
  

Obecné znaky právní normy (genus proximum) 

Regulativnost – norma představuje určitý pokyn 
k určitému druhu chování – ve formě příkazu, zákazu 

nebo dovolení 
Obecnost – norma vymezuje svůj předmět a subjekty 

definičními znaky a ne jejich výčtem. 

Humova teze 

Teze o nepřekonatelné propasti mezi bytím a mětím. 
Odděluje fakta od norem – z norem lze dovodit pouze 

normy a z faktů pouze fakta. Z toho co je nelze 
dovozovat to, co býti má. 

Kroky testu proporcionality 

Test vhodnosti 
Test potřebnosti 

Poměřování obou v kolizi stojících základních práv 
Požadavek minimalizace zásahu do v kolizi stojícího 

základního práva nebo svobody 

Praktická jistota 

Podle Weinbergera představuje materiální pravdu.  
Absolutní pravda totiž podle něj není nikdy 

poznatelná, takže v soudním řízení je třeba směřovat 
k poznání s praktickou jistotou – tedy 

s pravděpodobností blížící se skutečnosti, bez 
důvodné pochybnosti. Praktická jistota tedy 

představuje vysoký stupeň pravděpodobnosti, který 
je možno považovat za pravdu. 

Účel práva podle Jheringa 

Stvořitelem celého práva je účel – neexistuje právní 
věta, která by nesledovala nějaký účel, tj. nějaký 
praktický motiv. Na nejobecnější úrovni je účelem 
zajištění životních podmínek společnosti. Účely jsou 
určeny historicky se měnícími požadavky na štěstí – 

obsah práva musí být proto proměnlivý. 

Test vhodnosti 

Test vhodnosti představuje první krok testu 
proporcionality. 

Dochází v něm k posuzování zvoleného normativního 
prostředku z pohledu možného naplnění 

sledovaného účelu – jestli tedy je vhodný a plní svůj 
účel. 

Základní struktura účelů v právu podle 
Radbrucha 

1. Obecné blaho - chápáno sociálně (všech, 
většiny), organicky (státního nebo národního 
celku) nebo institucionálně (uskutečňování 
věcných hodnot na základě jejich povahy) 

2. Spravedlnost – garance ochrany jednotlivce 
v konfrontaci s ochranou celku 

3. Právní jistota 

Noetická distinkce 

 
Distinkce přirozenoprávních nauk a pozitivismu na 

základě přístupu k praktickému poznání 
(=poznávání toho, co má být, správného mětí). 
Přirozenoprávní nauky jeho existenci uznávají – 

kognitivismus. 
Pozitivní právo jeho existenci neuznává – 

nonkognitivismus. 
 



Teorie platnosti podle Alexyho 

Alexy definuje 3 druhy platnosti: 
1. Sociální – platnost normy určuje její faktická 

realizace – norma je platná, pokud je 
dodržována, a nebo je její nedodržení 

sankcionováno. 
2. Etická – je dána morální zdůvodněním – 
norma je platná, pokud si ji adresát zdůvodní 

z hlediska morálky. 
3. Právnická – norma je platná na základě toho, 

že jsou naplněny formální požadavky pro 
příslušný pramen práva – procedura přijetí, 

vydání apod.  

3 distinkce mezi iusnaturalismem a právním 
pozitivismem 

Spojovací a oddělující teze 
Noetická distinkce 

Distinkce na základě určení důvodu platnosti 

Formální spravedlnost 

Formální spravedlnosti je spravedlnost zákonná. 
Jejím hlavním požadavkem je princip rovnosti před 
zákonem – rovnost de iure – každý zaplatí stejnou 

pokutu, nehledě na jeho majetkové poměry. 
Spravedlnost na základě struktury, nikoli obsahu. 

Spojovací teze 

Způsob distinkce mezi iusnaturalismem a pozitivním 
právem, který uznává vnitřní spojení práva a 
morálky – obsahové prolínání těchto dvou 

normových systémů vytváří celek práva. Typická pro 
iusnaturalismus. 

Test potřebnosti 

Test potřebnosti představuje druhý krok testu 
proporcionality. 

Představuje porovnání zvoleného normativního 
prostředku s jinými, pomocí kterých by šlo 

dosáhnout stejného účinku, ale s menším nebo 
žádným zásahem do v kolizi stojícího základního 

práva či svobody.  

Deontické normativní modality 
Deontické normativní modality představují příkaz, 

zákaz nebo dovolení. 

Deontické normativní operátory 

Deontické normativní operátory jsou části 
regulativní věty, které obsahují deontické modality – 

vyjadřují příkaz, zákaz nebo dovolení – tedy 
formulace „je zákazáno,“ „je dovoleno“ apod. Bez této 
části nepoznáme, zda se jedná o příkaz, zákaz nebo 

dovolení.  

Formální pravda 
Formální pravda je to, co soud dokáže zjistit během 

řízení. 

Hraniční orgán 

 
Podle Alfreda Verdrosse představuje určitý orgán, 
kterému právo ukládá a nařizuje určité chování, 

ovšem bez toho, že by mu v případě porušení hrozila 
sankce – zavazuje jej sledovat právní řád podle svého 

nejlepšího svědomí a vědomí. 
 



