 

 Alfred Dovski? 

 Na anglickou jurisprudenci a kontinentální právní pozitivismus, ale vymezovala 

se k němu i kriticky 

 teorie pozitivního práva 

 odpověď – Co je právo?, Jaké platí právo? Ne, co by mělo být... 

 v právu přičitatelnost a normativita 

 právo - úloha morálky – neospravedlňuje právo, tím důkazem je jeho 

nesmrtelnost??? 

 tendence ke scientismu, antimetafyzice a antiideologii 

 také předmět právní vědy není něco -všechno možný-, co není ryzí právo 

 právo – hierarchicky uspořádaný soubor norem, normy = hypotetické úsudky 

(jestliže něco, pak něco...), normy jsou věty o sankci, to pak v celém právu, které 

chápe jako donucovací řád 

 uniformní přístup k normám – vedle donucovacích a přikazovacích norem ještě 

normy zmocňovací, domlouvací a derogační, na vrcholu jsou  

◦ z ní platnost všech ostatních norem 

◦ garant jednoty právního řádu 

 očistit právní terminologii, zavrhla klasické pojmy v právu, nauky o interpretaci, 

aplikaci a tvorbě práva odpovídaly brněnské právní škole 

 hlásání plurality v interpretaci, popírání mezer v právu 

Sociologickoprávní směry 

 působení práva 

 nepatří do přirozeného ani pozitivního práva, nezajímalo je to, to až když tohle splněno 

 zabývá se společenskostí práva, vztahem práva a společnosti 

 právní empirie, fakticita práva 

 právo = vnitřní řád společenských svazků, sociologický element, nemusí být nutně spojen se 

státem, ale v různých společenských útvarech – idea právního dualismu = mnohost práv ve 

společnosti 

 vývoj: 

◦ protosociologie práva 

▪ předchází vzniku sociologie práva – 18. a 19. století 

▪ někteří osvícenci – Montesquieu, historickoprávní škola – von Savigny, zakladatel 

účelového pojetí práva a zájmové jurisprudence – von Jhering 

▪ fundament 

▪ Montesquieu – O duchu zákonů – dokazoval závislost práva na prostředí, zákony 

jsou nutné vztahy vyplývající z přirozeností lidských, tvůrce zákonů soudci 

▪ von Savigny – právo rozhoduje o kvalitách národa, reálně existující právo, poukazují 

na rozdíl mezi normativitou a fakticitou práva, vliv iracionálních momentů na tvorbu 

i aplikaci práva 

▪ von Jhering – z hist. práv. školy, oddělil se a kritizoval, právo - forma která leží v 

společnosti, založena na donucovací moci státu, právo vyrůstá z mravů a 

náboženství, tvůrce práva je účel, o obsah práva se vede neustálý boj, funkčnost 



práva se musí opírat o spravedlnost a donucení (Boj o právo, Účel v právu) 

◦ zakladatelské období = klasické 

▪ Karel Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Ehrlich – přímo sociologie práva 

▪ Marx – ekonomická a třídní polarita světa, pokrokář, právo je produkt třídně 

oddělené společnosti, v něm se projevuje i vliv ekonomiky a zájmy vládnoucí třídy, 

právo je nástroj třídního panství, právo součást společenské nadstavby nad 

ekonomickou základnou, marxismus – teze propagující zánik státu a práva po vzniku 

komunistické společnosti, nepříznivý postoj k právu 

▪ Durkheim – franc. sociolog, který výklad o právu traktoval v souvislosti se snahou 

vysvětlit proměnu tradiční společnosti ve společnosti moderní, v tradiční fungovala 

mechanická solidarita, která byla daná homogenitou společnosti a panství kolektivu 

nad jednotlivcem, fungovalo tzv. Represivní právo, které trestalo jakoukoli 

odchylku, moderní společnost – organizovaná solidarita, dělba práce, 

individualizovaná, diferencovaná, restitutivní právo, ne všechny odchylky, ale pouze 

náhrada škody, právo je výsledek kolektivního tlaku, moderní právo garantuje 

značkou míru autonomie 

▪ Weber – sociolog, autor Hospodářství a společnost, právo je jedním ze 

společenských řádů, který je postaven na státním donucení, historicky může mít 

právo různý obsah i formu (míra racionality a formality – tam se liší), zkoumal 

fungování práva v různých typech panství – charismatickém, tradičním a legálním, 

zejména legální panství – na rozdíl od ostatních zde vládnou osobní zákony, které 

jsou výrazem racionality, generalizace a systematičnosti, ty platí pro podřízené i 

nadřízené rozhodující roli v tomto panství hraje byrokracie, zdůrazňoval mocenský 

charakter práva, jeho souvislost s charakterem st moci 

▪ Ehrlich – rakouský, (Založení sociologie práva 1913), právo je vnitřní řád 

společenských svazků, právo v knihách vs. živé právo, vývoj práva se děje v 

samotné společnosti, tři typy práva – společenské (v různých společenských 

uskupeních), juristů právo (z rozhodovací činnosti právníků – základem kontrolovací 

normy), státní (původ v činnosti státu a jeho orgánů – zasahovací normy), zkoumal 

jak vniká právo – právní skutečnosti – praxe, panství, držbu a vůli 

◦ moderní sociologie práva 

▪ tradiční predikát X inovace a odklon 

▪ tradiční predikát – rozdíl mezi právem v knihách a právem v akci, důraz na sociální a 

kontrolní funkce práva, mocensko – politický a ideologický původ všeho práva 

▪ tradiční paradigma 

 teorie volného práva – začátek 20. století v Německu, Lehan Kantorovec???, 

pojem volného práva – individuální  - vychází z přesvědčení dané společnosti a 

předchází každému zákonodárství – neexistuje žádná zákonodárná idea, která by 

předtím už neexistovala ve společnosti jako to volné právo, to se pak mělo 

aplikovat v tvorbě práva i v aplikaci platného práva a jeho výkladu 

 zájmová jurisprudence – celé 20. století v Německu, Filip Reck???, právo je 

výsledek střetů protichůdných zájmů, právo usměrňuje zájmy, zájmy jsou most 

mezi tím, co je a tím, co má být, pramenem práva je kolize zájmů 

 sociologická jurisprudence – angl. Pould – právo je nástroj sociální kontroly a 

sociálního inženýrství, udržovat sociální harmonii, navazoval na zájmovou teorii, 

úkol jurisprudence důležitý – má zkoumat jak právo ve skutečnosti působí, nejen 

právo v knihách 

 právní realismus – doktrína spojena s americkým prostředím, co je právo je to, co 

rozhodne soudce, extrémy – není možné zjistit pravdu v procesu, je to trochu 



skepse k pravidlům a faktům a jejich zjištění 

 právní empirismus – Amerika, postihnout všechny jevy, co ovlivňují rozhodování 

soudců, snaha prokázat, že neexistuje soudcovská nezávislost, jsou tam 

mimoprávní faktory ekonomické, sociologické a podobné, veliká skepse – 

poslední, co je důležité, je ten zákon 

▪ inovace a odklon 

 systémové paradigma – navazuje na strukturální, právo pojímá šířeji než tradiční 

parad, je to veškerá komunikace o právu, idea o sebereflektnosti a uzavřenosti 

práva, právo se vyvíjí nezávisle na jiných společenských systémech – ekonomie 

a podobně, právo vychází ze soudobého politického proudu 

 kritické paradigma – americké univerzity – sociální kritika práva, konstatuje 

radikální nespravedlnost a mocenský charakter práva, požadavek rekonstrukce 

práva 

 postmoderní paradigma – navazuje na Foucaulta, Lyotarda, Derridu, kritizuje 

etnocentrismus (?) – právo, požadavek rekonstrukce práva, podkladem těchto 

názorů je to, že moderní společnost vystřídala společnost postmoderní, že se 

prosazuje relativismus a ustupuje racionalismus, teď není možné, aby tu bylo 

staré moderní právo, zde jen kritika, nemají moc recepty – proto je napadáno, že 

nic nenavrhuje – pouhé plácnutí do vody, lingvistická orientace, Richard Vortig? 