Hard case 

Nedeterminovaný případ bez předem daného řešení. 
Za použití správné metodologie bez svévole 
nalezneme více srovnatelných řešení, která se 
všechna jeví jako objektivně správná. 

Individuální a kolektivní spravedlnost 

Individuální spravedlnost se vztahuje ke 
konkrétnímu případu – zda byl rozhodnut vzhledem 

ke sutkovým okolnostem spravedlivě. 
Kolektivní (obecná) spravedlnost souvisí s pravidly, 
která mají být obecně dodržována všemi – např. 
rovnost před zákonem, zákaz diskriminace. 

Individuální a kolektivní dobro 

Individuální a kolektivní dobro představuje účely 
v právu.  

Individuální dobra jsou distributivní – lze je dělit 
mezi jednotlivé subjekty, náleží konkrétnímu 
subjektu. Např. lidská důstojnost, život, zdraví, 

vlastnictví. 
Kolektivní dobra jsou nedistributivní – nelze je dělit 
mezi jednotlivé subjekty, náleží všem stejně, nikdo 
nemůže být vyloučen z jejich požívání. Např. zdravé 

životní prostředí, národní bezpečnost. 

Materiální pravda 

Podle Weinbergera je materiální pravda praktická 
jistota. Blíží se tedy absolutní pravdě, soudce ji musí 
prokázat s pravděpodobností blížící se jistotě, bez 

důvodné pochybnosti (ne nade vší pochybnost, to už 
by byla jistota). 

Materiální spravedlnost 

Materiální spravedlnost je spravedlnost faktická, de 
facto rovnost.  

Při aplikaci práva na konkrétní případ se přihlíží i ke 
skutečnostem, které nejsou z hlediska práva 
relevantní, ale tvoří konkrétní sociální aspekt 

případu. 
Podle materiální spravedlnosti by tedy každý platil 

pokutu podle svých majetkových poměrů. 

Metafyzický apendix pozitivního práva 

Též imperativ nezměnitelnosti, materiální či tvrdé 
jádro ústavy. 

Jedná se o ustanovení základního zákona, které nelze 
měnit a nesmí podléhat revizi. Pevný bod, ze kterého 

vychází zbytek právního řádu. 
Není přesně definován a odkazuje i na 

přirozenoprávní principy. 
Čl. 9 odst. 2 Ústavy ČR: Změna podstatných náležitostí 

demokratického právního státu je nepřípustná. 

Oddělovací teze 

Způsob distinkce mezi iusnaturalismem a pozitivním 
právem, který striktně odděluje právo a morálku jako 
dva na sobě nezávislé právní soubory. Typická pro 

pozitivní právo – existuje jen pozitivní právo, 
přirozené na něj může mí vliv, ale je od něj odděleno. 

Právní noetika 
Též právní gnoseologie. 

Nauka o poznání a pravdivosti práva, jeho nalézání a 
dokazování. 



Rozdíl mezi právními principy a právními 
normami 

Logicko-aplikační vymezení: 
Platnost právní normy je absolutní (norma 

jednoduše platí nebo neplatí), zatímco platnost 
principů je aproximativní (mají tendenci směřovat 
k absolutní platnosti, což však není možné, protože 
se dostávají vzájemně do kolize). → až v případě 
kolize poznáme, že jde o princip (u kolize norem 
jedna prostě přestane platit). Principy mají vyšší 
míru obecnosti než právní normy, jsou v podstatě 

nezrušitelné. 
 

Obsahové vymezení: 
Právní princip se od normy liší na základě obsahu, 

forma i struktura zůstává stejná – právní princip není 
obecnější ani abstraktnější než norma, ale má 
obecněji vymezenou skutkovou podstatu a 

subsumpční podmínky – dopadá na více skutečností. 
Právní principy představují obecné abstraktní 
regulativní ideje – vůdčí zásady, na kterých stojí 

právní systém. Mají povahu axiomů. 
Právní normy jsou obecně závazná pravidla chování, 
stanovená nebo uznaná státem, jejichž porušení stát 

sankcionuje. 

Radbruchova formule 

V případě konfliktu mezi přirozeným právem a 
spravedlností má přednost přirozené právo 

zajišťované právními předpisy – pokud však rozpor 
pozitivní normy s fundamentálními principy je 

evidentní a dosahuje nesnesitelné míry, musí zákon 
spravedlnosti ustoupit. Takto vadný předpis je 

neplatná ex tunc. 

Specifické znaky právní normy (differentia 
specifica) 

Znaky odlišující jednotlivé normy od jiných. 
1. Spojení práva s autoritou – subjektem tvorby 

nebo uznání jakož i subjektem zabezpečování 
právních norem je stát představovaný 

státními orgány. 
2. Univerzalita práva -  adresátem právních 

norem je celá společnost organizovaná ve 
státě nebo jiném společenském celku. 

3. Specifická forma – právní norma má 
specifickou stanovenou nebo uznanou formu, 
je obsažena v jedné z forem pramenů práva. 

Teleologický výklad 
Teleologický výklad představuje výklad e ratione 
legis, tedy ze smyslu zákona. Zkoumá se tedy úmysl 

zákonodárce a účel dané normy.  