Česká sociologie práva 

 Emanuel – Práva a mravnosti – svoje výdobytky dokládal svou advokátní praxí, většina 

práva má amorální povahu – nemá s morálkou nic společného 

 Inocenc Arnošt Bláha - „Sociologie“ 1968 – kapitola o sociologii práva – antropologické a 

sociální základy práva, je pro ně významné donucení 

 František Šamalík - „Právo a společnost“ - pokus o komunistickou sociologii práva, 

marxismus se inspiruje sociologií, ideologie zakazuje zkoumání skutečného fungování 

práva, byl proti dogmatům, podíval se na právo sociologickýma očima, inspiroval se 

rakouskou právní vědou, kriticky promýšlí základy marxismu 

 

 



6. Hart a jeho polemika s Fullerem a Dworkinem. 
Hodnotová jurisprudence 

Hartův Pojem práva jako hlavní dílo analytické jurisprudence 20. století (Hartova kritika Austina, 

právo jako jednota primárních a sekundárních pravidel) 

Fullerova Morálka práva, Problém odporného udavače a polemika Harta a Fullera 

Dworkinova kritika Harta, kritika Hartova pravidla uznání ve Dworkinově učení o právních 

principech 

Hartova odpověď Dworkinovi  

Několik slov o německé hodnotové jurisprudenci (Larenz, Bydlinski)  

 

Herbert Hart (1907 – 1992) 

kniha: Pojem práva 1961 

 snaha uchopit pojem práva, snaha o univerzalitu práva obecně, snaha, aby to platilo pro 

všechny právní teorie 

 právo souvisí se závazkem – možnost se nějak chovat, zužuje se počet možných chování,  

 kritika předchůdců (teorie právního realismu – co je reálně právem je to, co říkají soudy) – 

není možné říct, že právo jsou předpovědi toho, co budou dělat soudy (my předpokládáme, 

že soudy rozhodují podle práva – ten pojem se musí popsat vcelku 

 systém, který váže veškeré právo – Austin – představa práva jako soustava příkazů 

podložených hrozbou – tím se liší od morálky – prvotní popis práva – kritika: 

◦ uvádí příklad lupiče, který nám hrozí zbraní a chce peníze – je tam hrozby a příkaz – ale 

není to systém – ten musí být trvalý, právo má zavazovat všechny – lupič tím není 

vázán, když dává ten příkaz 

◦ ne všechna pravidla jsou příkazy podložené hrozbou – to je sice trestní právo, ale třeba 

občanské právo tak úplně není (závěť je platná, když…) 

◦ kontinuita zákonodárné moci – Rex I. donutí lidi, aby ho poslouchali (bojí se, zvyk ho 

poslouchat) – ale ti lidé pak nemusí poslouchat Rexe II. 

 Vytvoří systém – jednota primárních (pravidla chování) a sekundárních pravidel (pravidla o 

pravidlech – určují, jak pravidla vznikají, se s nimi zachází – pravidlo uznání – to základní 

– pomáhají nám určit co je platné, dává zákonodárci kompetenci, aby vytvářel primární 

pravidla - zjednodušeně – co nařídí královna, to platí, platná právní forma je ta, co je ve 

formě pramene práva; pokud se vytvoří zvyk poslušnosti kolem tohohle pravidla, tak platí a 

kolem něj vzniknou další pravidla 

 zvyk poslušnosti – tím se vypořádá s lupičem – lupič nevytváří trvalý systém, dlouhodobě 

může fungovat takový systém, kde je hodně lidí ochotno dodržovat většinu pravidel 

dobrovolně – určité prvky sociologického myšlení 

 pravidlo změny – určuje, jakým způsobem přechází moc – automatický přechod potom 

 pravidlo soudního rozhodování – je nutné, aby fungoval systém – aby měl někdo moc 

vykládat pravidla a vynucovat je, řešit právní spory – další sekundární pravidla o soudech 

 problém neúplnosti zákonů – pokud není jasné řešení ze zákona, je zde možnost pro soudce, 

aby to nějak rozhodli 

 ačkoli je pozitivista, tak se zabývá přirozeným právem – formuluje minimální obsah 

přirozeného práva – ne jestli je to nemorální, to ne, ale právo, aby mohlo fungovat, tak musí 

respektovat určité antropologické danosti – vztah k realitě – sociologizující úvahy 

◦ pět antropologických daností: 

▪ lidská zranitelnost – to si vynucuje existenci zákazu násilí 



▪ přibližná rovnost lidí – už od Hobbese – i ten nejsilnější může být zabit tím 

nejslabším – právo počítá se všemi lidmi – nikdy se nepodaří úzké skupině držet 

ostatní v šachu 

▪ omezený altruismus – lidé nejsou ani andělé ani ďáblové – dobrovolně dodržují 

smlouvy, ale musí tu být záruky pro případ 

▪ omezenost zdrojů – potřeba vlastnictví – existující pravidla pro převod, výměnu či 

prodej statků 

▪ bez sankcí není záruka, že lidé budou dodržovat povinnosti dobrovolně – musí 

existovat nějaké právo 

 je pozitivista – hlavně forma 

 navazuje na Hobbese, Benthama a Austina, ale hlavně kriticky, snaží se modernizovat je 

 s ním začíná moderní právní ffie 

 setkal se s ním Vojtěch Cepl, navazuje na něj spousta lidí 

 

Lon Fuller (1902 – 1978) 

profesor na Harwardu 

 dílo: Morálka práva 1964, ale polemika s Hartem už v 50 letech 

 navazují na … nacistitčtí soudci – G. Radbruch… - Problém odporného udavače – po pádu 

režimu se musíme vypořádat s problémem osob minulých režimů – jak to řešit? 

◦ Radbruchova formule – extrémně nemorální právo není právo 

◦ Hart – nemá v pojmu práva morálku, to prostě jsou právní pravidla, protože vnějškem je 

to stejné a proto je jednodušší to za právo považovat – morální kritérium sem vnáší 

nejasnosti, ale má to i morální aspekt, proto po válce je možné vydávat retroaktivní 

zákony a potrestat je – to je čistší – bylo to právo, ale nám se nelíbilo a my vyrobíme 

retroaktivní, abychom je potrestali (oddělení práva a morálky je pro nás analyticky 

výhodné Sobek)  

◦ Lon Fuller z toho se pak odrazil a napsal tu Morálku práva a vysvětluje, co se mu na tom 

Hartově chápání práva nelíbí – ten opomíjí hlavní věc (právo je lidský výtvor – 

cílevědomé podřizování lidí pravidlům a tím držet společnost pohromadě) 

▪ stát i občan musí oba dodržovat pravidla – zde je dvousměrné právo – pokud stát 

chce po občanech dodržování pravidel, musí jim za to něco garantovat 

▪ jenom právo, které splňuje vnitřní minimální morálku, tak... je právo nebo tak něco 

◦ právo musí respektovat morálku 

▪ dva typy morálky 

 m. povinnosti – minimální standardy, které je bezpodmínečně třeba splnit 

(desatero) 

 m. aspirace – není minimum, ale je to usilování o určitý ideál – zdokonalování, 

plné uplatnění člověka… jinak nastaveno 

▪ klasické právo je paralelou morálky povinnosti – právo je minimum morálky 

▪ vnější a vnitřní morálka práva je podobná aspiraci  

▪ právní systém, který bude respektovat to, že lidé mají i práva i povinnosti, člověk je 

osoba, která má důstojnost – k tomu stačí dodržování vnitřní morálky práva 

▪ pokud se právo chová jako systém, který lze dodržovat (?) 