Test proporcionality 

 
Test proporcionality představuje metodu, pomocí níž 
lze řešit kolizi dvou mezi více proti sobě stojících 

principů – základních subjektivních práv. 
Skládá se z testu vhodnosti, potřebnosti, poměřování 

v kolizi stojících hodnot a požadavku minimálního 
zásahu do v kolizi stojícího práva nebo svobody. 

 
 



Zásada volného hodnocení důkazů 

Podle zásady volného hodnocení důkazů nemá žádný 
důkazní prostředek a priori objektivním právem 
stanovenou důkazní sílu. Jako důkaz tedy může 
posloužit vše, co dopomůže skutečnému poznání 
věci. Je na soudci, jakou důkazu dá důkazní sílu. 

Textualismus 
Směr, který se zaměřuje pouze na výklad textu, jeho 
popis a kritiku. Předpokládá, že právo nemá mezery 

a vše lze tedy dovodit z textu zákona.  

Kolize platnosti 

Kolize mezi právnickou, sociální nebo etickou 
platností – některé z nich jsou v rozporu. 

Právní X etická: např. interrupce – právně je platná, 
ale morálně je v rozporu. 

Právní X sociální: pokud dojde k neužívání platného 
pravidla společností – desuetudo. 

Regulativ (norma) a regulativní (normativní) 
věta 

Regulativní věta je jazykovým vyjádřením závazné 
úpravy lidského chování – tedy celá věta „je zakázáno 

kouřit.“ 
Regulativ je významem regulativní věty, vlastní 

pravidlo chování 

Skutková podstata 

Faktická reálná situace, souhrn typických, právně 
relevantních znaků, které určitý faktický stav 

podřazují pod konkrétní právní institut či právní 
normu.  

Představuje podmínku nastoupení normativního 
tlaku – způsobuje normativní následek. 

Je vyjádřena v hypotéze právní normy – určení 
subjektů a podmínek, které musí nastat, aby byl 

vyvolán právní následek. 

Implicitní dovolení 
Takové dovolení, které je přímo v něčem obsaženo – 
v příkazu – pokud je něco přikázáno, je to i dovoleno. 

Nadzákonná spravedlnost 

Nadzákonná spravedlnost je spravedlnost vycházející 
z moci lidu (moci ustavující). Neztotožňuje 

spravedlnost se zákonnou spravedlností, ale hledá ji 
mimo právo -  spravedlnost vychází z morálky, 

hodnoty atd.  

Rozdíl mezi obecností a univerzalitou právní normy 

Obecnost právní normy je obecným znakem a je dána 
tím, že norma určuje své subjekty definičními znaky 

a ne výčtem. Univerzalita je dána regulativním 
potenciálem vůči všem subjektům určitého lidského 

společenství. 

Předporozumění dle Essera 
Člověk, který rozhoduje daný případ už je 

rozhodnutý předtím, než začne s interpretací, a tak 
interpretuje tak, aby to sedělo na jeho přesvědčení. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Idea institucionálního sepjetí práva a morálky 

Alfred Verdross – druhá iusnaturalistická 
interpretace spojovací teze. 

Právo jako donucovací řád o libovolném obsahu 
obsahující nařízení určitého chování lidem a také 

nařízení lidem ztělesňujícím společenské orgány, aby 
vyvodili právní následky vůči těm, kteří normy 
prvního typu porušují. Předpokládá existenci 
hraničního orgánu – orgánu, který dodržování 

kontroluje a zákon mu ukládá určitá nařízení, aniž by 
mu za jejich porušení hrozila sankce – jedná tedy ve 

spojení s morálkou. 

Porozumění 
Porozumění představuje poznávací proces – proces, 
kterým poznáváme vnější svět a dějinné skutečnosti. 

Radbruchův mýtus 
Vztahuje se k problému nacistického zákonodárství – 

problém nacistických soudců nebyl v tom, že se 
nacistického práva drželi, ale v tom jak jej vykládali. 

Předvědění (von Wright) 

Předvědění představuje souhrn vědění, které o dané 
věci máme ještě předtím, než se problematikou 

začneme zabývat. Interpret má vždy určitá vstupní 
data, sumu poznatků o dané věci. 

Jde např. o základy právních znalostí, vědomosti o 
struktuře oblasti právní úpravy, znalost pramenů 

práva apod. 
Dělí se na individuální (předvědění konkrétního 
interpreta) a globální (předvědění právního 

společenství. 

Affirmative action (ospravedlnění) 

Představuje pozitivní diskriminaci, kdy jsou některé 
skupiny zvýhodněny kvůli svému horšímu 

společenskému postavení. 
Jedná se o politiku zvýhodňování radových menšin 
prostřednictvím kvót v USA v 50. letech. Objevila se 
poté, co Nejvyšší soud rozhodl, že segregační zákony 
jednotlivých států (oddělování černých a bílých ve 
vlacích, školách apod.) jsou v rozporu s ústavou. 
Tento princip je postaven na rovnosti výsledku. 

Byl zvrácen roku 1976, kdy Nejvyšší soud rozhodl, že 
přijetí černošského studenta, který měl stejný 

výsledek jako běloch, na úrok bělocha, je v rozporu 
s ústavou. Princip rovnosti výsledku tak byl nahrazen 

principem rovnosti příležitostí. 