▪ osm pravidel vnitřní morálky (morálka aspirace – právo má usilovat, aby bylo co 

nejlepší) práva: 

 obecná normativní povaha – potřeba obecnosti, neřešit ad hoc, občané se 



nemohou tím řídit, protože není uchopitelné 

 zákony mají být vyhlášeny – celkem blbě se dodržují tajné zákony 

 zákony nemají působit nazpět (kritika Hartových nacistů) – retroaktivní zákon je 

čirá zvůle – nemohu se zpětně přizpůsobit 

 zákony mají být jasné – pokud je nejasný, tak to není dobré vodítko, jak se tím 

řídit – problém příliš širokého něčeho soudů, prostě nenechávat to na soudcích 

 problém je rozpor v zákoně - zákony mají být bezrozporné 

 zákony nemají požadovat nic nemožného – to je věcné pravidlo, záleží při 

výkladu na tom, co je nemožné (fyzicky x vnitřně) laťka nemožnosti – on to 

chápe značně extenzivně 

 zákony se mají vyznačovat určitou stálostí – neustále měněné zákony je velmi 

nepříjemné dodržovat – jednoznačně aspirativní princip 

 při aplikaci zákonů má být úřední postup v souladu s pravidlem 

▪ právo, které chce být respektováno adresáty, musí alespoň usilovat o aspiraci na 

nejlepší splnění těchto osmi pravidel 

▪ důraz na právo jako společenský fenomén, který musí vyhovět požadavkům, aby 

dobře fungoval 

▪ u práva, které je tajné a retroaktivní je pravděpodobné, že tato pravidla budou 

porušovat morálku 

 

Ronald Dworkin (*1931) 

 V Oxfordu profesorem od 1969 po Hartovi pak i v USA 

 kniha: Když se práva berou vážně 

 článek: Model pravidel – rozdíl mezi pravidly a principy 

 útočí na pravidlo uznání Harta – není uspokojivé – vytváří situace, kdy zákony 

identifikovatelné pravidlem uznání neřeší daný problém a soudci rozhodují podle vlastního 

uvážení – jak se mají rozhodovat případy, které nejsou upraveny zákonem – to se řeší podle 

právních principů 

 popularizace právních principů 

 nejen problém mezery v zákoně, ale i situace, když princip převáží nad zákonem (případ v 

NY, kdy vnuk zabije dědečka, po kterém má dědit – má dědit? Zákon státu NY říkal, že dědí 

testamentární dědic – většina řekla, že dědit nebude – protože nesmí mít prospěch z 

protiprávního jednání - princip) 

 v právu kromě pravidel i principy (požadavky spravedlnosti, slušnosti či jiné formy morálky 

společnosti) a politiky (kolektivní společenské cíle týkající se zajištění určité *něco*) 

◦ zákonodárce musí zvážit i principy i politiky 

◦ principy nelze podřadit pod nějaké pravidlo uznání – vyplývají z pocitu vhodnosti, který 

se zformoval mezi právníky a veřejností – pokud je používán, je v právním vědomí 

◦ Hart protestoval, že pravidlo uznání zahrnuje i principy – obsahové vymezení pravidla 

uznání 

◦ dodání principů do právního řádu vytváří specifický pohled na právo 

 nejen navíc principy, ale musí se silně odlišovat mezi pravidly a principy – podle způsobu 

aplikace 

◦ pravidla – všechno nebo nic – buď to respektujeme nebo ne, není nic mezi tím 

◦ principy se poměřují – vážené rozhodování, požadavky spravedlnosti se poměřují – 

tímto způsobem se uplatňují základní lidská práva a svobody 

 kniha: Říše práva – zde soudce Herkules 

◦ systém integrity práva 



◦ právo je jako nekonečný televizní seriál – každý z aktérů tvorby práva by měl 

respektovat ten seriál, měl by se ohlížet na hodnotový kontext práva (pokud mrtvé osoby 

ožívají – nevysvětlitelné skoky) – pokračovat a neskákat 

◦ soudce Herkules je idealizovaný případ – je náročné najít správné řešení mezi principy 

◦ u Harta je občas nedostatek práva X u Dworkina je přemíra práva (na daný případ 

dopadá mnoho věcí mezi, kterými my si musíme vybrat)  

◦ Dworkin rozlišuje jednoduché případy a složité 

▪ jednoduché případy se řeší pouze pravidly (jízda rychle) 

▪ hard cases – tam i principy – ty řeší nejfundovanější teorie práva – zde řešení, jen 

soudce, který má nekonečnou kapacitu (čas, IQ…) to může vyřešit správně, běžně se 

to musí řešit prostě pragmaticky 

▪ jak odpovídat co nejlíp ústavě USA a dalším soudním rozhodnutím a to vše má být 

integrální, vše si má odpovídat 

▪ jedno správné řešení je obtížně dosažitelné, ale soudce prostě musí rozhodnout, ale 

najít objektivní řešení 

Hart (analytický pohled – co je právo, co morálka, jak nás to zavazuje), Lon Fuller (podmínky 

práva) i Dworkin (jak se domnívají ústavní soudy, že rozhodují – poměřování principy) jsou 

podstatní 

 



7. Právní realismus a kritická studia právní 
Konec 19. století a utváření teorií kritizujících tehdy vládnoucí pozitivismus a dogmatismus 

Kritické směry v Evropě a jejich vliv na americký právní realismus 

O. W. Holmes a zdroje amerického právního realismu (ústavní formalismus, kasuistický 

pozitivismus) 

J. Frank, K. Llewellyn a vrchol amerického právního realismu 

Skandinávský realismus 

Kritická studia právní jako levicová kritika vládnoucí právní teorie v USA 

 

Právní realismus  

 právně teoretický směr, který dominoval právnímu myšlení v 20 až 40 letech 20. stol. v 

USA 

 dominuje právnímu myšlení až do současnosti 

 byl ve Skandinávii až do 60. let 

 Vymezuje se vůči dominantnímu právnímu pozitivismu 19. století (vychází z toho, že právo 

je jednoduše dedukovatelné, verifikovatelné, vyvoditelné = ohraničená množina norem 

 Navazuje na evropské kořeny – evropskou právní sociologii Eugen EHRLICH – ABGB se 

jinak aplikuje na Bukovině než v Předlitavsku – ptal se čím to je, jaktože je možné že 

vypadá jinak než ve vyspělejších částech monarchie – stejný kodex předpisů může znamenat 

ve vyspělé průmyslové časti něco jiného než v rolnické nevyvinuté části 

 právo není určováno jen textem, ale především společností 

 Eugen Ehrlich 

 USA se vymezují vůči: 

◦ fenomén, že je formálně aplikovaná americká ústava am. soudy – mechanická aplikace 

(zakazuje zásah do smluv = zákaz státních regulací… v duchu Laissez-faire – NS USA 

rušil takové zákony) – tohle není podle realistů dané tím textem, ale přesvědčením 

soudců NS USA – realista říká, že to z toho nevyplývá (text vs. ideologický názor 

soudců) – to je pak populární v 1929 v hospodářské krizi (využívají to demokraté) 

◦ pozitivistický přístup k interpretaci US common law – založeno na výkladu precedentů, 

veškeré common law jde vymezit tak, že je nutno nalézt základní principy, které tvoří 

základ judikatury US soudů – existuje několik základních principů, ty je potřeba nalézt a 

identifikovat tím, že učitel najde vhodné precedenty a z těch se induktivní metodou 

abstrahují základní principy – realisté říkají, že takhle jednoduše k právu nelze 

přistupovat – právo je do značné míry utvářeno osobností soudců, kteří právo vykládají – 

principy jsou ex post facto justifikací toho, na co přišli jinou cestou – do-odůvodňování 

zpětně 

 co spojuje právní realisty – kritický přístup k právu 

◦ vyvyšují roli soudců a soudního rozhodování při vytváření práva 

▪ právo není nic jiného než souhrn předpovědí o tom, jak rozhodne soudce nějakou 

kauzu, nikoli jen texty, zákony a judikáty – to je advokátní pohled na právo 

▪ soudce z toho asi moc radost mít nebude – právo je to, co řeknete, že právo je...  

◦ právní realisté říkají, že na právo máme nahlížet z pohledu zlého člověka (BAD MAN) – 

někdo, kdo přemýšlí nad tím, co se mu stane, když právo poruší – to nás vždycky zajímá 

– ale taky se to dá kritizovat – my nemyslíme jen na ty sankce, realista na ně hlavně 

myslí – hrozba sankce 

◦ význam sociologických aspektů v právu 



▪ na počátku 20. století proběhla regulativní kauza před soudem USA – ústavnost 

regulace: stát Oregon se rozhodl regulovat pracovní dobu pradlen (max. 60 hod 

týdně) – nepřiměřeně zasahuje do svobody smlouvy – ke kauze se dostal mladý 

právník „Louis Brandejs“ - ten hájil stát Oregon – požádal lékaře, aby popsali dopad 

práce na zdraví pradlen v prádelně (těžká práce a spousta chemie) – znalci popsali ty 

závažné důsledky – čím více pracují tím horší mají zdraví – uspěl 1905 zda tohle má 

americký nejvyšší soud vůbec přijmout znalecký posudek – je to platný argument, 

který může vést k argumentaci o ústavnosti – poprvé argument faktický, který 

rozhoduje o ústavnosti – soudci se snažili 

▪ Brandejs Brief? – argument, který není právní, ale který svědčí pro otázky právní – 

prokázání účelu zákona – dodnes je to kontroverzní 

▪ Č ÚS taky 

▪ kontroverzní – pokud si ÚS k projednávání předvolá premiéra nebo ministra 

zdravotnictví – mají nebo nemají tyto stanoviska relevanci (politika nemá relevanci, 

ale relevanci má otázka „jakou funkci má mít tento zákon“) - projednávání v kauze 

zdravotnických poplatků – co je smyslem těch poplatků, udělala si vláda analýzu, 

jaké to bude mít dopady – nenašla se většina pro zrušení, nemůžeme ho zrušit proto, 

že bychom jinak popírali práce expertů, disentní soudci říkali, že se to vůbec 

nepromyslelo – klasická ukázka realizace právního realismu v praxi – potřeba 

prokazovat funkci zákona; 

 pražské volby – ÚS se rozdělil, nechal si vypracovat analýzy od politologů - 

dopady rozdělení Prahy na okrsky matematicky a statisticky – zásah do rovnosti, 

ale stejně ÚS nepřesvědčili 

 zásada proporcionality, rovnosti, … musí se ptát odborníků v oblasti, aby zjistil, 

co v praxi bude dosaženo 

 povinné očkování – ÚS kromě striktně právních věcí si nechal vypracovat studii 

o typech očkování od hlavního hygienika a ministerstva zdravotnictví – co se 

stane, pokud část populace nebude proočkovaná – očkování – nebudu zasahovat 

do očkování, protože tomu nerozumím, ale v situaci, kdy někdo velni 

přesvědčivě vysvětluje proč – pokud má důležité motivy např. náboženské a 

dlouhodobě vyjadřovaný – nemá být sankcionován za to, že je nenechá 

proočkovat 

 zásahy do svobody jednotlivce musí být přiměřené  

 ÚS je v Čechách unikátní, jiné soudy to nedělají – pouze nejsložitější případy; 

v Polsku to praktikuje mnohem častěji – on podle toho pozná, že o tom má 

rozhodnout, anebo je to tak specifické, že do toho šťourat nemá 

 to je asi to nejtrvalejší, co nám právní realisté přináší – právo je vždy součástí 

společnosti i ostatních věd, právo není samo pro sebe 

 k čemu normy slouží u formalistů? - samoúčel… Právní realista by řekl, že právo 

má účel, má sloužit k dosažení něčeho 

 jestřáb kajta – NSS – právo není samoúčel – nějakému pánovi, který chová 

dravce, tak mu jeden jeho známý přinesl mládě jestřába, které by bez jeho zásahu 

zemřelo, o to se staral, napsal žádost o povolení na orgán ochrany přírody 

(musíte mít dva, od ochrany přírody a od lesa), žádost byla vyřízena na orgánu 

ochrany lesa – radoval se předčasně, chtěli po něm dvě povolení a zjistili, že má 

jenom jedno – orgán vyvodil z „myslivosti zdar“, že to je pro lesníky a ne pro 

ochranáře jakoby jejich chyba – pán dostal 50 000 pokutu, ale tu nechtěl, protože 

je to chyba orgánu (původně mohl maximálně podat žalobu na nečinnost, ale to 

je absurdní) – byl sankcionován zato, že stát funguje špatně – NSS i MS Praha to 

zrušily – jakou fci plní ty zákony (aby stát měl přehled, kde se nachází tyhle 

zvířata), ale je smyslem komplikovat nám život, když mi postupujeme podle 



zákona 

 právní floskule nejsou nudné a obecné, ale je to konkrétní 

 jména: 

 Jerome Frank  

◦ co je důvodem komplexnosti práva: důvodem toho proč je ve společenské realitě tak 

právo komplikované, je nejistota jak dopadne dokazování před soudem, nejistota v quae 

scio facti – člověk nikdy neví, jestli se mu podaří prokázat to co říká 

◦ zda se nám podaří prokázat co se stalo 

◦ klícové soudy jsou ty prvoinstanční – jádro dokazování se odehrává před první instancí, 

ty ostatní jsou především kvůli právním otázkám a výkladu práva 

◦ kritizuje druhý směr, že příliš ukazují na nejvyšší spoudy – podle Franka jdou špatným 

směrem, když zdůraňují vliv nejvyšších soudů – do výuky nby se měly dostat nejen 

judikáty z NS, ale hlavně ty okresní soudy, aby pochopili studenti o čem to právo je 

◦ studovat právo prostřednictvím NS je stejné jako by botanik chtěl studovat kdytky 

jenom u sebe v kuchyni a natrhané 

 Carl Llewellyn 

◦ irské jméno, američan, všestranný právník, spoluzakladatel príávní antropologie 

◦ napsal US obchodní zákoník 

◦ vychází z toho, že právo je nutnos tudovat předevšíám z judikátů NS – tam jsou ty 

nejasné odpovědi na výklad práva 

◦ právní věda se totiž špatně soustředí na formální věci, formální metody výkladu práva 

◦ ve skutečnosti je nepochybné, že některé formální metody bezesporu určují do určité 

míry, ale ne v úplnosti – k tomu je třeba přihlížet jak právní norma má účel bv tom či 

onom případě 

◦ akcentuje autonomní normotvorbu – uznání toho, že vedle normotvorby zákonné ve 

skutečnosti právní věda zanedbává normotvorbu, kterou si dávají normotvorné 

regiulační subjekty 

▪ obchodníci sami si přizpůsobují normy nad rámec obchodního zákoníku – leasing, 

franchising 

◦ právo není tvořeno pouze těmi, co jsou v parlamentech, ale my máme tradiční tendenci 

přehlížet, jak je právo dotvářeno svými adresáty 

◦ on tam napsal na začátek – při výkladu jakékoli normy obsažené v tomto zákoně je 

nutno přihlížet k účelu, kterou norma plní a zadruhé přihlížet k ustálené právní praxi 

(praxe obchodníků, praxe správních orgánů) 

▪ jiank je problém – kauza kdy zaměstnávali Francouze – nemusí za to platit žádné 

pojistné za zaměstance Francouze (správa sociálního zabezpečení), pak se vsoupí do 

EU a pak bude potřeba za ně platit; Správa sociálního zbezpečení ale už 2003 chtěla, 

aby to pojistné platili – ti zaměstnavatelé nechtěli, protože to nikdy nechtěla 40 let až 

teď – NSS i ostatní soudy dali správě za pravdu, ÚS ae řekl, že tu bylo očekávání a 

ustálená právní praxe – byť by byla v rozporu se zákonem – se nesmí z ničeho nic 

měnit, když jednou správa udělala výklad, tak ho musí respektovat 

◦ musíme chránit důvěru adresátů právních norem – právo je to jak jsou právní normy 

aplikované v praxi ne to co je v textu zákona 

◦ zastánce teleologického přístupu k právu – přihlížet k účelu norem 

 právní realisté mizí ve 50. letech 20. století 

◦ část se dostane do mainstreamu – Llewellyn – právo je uzavřené, ale jsou netody jak... 

sdílené hodnoty, které snižují nejistotu toho, jak právo ve skutečnosti vypadá a to taky 



předurčuje jak se to právo buede vykládat – optimista k logickému výkladu 

◦ část se radikalizuje – ta začne kritizovat – právo je tak otevřené, že je to švindl na 

obyčejné lidi, právo nemá žádné jednoznačné závěry, právníci jsou magici, kteří ovládají 

tento svět pomocí magických slovíček tak, že jim to ostatní baští a navíc! Právníci tomu 

ještě věří!!! tomu švindlu – ve skutečnosti manipulují právem a přesto o tom nevědí 

právo s velkám P je největší fikce 

 

následníci: Kritická studia právní 
 levicový směr navazuje na marxismu (ne ale jako KSČ) 

 kritizují právo 

 navazáují na extrémnější směry právního realismu 

 názory: 