Alexyho interpretační metody 

Systematická metoda – analýza vnitřní konzistence 
systému práva. 

Obecně praktická metoda – hledání účelu. 
Genetická metoda – subjektivní historický výklad. 

Lingvistická metoda – jazykový výklad. 

Analytická jurisprudence 

Směr pozitivně právního učení, který si klade ambice 
analýzou a systematizací právních pojmů utvořit 
konzistentní vědecký systém. Objasňuje platnost 
norem pouze z normového systému samotného.  

Dva úkoly: analyticko-popisný a kriticko-hodnotící. 
Zkoumá, zda je norma ve státě právem či není. 

Předmětem jejího bádání je deonticky ideální svět. 



Analytické důvody platnosti (koncepce norem) 

Dělení podle Höllandera. 
Analytické důvody platnosti jsou důvody endogenní, 

tedy pochází ze systému samotného – zákon platí, 
protože byl vydán stanoveným způsobem. 

Aproximativní platnost 

Aproximativní platnost je platnost přibližná, 
relativní, nikoli tedy absolutní. 

Platí pro právní principy – mají různou míru 
intenzity platnosti, a proto, dostanou-li se do kolize, 
řeší se to jejich poměřováním a nedojde k derogaci 

jednoho z nich. 

Aproximativní užitek 

Aproximativní užitek se určuje poměřováním 
individuální újmy k obecnému dobru – čím větší má 
něco přínos pro obecné dobro, tím větší může být 

míra rizika individuální újmy. Jeho význam 
zdůrazňují utilitaristé. 

Příkladem je přípustnost medicinského experimentu 
– je zde sice riziko individuální újmy, ale je vyváženo 

přínosem pro budoucí léčbu. 

Argumenty proti exemplárnímu trestu 

Může dojít k narušení právní jistoty. 
Může být nespravedlivý vzhledem k jiným 

rozhodnutím. 
Dochází k rozporu mezi individuální a kolektivní 

spravedlností. 

Moc 

Způsob působení na jednotlivce s cílem zabezpečit 
reprodukci skupiny.  

Formulováním mocí požadovaného druhu chování 
vzniká norma. 

Legitimita moci 

Oprávněnost státní moci působit na občany. 
V minulosti se odvozovala např. od obecného dobra, 
božího zákona nebo společenské smlouvy, dnes od 

suverenity a mandátu lidu. 

Axiologický pohled na svobodu 
Pohled na svobodu je ovlivněn hodnotami, které 
uznáváme – četnost alternativ našeho možného 

chování 

Axiologie 
Nauka o hodnotách, jejich povaze a vztazích, které je 

doprovázejí. 

Axiologie práva 
Nauka zabývající se právními hodnotami 
objasňováním kategorií spravedlnost a 

nespravedlnost. 

Tři způsoby nahlížení na text normy 

1. Text jako indikátor normy – pouze říká, že 
nějaká norma existuje, ale ta existuje i 

nezávisle na textu. 
2. Text jako výpověď o normě – norma je 
produkt normativní vůle zákonodárce, z textu 
jí ale jen interpretujeme a snažíme se úmysl 

zákonodárce dovodit. 
3. Text jako zdroj normy – není rozdíl mezi 

normou a jejím textem, stát může požadovat 
pouze chování přímo určené v normě. 



Paretovo optimum 

Paretovo optimum představuje situaci, kdy si 
kdokoliv ve společnosti může polepšit jen na úkor 
někoho jiného – někdo si polepší a tím si někdo 
pohorší – podle Pareta je to stav vrcholu rozvoje 

dané společnosti. 

Členění norem z noetického hlediska 

Členění podle G.H. von Wrighta. 
Členění podle toho, zda lze normě přiřadit hodnoty 

pravda/nepravda nebo ne. 
Kognitivismus/nonkognitivismus. 

Kognitivismus 

Směr, který zastává názor, že normě lze přiřadit 
hodnotu pravdivosti – lze přijít k praktickému 

poznání. 
Kognitivistické normy jsou normy deskriptivní. 
Dělí se na naturalistický a nonnaturalistický 

kognitivismus. 

Naturalistický kognitivismus 
Kognitivistický směr, který pravdivost norem 
vyvozuje na základě empirického pozorování 

společenské reality. 

Nonnaturalistický kognitivismus 
Kognitivistický směr, který pravdivost norem chápe 
jako nutnost danou prostřednictvím reflexe vztahu 

práva a morálky. 

Nonkognitivismus 

Směr, který zastává názor, že normě nelze přiřadit 
hodnotu pravdivosti – nelze přijít k praktickému 
poznání, odmítá spojování norem s pravdivostí. 

Normy spojuje s normotvornou autoritou. 
Nonkognitivistické normy jsou preskriptivní. 

Normologický optimismus 

Třídění koncepcí právní normy podle Weinbergera. 
Směry, které počítají s možností logického popisu 

normativního světa. Svět lze podle nich poznat v jeho 
úplnosti. 

Normologický skepticismus 
Třídění koncepcí právní normy podle Weinbergera. 
Směry, které odmítají možnost logického popisu 

normativního myšlení.  