◦ kritika justice – juristokracie – soudcokracie - podobné 

◦ Mark Taschnet? - kritika soudního přezkumu ústavnosti – to je do jisté míry manipulací, 

ústava je otevřená a tito soudci manipulují neurčitými pojmy (rovnost, svoboda) ve 

skutečnosti je soudní přezkum ústavnosti proti demokracii – ÚS by se měly zruširt a 

mělo by se to přezkoumávat referendem – na to by neměli mít monopol soudci, ale měli 

by to soudit všiichni občané 

▪ to ale říkají i jíní – konzervativec Anthony Scalia – omezení aktivismu ústavní 

justice 

◦ dnes už za zenitem 

◦ vyděluje se z toho právní feminismus  

▪  ptají se jaké důsledky pro právní normy má skutečnost, že ženy mají vliv na vývoj 

práva (cca 2000 let) pouze 50 let. Z té doby se 1950 let na tvorbě práva podíleli 

pouze muži 

▪ má to dopad v právních normách? - normy jsou výsledkem mužského pohledu na 

svět 

 tradiční úprava znásilnění – před padesáti lety bylo vyloučeno aby byla manželka 

znásilněna od manžela (měl právo na sex) 

 důsledkem tohohle pohledu je, že je možné znásilnit pouze ženu a pouze 

vaginálně, ne jinak, dneska je to proměna (může se i muži, anální, orální a 

podobně...) - to původní chrání pouze reprodukční možnosti manžela a vůbec ne 

důstojnost ženy 

 nutná obrana tradičně – předpokládají souboj dvou rovnoprávných rivalů, náhlý 

atak a obrana – tady je to typicky pužský pohled – do toho by nespadla situace 

dlouhodobě týrané partnerky – pozvolné, ne náhlé – když ho pak v noci odřízne 

◦ rasová teorie právní 

▪ to právo je původně bílého muže - jaké dopady to má na ty předpisy  

 porota – demokratičností vyvažuje soudce (bílý muž, protestant z vyšší střední 

třídy) v Anglii 

 



8. Právo, zákon a spravedlnost – ústřední téma 
právní filozofie 

 
1. Právo a hodnota spravedlnosti (formální -  právní jistota, materiální-substanciální 

spravedlnost). Spravedlivý proces. Zákon, zákonnost a zákonná spravedlnost. 

2. Aristotelovský dvojí výměr spravedlnosti 

 vyrovnávací (diortotická, korektivní) 

 rozdělovací (distributivní) 

            Kritéria distribuce:  

 podle potřeb 

 podle zásluh 

 podle stavu 

 podle příležitosti  

 podle výkonu 

 všem stejně 

3. Spravedlnost jako pevná a trvalá vůle přiznávat každému co mu právem náleží (suum 

cuique tribuere) 

4. Z recentních koncepcí spravedlnosti: Hart, Rawls, Nozick, Hayek 

5. Vztah právní a sociální rovnosti. Jhering: Právo má zmírňovat tendenci soudobé 

společnosti  

           k nerovnosti lidí. 

6. Právo a morálka. Právo jako minimum morálky? Přednost práva před dobrem. 

Radbruchova formule. 

7. Recentní právo a otázka legality a legitimity 

 

 Distributivní spravedlnost 

 autorita rozděluje danou věc dle určitého klíče 

 spravedlnost má určité subjektivní hodnoty 

 Komutativní spravedlnost 

 rozdělování dle určité směnné hodnoty 

 lze nabízet směny různé hodnoty za odpovídající kvantitu 

 Spravedlnost není čistě objektivní hodnotou, různé pohledy na ní, subjektivní 

stránka spravedlnosti 

 sprvedlnost může být chápána různě i dle určitých objektivních hledisek 

 neexistuje jednotné měřítko spravedlnosti, lze zkoumat konkrétní případ, nelze 

stanovit, modus operandi 

 spravedlnost je objektizovatelná 

 dlvody těžkého vymezení spravedlnosti 

 spravedlnost přesahuje právo, není pouze právní kategorií 

 dle některých nejde spravedlnost postihnout/nejde vymezit kvůli velké míře 

subjektivity 

 záměnna rovnosti a stejnosti – spravedlivé je to co je stejné; nereálné, svět založen 

na přirozené pluralitě 

 jako spravedlivé je možné posuzovat pouze chování lidí, ne přírodní zákonitosti (čas 

aj.) 

  

 Právo a hodnota Spravedlnosti 



 2 roviny spravedlnosti v rámci práva 

 substancionální (materiální/obsahové hledisko) 

 otázka zda lze vymezit – subjektivní hledisko 

 řešení historicky nalezeno v nastolení zákonné/legální spravedlnosti 

 existují rozdílné názory na spravedlnost, je spojováno s 

morálkou/náboženstvím/představou přirozeného práva 

 v moderní společnosti se vychází z přiznání plurality ve společnosti ve všech 

ohledech 

 legální spravedlnost – co je zákonné to je spravedlivé, zákon výsledkem vůle lidu – 

vyjadřuje aktuální většinovou představu spravedlnosti 

 každá prosazená varianta legální spravedlnosti je pak legitimní, ty ostatní je však 

třeba odmítnou jako nespravedlivé 

 problém napětí práva a spravedlnosti lze tak odstranit, změna pohledu na 

spravedlnost je možné změnou aktuální menšiny ve většinu, změnou zákona a 

spravedlností 

 materiální spravedlnosti nelze dosáhnout kvůli vysoké míře subjektivity, měřítkem 

spravedlnosti může být demokraticky přijatý zákon 

 formální 

 právní jistota 

 právo působí kontrafakticky – právní normy regulují chování adresátů v rozporu s 

určitou přirozeností, právo/normotvůrce chce donutit lidi chovat dle normativní 

regulace 

 na základě norem se vytváří řád, je předvídatelné konání 

 to, co je formálně spravedlivé, nemusí být spravedlivé materiálně 

 řád je obecně přijatelnější než chaos, lidé si na určitý řád zvyknou 

 mezi formální a substancionální spravedlností je stále určité napětí 

 zásady spravedlnosti procesu 

 nutné zajištění spravedlnosti 

 vychází se ze zásady stejné možnosti/příležitosti/zásada rovnosti zbraní/procesní 

rovnost 

 účastníci procesu mají mít stejné možnosti – spravedlivé 

 NEMO IUDEX IN CAUSA SUA 

 AUDIATURE ALTERA PARS (ať je slyšena i druhá strana) 

 důležitý v otázce tvoření pravidel 

 z hlediska práva nakonec 3 hlediska - substancionální, formální, procesní 

 důležitá role zákona – výraz obecné vůle zprostředkované určitým způsobem 

 zákonná spravedlnost nevyčerpává veškerý rozměr substancionální spravedlnosti 

 většinová vůle nemusí být v souladu s vůlí menšiny/jedinců; většina je může 

úmyslně poškozovat/ignorovat na základě různých důvodů 

 je-li to možné, je třeba v zákoně respektovat i menšiny a jedince; nikdy nejde 

prosadit úplně 

 zákon vždy vyjádřením, i v ideálním případě, výrazem obecné/průměrné vůle, ne 

názorem jedince i když může být součástí většiny, může se dostat do rozporu s 

„vlastní“ zákonnou spravedlností 

 rozpor obecného a jedinečného 

 vždy existuje napětí mezí zákonnou a mimozákonnou spravedlností nahlíženou z 

různých hledisek 

 Výměra spravedlnosti 

 Aristoteles 

 rozdělení substancionální spravedlnosti na vyrovnávací a rozdělovací 



 vyrovnávací/korektivní/komutativní/diortotická/retribuční 

 existuje stav ideální rovnováhy, který má být udržován spontánně (např. trhem dle 

směnné hodnoty), pokud je narušen, musí být napraven; zločin – trest 

 otázka spravedlnosti rovnovážného stavu a přiměřenosti sankce deliktu 

 spravedlivé jednání je takové odpovídající původnímu stavu, pokud byl spravedlivý 

 rozdělovací/distributivní 

 řeší případy, které nejdou řešit dle vyrovnávací spravedlnosti (nejde o obnovu 

rovnovážného stavu či udržení spontánních mechanismu) 

 založeno na rozdělování určitých hodnot ve společnosti určitou autoritou 

 kritizováno pro budování silné pozice autority/státu 

 důležité vymezení kritérií distribuce, opět problém stanovení modu operandi 

 je třeba stanovovat rozdílná kritéria dle konkrétních situací 

 nejčastěji v současnosti dle principu výkonnosti (kdo víc udělá, víc si zaslouží), 

určitým doplněním vyrovnávací spravedlnosti v otázce směny 

 v opozici rozdělování dle potřeb stanovených určitým objektivním měřítkem, není 

rozdělováno podle přání 

 další možností rozdělování je dle zásluh, odporuje určitým způsobem principu 

rovnosti, aplikováno v určitých odvětvích 

 rozdělování dle stavů, opět kritizováno, užíváno při rozdělování hodnot ústavním a 

jinak významným činitelům 

 rozdělování dle příležitosti, hl. v otázce procesní spravedlnosti ale i v jiných 

odvětvích 

 rozdělování dle zásady rovnosti, všem stejně, odporuje pluralismu 

 Spravedlnost jako pevná a trvalá vůle přiznávat každému co mu dle práva náleží 

 vyskytuje se u mnoha filosofů v průběhu dějin 

 SUUM CUIQUE TRIBUERE, označována jako nejvýstižnější charakteristika 

spravedlnosti 

 formální právní jistota 

 Recentní koncepce spravedlnosti 

 Hart 

 obtížné dospět k řešení materiální spravedlnosti 

 spravedlnost je stejné rozhodování v rovnocených případech, v rozdílných rozdílně 

 určitá rezignace na substancionální spravedlnost 

 Rowls 

 snaha o nalezení materiálního řešení 

 pravidla nutné stanovovat se závojem nevědomosti, před tím než budou známy 

zájmy subjektů 

 spravedlivé je takové řešení, které zajistí svobodu všem při minimálním omezení 

svobody jiných, rovné omezení svobody 

 v případě nerovností jsou spravedlivé pouze ty, které zajistí stejný přístup k úřadům 

a pozicím, kde se spravedlnost distribuuje, a je nutné tuto distribuci racionálně 

zdůvodnit, nerovnost v obecném zájmu 

 Nozick 

 hl. je u něj otázka vlastnictví a spravedlivého nakládání s ním 

 rezignace na materiální spravedlnost 

 klíčová je nabytí a držba vlastnictví, která musí být spravedlivá (práce, koupě, 

dědictví x krádež, podvod) 

 von Hayek 

 kritika sociální spravedlnosti 

 spravedlnost výsledkem spontánního řádu, nelze ho vytvořit uměle dle představy 



spravedlnosti 

 v přirozeném řádu se vytvoří to co je spravedlivé 

 Vztah právní a sociální rovnosti 

 nelze si spravedlnost představit bez rovnosti – neznamená stejnost a může znamenat 

rozdílnost kritérií 

 právní rovnost je formální, stejná pozice/příležitost 

 sociální rovnost je požadavek společenského uspořádání bez velkých společenských 

nerovností až v krajním případě uspořádání dle principu všem stejně 

 právní a sociální rovnost v protikladu, nemusí si odpovídat 

 ze sociálního hlediska slabší subjekt nemusí mít právní ochranu 

 otázky ochrany slabším právem 

 Jhering – právo má zmírňovat tendenci soudobé společnosti k nerovnosti lidí, má 

působit kontrafakticky 

 Právo a morálka 

 2 systémy spolu mohou souviset, prostupovat se 

 Právo je minimem morálky (Kant, Jellinek) 

 v určitém směru nepřesné – právo je zde podmnožinou morálky 

 většina právních norem nemá žádný morální charakter (E. Chalupný) 

 některé právní normy jsou současně morální 

 Ne vše co je právem dovoleno je čestné – v tomto ohledu je právo minimem 

morálky, zásada legální licence to umožňuje 

 Zásada přednosti práva před dobrem 

 právní úprava má přednost před morálkou 

 to co stanoví zákon je většinou vůlí 

 dobro je neurčitá kategorie, bez konsenzu, postupovat dle dobra je postupovat 

svévolně 

 postupování dle zákona je zákonně spravedlivé 

 Radbruchova formule 

 je třeba dodržovat právo a zákony i pokud jsou nespravedlivé a neúčelné, ale to 

neplatí pokud jsou zákony zcela zjevně nespravedlivé a neúčelné, pokud překročí v 

zákonné bezpráví 

 ve výjimečných případech je nad zákonem přirozené právo/spravedlnost 

 soudobé právo musí respektovat legalitu i legitimitu, všechny zákony nejsou 

legitimní 

 jiná než zákonná legitimita je výjimečná, založena na popření zákl. principů 

demokratické společnosti 



9. Diskursivní teorie právní argumentace 
 

J. Habermas, K. Günther a R. Alexy: dvojí směr diskursivní teorie 

Alexyho teorie právní argumentace 

Autoritativní a autoritářská koncepce právní argumentace 

Teorie základních práv 

Vliv diskursivní teorie mimo německou právní kulturu  

 

v současnosti patří k nejvlivnějším teoriim právní argumentace 

 střípky ovlivňují rozhodování i našich soudů 

Jména: 

 Jörgen Habermas – tvůrce DT 

 Robert Alexy – aplikuje na právní uvažování 

Co to je 

 Převzatý příběh Tóry – tři znalci práva a po dlouhé diskuzi, dva znalci se shodnou, že to 

znamená 1, třetí je rozzlobený a snaží se s tím něco udělat, volá Boha, aby s tím něco udělal, 

aby byl zázrak, aby bylo jasný, že on má pravdu; blesk, zemětřesení, Bůh promluví – ti dva 

nehnou ani brvou a řeknou, že pravda je to, na čem se shodne většina 

 právo je chápáno jako produkt disputace a výměny argumentů 

 nejen interpretace, ale i tvorba práva, všude by měly být argumenty 

 zákonodárce v zásadě nemusí odůvodňovat, proč zákon přijímá, ale ten proces má být i s 

výměnou názorů, u zákonů musí být výměna argumentů (ÚS rozhodl, že ne legislativní 

nouze) – zákony mohou být přijaty pouze poté, co proběhne diskuze 

 nutná výměna názorů ve finále legitimuje zákon – poslanci se chtěli vyjádřit, ale nemohli – 

špatně; nechtějí a můžou je OK  

 Interpretace práva – předtím, než soudce rozhodne a přijme rozhodnutí, měla by být výměna 

názorů – soudcovská deliberace, výměna názorů s procesními stranami a s jinými účastníky 

nebo kvaziúčastníky ve sporu 

 Konsekvence – soudce zaujme názor, který překvapí všechny strany, k interpretaci práva 

dospěl soud mimo procesní strany, které si ani ty strany nepřejí a to je dnes už jako 

protiústavní a zruší se – to je diskurzivní teorie v praxi 

 jaké řešení má mít proces – výměna názorů mezi relevantními subjekty je základem, aby se 

nerozhodovalo o nás bez nás 

 pokud vzniká problém, kterého si strany nevšimly, pokud jdou strany úplně mimo, měl by 

jim soudce dát možnost se s nimi seznámit, aby to nebylo překvapivé; aby se strany mohly 

hájit, účastníci musí být subjekty ne objekty 

 ÚS se učí ze Štrasburku, že musí dodržovat tyto principy – situace třeba s diskurzivním 

pohledem; ÚS dá stížnost soudu, ten napíše že je to nesmysl, ÚS se tím nezabývá ale 

nepošle to tomu stěžovateli – ztráta šance vyjádřit se k tomu, dotváření práva 

 Štrasburk rozvíjí koncepci kontradiktornost TŘ, rovnost zbraní v řízení, obě strany mají 

stejné možnosti 

O čem to je 

 diskuze o právu k tomu, aby byla diskuzí, musí naplňovat nějaká základní pravidla 

 vyhýbají se hledání materiálních pravd, ne obsah problému, ale proces! 