Dva předpoklady, z nichž vychází pojem normy podle 
Sieckmanna 

1. Normy je nutné odlišit od normativních vět 
jako jejich jazykové formulace – nejde o totéž, 

jelikož stejnou normu lze formulovat 
odlišným způsobem. 

2. K pojmu normy nepatří znak její platnosti. 

Deonticky ideální svět Ideální normativní systém kde každý dodržuje právo. 

Bilaterální dovolení 

Typ dovolení, které předpokládá jak určité chování, 
tak jeho opak – lze se tedy chovat dovoleným 

způsobem, ale i opačně. Jedná se o nepovinnostní 
chování. 

Může být explicitní nebo tacitní. 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Decisionismus 
 

Decisionismus představuje koncepci, která stojí proti 
kognitivismu. Klade důraz na roli soudce a na jeho 

volné soudcovské rozhodování. Decisionisté 
nepovažují právo za dokonalé, tudíž soudce není jen 

subsumpčním strojem, ale má svým úsudkem 
vyplňovat mezery v právu. 

Např. americký právní realismus, zájmová 
jurisprudence, škola volného práva. 

Desuetudo Vyjití práva z užívání a tím způsobený jeho zánik. 

Cessante ratione legis cessant lex ipsa Zánik účelu dané normy, nemožnost jejího uplatnění. 

Dispoziční princip 

Dispoziční princip spočívá s tom, že předmět řízení a 
samotné řízení je plně v rukou účastníků. Soud 
zahajuje soudní řízení na návrh jedné ze stran a 
nemůže straně, která zvítězí přiřknout více, než 

žádala. 

Dovolení na základě neupravenosti 

Též tacitní dovolení. 
Dovolení na základě principu co není zakázáno, je 

dovoleno – je tedy dovoleno vše, co zákon 
nezakazuje. 

Dva typy regulativních významů 

Preskriptivní – významem regulativního výrazu je 
regulativ – preskriptivní věta určuje pravidlo 

samotné.  
Deskriptivní – významem regulativního výrazu je 
tvrzení o existenci regulativu – deskriptivní věta 
pouze popisuje nezávisle na ní existující pravidlo.  

Endogenní důvody platnosti 

Endogenní důvody platnosti jsou takové, které 
působí zevnitř systému – sám systém tedy obsahuje 
důvod své platnosti, není třeba zásahu z vnějšku. 

Dělí se na faktuální (právo platí, protože jako právo 
působí a je dodržováno a vynucováno) a analytické 

(část systému práva určuje, že zbytek platí). 

Exogenní důvody platnosti 
Důvody platnosti, které na právo působí zvnějšku – 
mimo systém pozitivního práva, např. spravedlnost, 

dobro, morálka apod. 

Explicitní dovolení 
Takové dovolení, které je v normě výslovně 

vyjádřeno. 

Fundamentální vysvětlení (Nozick) 

Pojmy z jedné oblasti jsou vysvětlovány pomocí 
pojmů z oblasti druhé – pokud je takto získáváno 

vysvětlení, je akceptovatelná i nesprávnost 
východisek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Historická právní škola 

Friedrich Carl von Savigny 
Vzniká v 19. století v Německu. 

Kritizuje přirozené právo, ale zároveň odmítá i 
legální pozitivismus jako spekulativní ničím 

neodůvodněnou představu řádu. Právo má jak 
dimenzi obyčejů, tak dimenzi zákonného práva a 

rozhodování soudů. 
Podle ní se právo historicky vyvíjí a je zvislé na 
vlastnostech konkrétního národa. Je výsledkem 

„ducha národa,“ který určuje principy konkrétního 
práva. Právo má svou vlastní historii. 

Škola volného práva 

Eugen Ehrlich, Ernst Kantorowicz, Ernst Fuchs, Ernst 
Stampe 

Vedle formálního práva existuje volné, jemu 
rovnocenné právo – nesplňuje kritéria formální 

platnosti, zahrnuje představy o tom, co je rozumné 
přiměřené, slušné apod. tvrdí, že pod rouškou 
interpretace se skrytě podsouvá řešení, které je 
požadováno za žádoucí – měli bychom otevřeně 
přiznat, že zákon nemá odpověď a my hledáme 
takové řešení, které považujeme za společensky 

žádoucí. 
Úlohou soudce je pružně reagovat a spoluvytvářet 
právo. Nejprve by měl hledat spravedlivé řešení a až 
potom jeho odůvodnění v zákonném právu. Soudce 
má téměř stejnou svobodu při tvorbě práva jako 

zákonodárce. Má se však držet zákona, pokud je jeho 
znění jasné a dává nepochybnou odpověď a zákonná 
regulace je účelná z pohledu aktuální situace – není 

však skoro nikdy. 
Ideály úplného, jednoznačného, objektivního apod. 
práva jsou nedosažitelné – je třeba se orientovat na 
přizpůsobivost práva společenské realitě. Zákonné 
právo je zastaralé už v okamžiku svého formulování. 

 

Pojmová jurisprudence 

Georg Friedrich Puchta, Friedrich Carl von Savigny, 
rané dílo Rudolfa von Jheringa 

Představitelé pojmové jurisprudence se snaží právní 
materii uspořádat to logicky-deduktivní soustavy, 
podle nich se nalézání práva děje pouze cestou 
logické dedukce. Deduktivní metodou lze podle 
Puchty dospět od nejobecnějších normativních 
východisek k pravdivým závěrům o konkrétním 
právu nebo povinnosti při subsumpci skutkových 

zjištění. Usilují o dedukci normativních vět 
z právních pojmů a snaží se dokázat, že zákon je 

plodným vycházeje ze sebe sama.  
Právní vědě dávají analytický charakter – jejím 
úkolem je poznávat věty v jejich systematické 

souvislosti a sledovat genealogii jednotlivé věty až 
nahoru k jejímu principu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Americký právní realismus 

Holmes, Roscoe Pound, Hutcheson 
Langdell byl prvním děkanem právnické fakulty na 

Harvardu – tehdy se právo nevyučovalo, bylo 
řemeslem, nedokázali s ani představit, že by se mělo 
právo učit – byl botanik, snažil se právo vyučovat 
jako systém rostlin – tedy jako logický systém 

právních pojmů a principů. 
Ze strany Holmese (soudce nejvyššího soudu) kritika 
– právo přeci není jen pouhou logikou, ale je to život 

ve skutečnosti.  
Roscoe Pound – kritizoval Langdella – je třeba zjistit, 
jak právo funguje ve skutečnosti, rozdíl mezi law in 

book a law in action. 
Právo je neurčité, plné mezer, a tak soudci 

nerozhodují pouze na základě norem, ale musíme 
hledat jejich skutečné motivy rozhodování. Právo je 

předpovědí o tom, jak soudce rozhodne. 
Hutcheson – přiznal že rozhoduje podle intuice a až 
potom doplní odůvodnění rozhodnutí, jednoduše 
proto, že se to po něm chce – hledá normy které 

budou vyhovovat jeho závěru, který učinil intuitivně.  

Zájmová jurisprudence 

Pozdější právo Rudolfa von Jheringa, Philip Heck, 
Rudolf Müller-Erzbach 

Kritika pojmové jurisprudence – společnost není 
homogenní, ale je tvořena určitými zájmovými 

skupinami – ty se spolu dostávají do konfliktu. Zákon 
je produktem tohoto konfliktu zájmů a je třeba 
pochopit, jaký zájem daný zákon sleduje a podle 

tohoto zájmu jej interpretovat a aplikovat. 
Je tedy třeba se zabývat tím, jak právo funguje 

v realitě a ptát se po účelu.  
Existují tři roviny pojmu: pojmové jádro (jasné), 

pojmové okruží, polostín (zde je třeba interpretovat 
podle účelu) a ostatní (ty po pojem určitě nespadají). 
Soudce je ale podřízen autoritě zákonodárce a nesmí 

rozhodovat dle vlastního rozmaru (tedy větší 
vázanost než u školy volného práva). Existence 
mezer v právu je však přirozená, a tak soudce je 
pomocníkem zákonodárce – doplňuje zákona tam, 

kde je neúplný. 

Indiferentní chování 
Indiferentní je takové chování, které není žádnou 
normou upraveno, a tedy je dovoleno na základě 

neupravenosti. 

Inkviziční princip 

V inkvizičním procesu jsou všechny role svěřeny do 
rukou státu. 

V civilním procesu znamená to, že odpovědnost za 
zjištění skutkového stavu má soud. 

V trestním procesu znamená že veškeré procesní 
funkce má v rukou soud. 

Pravé a nepravé mezery v právu 

Pravé mezery v právu jsou situace, kdy právní 
regulace příslušné situace vyloženě chybí. 

Nepravé mezery jsou takové, kdy normativní 
regulace existuje, ale z nějakého důvodu je nevhodná 
– je příliš úzká nebo široká, neodpovídá účelu, které 

norma sleduje apod. 



Institucionální teorie 

Jedna z teorií platnosti právní normy podle 
Weinbergera – Weinbergerova osobní teorie. 

Právní norma platí, je-li zajištěna nějakou institucí, 
která jí dává faktickou závaznost. 

Institucionalismus 

Ota Weinberger 
Směr, který chápe právo jako sociologický fenomén. 

Existence normy je spjata s existencí institucí a 
institucionalizací vztahů mezi lidmi. Pouze 

institucionalizovaný imperativ se stává normou. 
Teleologie dostává podobu motivu jednání institucí. 

Pojetí práva jako komplexu norem formujících 
instituci vcelku vede k závěru, že instituce nemůže 

existovat bez norem. 

Otevřená textura 

Podle Harta se každý prostředek sdělování norem 
v jistém okamžiku projeví jako neurčitý – 4 důvody: 
Noetický – nelze myšlenkově uchopit svět v jeho 

úplnosti. 
Důvod sdělnosti – přirozený jazyk jako komunikační 

prostředek je nedokonalý. 
Důvod obecnosti právní regulace – rozdíly mezi 

obecnou úpravou a konkrétním případem. 
Rozdíl mezi strukturou právního předpisu a 

strukturou právní normy. 

Akcesorická rovnost 
Akcesorická rovnost je rovnost vázaná na lidská 

práva a svobody. Rovnost je tedy chráněna ve vztahu 
k nějakému ústavně chráněnému právu. 