 Diskuse o právu je obdobná diskusi lidí; argumenty mohou různé a budou přesvědčovat 

druhou stranu, ale předpokladem právní diskuse je, že odkryjeme všechny karty i tomu 

svému spoluvystupujícímu – racionalita diskursu – i druhá strana se musí rozhodovat podle 

všech racionálních argumentů 

 pokud některé argumenty jsou banální, zjistíme to diskuzí; díky tomu, že jsou odkryté se 

dají vyvrátit 



 právník se má pokoušet dospět k určitému závěru i díky tomu, že odkryje všechny 

argumenty – vrcholné soudy jsou vždy kolegiální, aby si vyvraceli navzájem blbé argumenty 

– respektují se pravidla pro diskuzi, uvnitř soudu už se eliminují důkazy, které jsou 

nepřesvědčivé nebo právně špatné a v důsledku toho pak bude vydáno rozhodnutí a v něm 

by měly být i všechny relevantní argumenty 

 existují druhy argumentů 

◦ argumenty, které je nutno vždy použít – norma, kterou musíme vždy použít 

▪ pravá retroaktivita a její zákaz 

◦ argumenty, které jsou právně neplatné - mimo mísu (značnou část studia práva je 

vyučování toho, které argumenty použít a které jsou neplatné) –  

▪ odvolání předsedkyně NS prezidentem a potom odvolání ÚS pozastavil a pak to 

prohlásil za protiústavní; prezidentovi lidi – kdžy už jednou vlak odjede je pryč z 

nádraží a nedá se vrátit – nesmysl, absolutní neplatnost a nulita a ty vrátí vlak na 

nádraží a finguje, že vlak nikdy neodjel – právníkův život je plný fikcí, právo je 

fikce (právně neexistoval Protektorát) 

▪ potřeba vytvářet minimální konsenzus – bez konsenzu nemůžeme mít právo, pokd se 

neshondeme třeba na nulitě, narušíme minimální shodu a to je třeba důvodem pro 

ukončení státní zkoušky 

▪ právníci komunikují a tím se navzájem ovlivňují – v každém okamžiku pro každého 

z nás je něco, co je nepochybné a nutné, pak je něco co je možné a pak je něco co je 

diskurzivně nemožné – množiny nebudou identické u všech, ale budou se překrývat 

a to na čem se shodneme 

▪ výuka práva, právní dogmatika, měla by se snížit ta neurčitá oblast (kdo ví jak to 

dopadne – to co je možné) 

▪ Nález ÚS o spoření – nepřekvapivé – zrušil balíček ze stavu legislativní nouze, to už 

ÚS jednou posuzoval a rozhodl a tudíž to tak bude dál; otázka nepravé retroaktivity, 

lze snížit státní podporu do budoucna – ochrana legitimního očekávání – šedá zóna – 

ÚS to tam nepustil 

◦ v každé diskuzi se právníci shodnou na něčem, co je nevyhnutelné, na něčem co je 

možné a na něčem co nemůže být; extrémní právník je špatný právník, nejlepší právníci 

jsou ti, kteří z minoritního názoru udělají konformní názor, jsou schopní to z roviny 

„nelze“ přesunout do roviny „možné“ nebo i do roviny „nutné“ 

▪ i námitku promlčení práva zle odmítnout s odkazem na zneužití práva, předtím 

nemožné, aby někdo překlenul promlčení práva 

▪ právo je v neustálém vývoji a s ním i hranice toho co je možné, nutné 

◦ právní argumenty jsou – musí se použít (text zákona), nesmí se použít (argument 

popírající zásady práva, negace nulity), můžete použít – to je nejzajímavější – co vše lze 

použít (třeba použití ekonomická analýza v právu – jaké budou ekonomické důsledky 

této interpretace práva v mikro i makroekonomii – budeme se snažit mu přiřadit právní 

sílu – relativní síla navzájem; zájem historického zákonodárce; současný přesný výklad 

zákona, objektivní smysl zákona v současnosti – dnes silnější smysl zákona než záměr 

zákonodárce, pokud je třeba jasně v rozporu s textem daného zákona) 

◦ jaká je relativní síla argumentů – a to i obligatorních 

◦ jak jsou postuláty promítány v soudní praxi – velkou roli má právní kultura: n 

▪ a jedné straně francouzské zákony s krátkým odůvodněním (diskuse neproběhne celá 

v odůvodnění, ale zčásti i jinde – instituce generálních advokátů – stanoviska aby 

bylo odůvodnění soudů srozumitelné; předkládá soudcům argumenty, aby to byli i 

laicky pochopitelné, na tomto základě pak přijímá soud rozhodnutí – pouze 



argumenty, které použity být musí 

▪ německá teorie – každý argument se podobá židli na čtyřech nohách, aby ustál 

kritiku, to znamená, že musí být podepřeny; mnohem delší a argumentativnější 

rozhodnutí, odkazy na zdroje, které mohou být uvedeny a nemusí – zdroje tam jsou, 

aby bylo přesvědčivější, chyběly by tam bez nich dílčí subpremisy, soud by bez nich 

řekl, že něco je, ale neřekl by proč (kráva je kráva, i když ji nazveme kůň) 

▪ soudní rozhodnutí ve střední Evropě vždy delší než ve Francii 

▪ proto ty nálezy pak čte méně lidí, ale délka má přispívat k přesvědčivosti nálezů 

▪ dříve se soudní rozhodnutí opíralo o absolutního suveréna – panovník nemusí 

vysvětlovat, protože se to rozhodnutí legitimuje autoritou panovníka; později je 

rozhodnutí legitimizováno svou přesvědčivostí a pádnosti svých argumentů 

▪ V USA mají dneska klidně i 100 stran, ve Francii se prodloužilo na 5-7 stran, u nás 

tak 40 stran ÚS 

Sjednocující idea 

 DT se snaží právní argumentaci považovat za proces autoritativní a ne autoritářský 

 autoritativní – procesní strany prakticky 

 autoritářský pohled – pravda je to proto, že to rozhodl ÚS; soudci dříve nemuseli 

vysvětlovat proč tak rozhodli, rozhodnutí je nalézáno kognitivně 

 když se sejdou právníci, kteří budou diskutovat a neshodnou se, diskuze by nemusela nikdy 

skončit, diskusi vždycky ukončí pak soudní rozhodnutí; může to být mezi procesními 

stranami, mezi akademiky, mezi praktikujícími právníky, i mezi nezúčastněnými stranami, 

ale důležité je že ta diskuze proběhne – nejen, že to vrcholný soudní tribunál rozhodne, ale 

taky si vyslechne diskurz a pak nám ukáže co je správné 

 příklady autoritářské:  

◦ stanoviska vrcholných soudů NS, NSS – stanoviska vydávána bez ohledu na 

individuální realitu na konkrétní kauzu, pouze chce sjednotit praxi, aniž má kauzu před 

sebou – pak je to diskuze pouze mezi soudci samotnými – chybí tu strany a ty se pak 

nemohou vyjádřit – to je problém, protože pokud nemáme konkrétní kauzu a nemáme 

reálné aktéry, tak nemůžeme rozhodovat jaksi celkově 

 

odkrýt karty – vysvětlení argumentů, které vedou k závěru toho soudce; advokát nemůže ukázat 

všechny karty, protože nesmí nic dělat nic proti svému klientovi; odkrytí karet pouze v rámci 

předpisů (od advokáta se neočekává, že bude říkat i argumenty v neprospěch klienta, takže je to 

odkryté – ví se že to neřekne) 

strany mají být subjekty a ne objekty, je to trochu amerikanizované, především procesní strany 

přinášejí důkazy 

Habermas není právník, je levicový filosof – kritika uzavřenosti diskurzu – to je otázka co vše se 

má brát v potaz 

Nemá být důležitější záměr zákonodárce důležitější než výklad právníků – delikt spáchá ten, kdo 

hradí závazek u půjčky nehradíte závazek, to je reálný kontrakt – text zákona nepostihuje to co 

myslel zákonodárce (jakékoli předávky peněz nad 10000 eur), ale postihuje pouze konsenzuální 

kontrakty 

pravidla diskurzu jsou psána pro právníky, ne pro normální lidi, i kdyby byli inteligentní (půjčkou 

se hradí závazek – argument mimo mísu) 

DT není jednotný proud 



10. Ekonomická analýza práva 
Ekonomická analýza jako v současnosti nejvlivnější alternativní teorie práva 

Zrod ekonomické analýzy v polovině 20. století 

Ronald Coase a Coaseho teorém  

Teorie transakčních nákladů a jejich význam pro právo 

Současná ekonomická analýza práva: R. Posner a G. Becker 

Ekonomická analýza práva v Evropě 

Praktický význam ekonomické analýzy v právním myšlení 

 

Myšlenka, že právo má společné s ekonomií 

Systematický a vědecký přístup k ekonomickému studiu práva 

Rodí se v 1960s jako samostatný vědní obor, v USA, v 70. a 80., v 90. letech všude ve světě 

 1960 Ronald Coase: Problém společenských nákladů 

◦ formuluje tzv. Coaseho teorém 

◦ diskuse o ekonomii a právu,  

 na úvod termíny: 

◦ ekonomická analýza práva navazuje na klasický utilitarismus (klíčový středobod 

lidského jednání je zvyšování vlastního užitku a štěstí) 

◦ EAP se snaží tyto myšlenky učinit vědečtějšími – člověk je egocentrik, snaží se 

maximalizovat množství svých statků 

◦ výtka 1: EAP chápe lidi jako homo economicus (ale existují lidé, kteří se chovají jinak – 

svatí, slavní, altruisté, hlupci), ale EAP říká, že jistě existují odchylky, ale že typický 

člověk se víceméně blíží tomu homo ekonomikovi 

◦ EAP říká, že pokud se to vezme ve velkých číslech, tak se dá vyabstrahovat typický 

představitel, který se bude homo ekonomikovi podobat 

◦ 2: efektivita v EAP 

▪ Parreto – efektivita: nějaký stav je efektivní, pokud nelze dosáhnout toho, aby se 

postavení někoho zlepšilo, aniž by se postavení někoho jiného zhoršilo – již nelze 

zvyšovat efektivitu  

▪ Caldor - Higgs – efektivita: stále jde o efektivní akt, pokud stav někoho zhoršíme, 

pokud se zlepší postavení někoho, přočež užitek, který člověk 2 má, je větší než 

ztráta někoho jiného (připouští přerozdělování) 

◦ pojem „transakční náklady“ 

▪ vznikají v situaci, kdy je aplikováno a realizováno právo 

▪ vznikají dennodenně 

▪ např. ušlá příležitost, ušlý zisk, zaplacení advokátovi, ztráta času na sepisování 

smlouvy, soudní poplatky, peníze investované do zjištění solventnosti smluvního 

partnera 

▪ když nejsou transakční náklady, nemá právní regulace žádný vliv na konečné 

uspořádání společenských vztahů 

 Coaseho teorém: 

◦ v situaci, kdy nejsou transakční náklady, není právní regulace schopná ovlivnit 

společenské vztahy  

◦ př.: dva sousedi, pan Hořejší má továrnu, pan Dolejší vlastní pole a louky kolem továrny, 

továrna produkuje zplodiny, mohou nastat čtyři modelové situace: 



▪ škody jsou cca 100 euro ročně, škodám se dá úplně předejít, pokud se do továrny 

investuje 50 euro 

▪ 1) právní regulace říká, že pan Hořejší odpovídá za škodu pana Dolejšího – pan 

Hořejší investuje 50 euro do prevence a ušetří tak dalších 50 euro, které by na škodě 

musel dát panu Dolejšímu; vyřešilo se to bez právního sporu 

▪ 2) není právní nárok pana Dolejšího na škodu – do továrny se bude investovat, panu 

Dolejšímu se vyplatí zaplatit panu Hořejšímu 60 euro, aby 50 euro investoval do 

továrny, panu Dolejšímu zbyde 40 euro, o které by jinak přišel 

▪ ať už je regulace nebo není, vždy se tam bude investovat 

▪ opačně – škoda 50 euro, prevence 100 euro 

▪ 3) právní regulace na náhradu škody pan Hořejší nebude investovat do prevence a 

zaplatí 50 euro panu Dolejšímu 

▪ 4) není nárok – pan Hořejší nebude investovat, ale škodu ponese pan Dolejší 

▪ bez ohledu na právní regulaci bude v prvním případě vždy investice a ve druhém 

nikdy 

▪ !!! nejsou tam transakční náklady 

▪ výtky:  

 není irelevantní, kdo ponese náklady – fundamentální – EAP nikdy nebude 

vyčerpávající pojednání, zda nějaké řešení takto má být nebo nemá, pro 

ekonomii je etika a morálka indiferentní, někdy se snaží nahradit morálku 

efektivitou, ale jde o proudy (Calbresi – jinak...) 

 ve světě není situace bez transakčních nákladů 

◦ př. nejistota, jestli má za daných podmínek právo žalovat (jestli má žalovat a 

koho; jaké právo vlastně platí) – vzniknou transakční náklady (advokát, 

soudní poplatky, čas, délka soudního řízení...) 

◦ nejistota faktická – prokázat jestli to poškození je od továrny 

◦ v reálném světě můžou nastat i jiné situace: 

▪ škodí 1 000 000 lidí, kterým způsobuje 10 000 000 € škodu, čili každému 

10 € za cenu prevence 100 €, negociace, těžké by bylo shromáždit lidi – 

dvě možnosti, buď to zregulovat (veřejnoprávní regulace), nebo přistoupit 

na hromadnou žalobu (soukromoprávní), možné podat žalobu jménem 

celé skupiny poškozených osob, ale jsou tam i problémy, u nás nefunguje 

▪ v reálném světě je třeba té regulace nebo 

▪ CT nás nutí přemýšlet, když přijímáme novou právní normu, jaké 

transakční náklady přinese, stejně jako když přijímáme právní interpretaci 

▪ CT můžeme aplikovat taky na aplikační praxi – výklad zákona, 

interpretace A v porovnání s interpretací B;  

 př. správní žaloba – nový bytový dům se 100 byty, developer vymezí 

100 bytových jednotek, které jsou sporné – spor o výši daně spojené 

s bytovou jednotkou – jedna žaloba, která napadá 100 rozhodnutí FU, 

správní soud to rozdělí a je z toho 100 řízení, za každé 2000 Kč – 

vznikne z toho 200 000 Kč – platíme za žalobu nebo za rozhodnutí – 

nemůžeme platit za každé rozhodnutí, pokud se neliší ničím jiným 

než číslem jednacím – to by bylo neekonomické, totálně by se to 

prodražilo 

◦ EAP je na vítězném pochodu 

▪ racionální příklady: 



 co udělá se zločinností zvýšení trestních sazeb, objasněnosti případů 

 správa kapitálových společností, Tomáš Richtr, problémy 

transformace, „vakuová analýza práva“ - studenti se učí normy pouze 

pro sebe – náklady korporace 

 chápání některých právnických termínům 

◦ nedbalost = někdo je nedbalý tehdy, pokud náklady prevence jsou 

menší, než je násobek hrozící škody a její pravděpodobnosti; 

smyslem práva odpovědnosti za škodu, je aby se jiný choval jako 

ke svému majetku 

◦ chovejme se tak i ve vztahu ke třetím osobám, škody, které 

můžeme vyvolávat třetím osobám 

◦ vlastníci psa nedali na koupališti psovi náhubek, ukousne holčičce 

nos – (za kolik peněz byste vyměnili nos), pravděpodobnost 

vzniku škody není malá, jaká je výše investice do prevence? V 

podstatě žádná, odpovídá několika sekundám ztraceného času na 

nandání náhubku a náhubku; investice byla marginální ve 

srovnání s hrozící škodou 

◦ jak odškodňovat nemateriální zásahy do práva na soukromí – 

bulvár: 

▪ vymyslí si celý rozhovor; co z toho ten bulvár má: o deset tisíc 

víc prodaných výtisků 

▪ dříve bylo normální, že stačí omluva, ale pak rozhodli, že 

náhrada škody musí být taková, aby se to bulváru vůbec 

nevyplatilo publikovat 

▪ cena za odškodnění musí být vyšší než ekonomický profit, 

nejen kompenzace, ale i prevence 