Kompenzovaná a kompenzující entita 

Pojmy souvisejí cí  s rovností  kontextu 
(Aristotelovskou rovností ). 

Kompenzovana  entita je individualizovane  dobro 
nebo zlo, je to entita nesoucí  br emeno, ne jaka  
zpu sobena  u jma (ve c, kterou mi ne kdo ukradl). 

Kompenzují cí  entita je potom entita poskytují cí  za 
br emeno dobro, tedy na hrada s kody (na hrada za 

ukradenou ve c, ale i trest pro pachatele). 
Kompenzují cí  a kompenzovana  entita by me ly by t 

stejne  hodnotne . 

Kaldor-Hiksovo kritérium 
Jeden si musí polepšit o tolik, aby teoreticky mohl 
kompenzovat ty, kteří si kvůli tomu pohoršili. 

Případy zamítnutí důkazu 

Soudce důkaz vůbec neprovede (bez zdůvodnění, 
prostě ho ignoruje). 

Soudce důkaz provede, ale ve svém usuzování s ním 
nepočítá. 

Soudce důkaz provede, zahrne ho do svého 
usuzování, ale nijak se to neprojeví v odůvodnění 

rozhodnutí. 

Jednoduché právo 
Jednoduchým právem je myšleno právo podústavní, 

tedy od zákonných norem níže. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

Koherenční teorie pravdy 

Podle koherenční teorie pravdivosti se jako pravdivé 
uznávají pouze věty nerozporné s daným systémem 
logiky formulovaných a uspořádaných vět. Výrok je 
tedy pravdivý, pokud je v souladu s dalšími výroky 

v daném systému. 

Kongruence dober a břemen 

Kongruence dober a břemen představuje jejich 
rovnovážný stav. Nepředstavuje shodu v předmětu, 

ale vyváženost, shodu v hodnotě. 
Např. u kompenzace vyváženost kompenzovaného a 

kompenzujícího.  

Konsenzuální pravda 

Podle konsenzuální teorie pravdivosti je podmínkou 
pravdivosti potenciální souhlas všech ostatních – 

pravdou je tedy to, na čem se společnost nebo určitá 
relevantní skupina lidí shodne.  

Kontext u trestného činu vraždy 
Kompenzovanou entitou je vražda a kompenzující 

entitou je trest za ní. 

Kontextuální rovnost v případě kompenzace 
Rovnost je vyžadována mezi kompenzující a 

kompenzovanou entitou. 

Korespondenční teorie pravdy 
Korespondenční teorie pravdy říká, že výrok je 

pravdivý, pokud jeho obsah koresponduje s realitou. 
Materiální pravda. 

Metanormy podle Harta 

Hart rozlišuje na jedné straně normy chování 
(primární pravidla) a na druhé straně metanormy 

(sekundární pravidla) – tj. normy poznávací, měnící a 
rozhodovací. 

Normy poznávací – ustavují všeobecné vlastnosti, 
které pravidlo musí mít. Podle Rosse publikační 

normy. 
Normy měnící – zahrnují pravidla pro změnu 

pravidel – zakládají povinnosti a oprávnění pravidla 
měnit. Podle Rosse zmocňovací a kompetenční 

normy. 
Normy rozhodovací – upravují pravidla pro 

rozhodování aplikačních orgánů.  

Dva prvky zmocňovací normy podle Weinbergera 

1. Hypotetická norma, která poskytuje základ 
platnosti normě chování potvrzené 

autorizovaným aktem vůle 
2. Norma adresovaná nějakému orgánu nebo 

osobě obsahující povinnost anebo právo 
tvořit normy chování, pokud jsou splněny 

příslušné podmínky. 

Norma – opatření 
Speciální typ právní normy, který vznikne, vyvolá 
následky a hned zanikne, takže znovu následky již 

vyvolat nemůže. 

Nozick a neviditelná ruka 

Nozick předpokládá, že neviditelná ruka vede ke 
vzniku státu – samovolně, není ovlivňována lidmi, je 
pouze výsledkem jejich svobodného chování. Stát je 
tedy nezamýšleným důsledkem lidské snahy setrvat 

v přirozeném stavu. 



Objektivní teleologický výklad (instrumentalismus) 
Teleologická interpretace směřující k tomu, jaký účel 
má norma plnit vzhledem k okolnostem aktuální 

doby. 

Ontologie práva 

Nauka zabývající se existencí práva. Základními 
prvky jsoucího a způsobem bytí předmětů určitého 
okruhu. Hledá odpovědi na otázky co je právo, co je 

jeho základem apod.  

Organické chápání obecného blaha 
Organické chápání blaho chápe jako blaho státního 

nebo národního celku, který je více než suma 
jednotlivců. 

Sociální chápání blaha 
Chápání blaha jako blaha všech, co největšího počtu 

nebo většiny lidí- 

Institucionální chápání blaha 
Chápání blaha jako uskutečňování věcných hodnot 

vycházeje z jejich vlastní povahy. 

Praktické poznání 
Poznávání toho, co má být = správného mětí.  

Podle jeho možnosti rozlišujeme kognitivismus a 
nonkognitivismus. 

Právní axiom 
Axiom je tvrzení, jehož obsah se považuje za 

pravdivý a není třeba jej dokazovat. Právními axiomy 
jsou právní principy. 

Právní exegeze 

Směr právního myšlení Francie 19. století. 
Spojena s textualismem, její představitelé vycházeli 
jen čistě z textu zákona, z formálních pramenů práva 

a prováděli jejich popis a hodnocení. Výklad na 
základě logického, systematického a jazykového 

výkladu. 
Spojená se způsobem výkladu Code Civil – představa 
o úplnosti práva, proto je třeba nezadatelná práva 

zapsat do kodexu. 
 

Právní hermeneutika 
Nauka o porozume ní  smyslu, vy kladu a interpretaci 

pra va. 

Právnická platnost podle Alexyho 

Právnická platnost je platnost právní normy na 
základě toho, že jsou naplněny formální požadavky 
pro příslušnou normu – procedura jejího přijetí, 

forma, vydání apod. 

Princip poměrnosti 

Princip (zásada) poměrnosti (poměřování) 
představuje třetí krok testu proporcionality. 
Představuje metodologii poměřování v kolizi 

stojících principů. Čím větší je stupeň neuspokojení 
jednoho, tím větší musí být význam uspokojení 
druhého. Uspokojení jednoho musí ospravedlnit 
narušení druhého – tedy pozitivní důsledky musí 
převážit negativní. Způsobená újma nesmí být 

neúměrná zamýšlenému výsledku. 

Princip vyloučení třetího 
Logický princip, který spočívá v tom, že norma buď 
platí, nebo neplatí, nemůže existovat nic mezi tím. 



Procedurální stránka legitimity 
Moc je legitimní, pokud je výsledkem obecně 

akceptované procedury svého ustavení. 

Legitimita institucí 

Zdůvodnění a akceptace moci institucí – státní moc je 
legitimní, pokud je podřízenými osobami 
akceptována. Legitimita má procedurální a 

hodnotovou stránku legitimity. 

Hodnotová stránka legitimity 
Obecně akceptovaný rámec hodnot, ve kterém se 

legitimní moc pohybuje. 

Procedurální teorie pravdivosti 
Teorie pravdivosti, která za pravdivou považuje tezi, 

která je výsledkem zákonem určené procedury. 
Formální pravda. 

Prolomení ústavy 

Prolomení ústavy představuje stanovení výjimek 
z obecných ustanovení ústavy pro některé jedinečné 

případy. Tato ustanovení však nadále platí. 
Typologie podle Carla Schmitta. 

Předporozumění 

Přeporozumění představuje předpoklad 
interpretačního procesu – interpret má určitou 
jazykovou kompetenci, charakterové vlastnosti, 
hodnotovou orientaci – aktivní role interpreta. 

Interpret má tedy o výsledku nějakou představu ještě 
před začátkem interpretace – emoční vztah 

interpreta k poznávanému objektu. 
Z předporozumění vzniká očekávání smyslu práva 

v konkrétním případě, souvisí též s intuicí.  

Příkaz 
Příkaz představuje pozitivně určenou povinnost. 
V normě určená alternativa je alternativou pro 

subjekt přímo určenou. 

Zákaz  
Zákaz představuje negativně vyjádřenou povinnost 
v normě. V normě určená alternativa je pro subjekt 

vyloučená. 

Aplikativní předporozumění 
Předporozumění soudce v procesu aplikace – 
v případech s více možnými odpověďmi plyne 

z odlišného předporozumění odlišná intepretace. 

Zásada proporcionality 
Obecný metodologický nástroj umožňující racionální 

a transparentní řešení kolize a hierarchie účelů 
v právu.  

Ratihabice Zpětné, dodatečné schválení právního předpisu. 

Rovnost kontextu 

Aristotelovská rovnost. 
Představuje hodnocení přiřazování dober a zel jejich 
poměřováním s kontextem, v němž k němu dochází – 
rovnost je třeba posuzovat podle tohoto kontextu. 

K tomuto přiřazování dochází kompenzací nebo 
distribucí – kontextem je hodnota kompenzovaná 

nebo distribuovaná.  

Rovnost obecností 

Kantovská rovnost. 
Rovnost obecnosti je daná maximou „se stejným 
nakládat stejně.“ Řídí se tedy principy formální 

spravedlnosti. 



Rozdíl mezi účelem a smyslem práva 

Účel představuje zákonodárcem chtěný stav věcí, 
zamýšlené důsledky lidského jednání, které sleduje 

vydáním právního předpisu. Účelem práva je 
především zajistit vnitřní mír ve společnosti a 

umožnit tak její zachování, jakož i zachování členů. 
Smyslem práva je jeho význam. 

O účelu hovoříme v souvislosti s interpretací 
zákonodárce, o smyslu v souvislosti s interpretací 

soudce. 

Sociologická platnost podle Alexyho 

Sociologická (sociální) platnost je platnost na základě 
faktické realizace normy – norma je platná, pokud je 
společností dodržována nebo její nedodržování je 

sankcionováno. 

Etická platnost podle Alexyho 
Etická platnost je platnost na základě nějakého 

morálního zdůvodnění – norma je platná, protože je 
eticky správná. 

Soft case 

Právem determinovaný případ, na nějž nám pozitivní 
právo dává jednoznačnou odpověď, případně ji lze 
dovodit za použití správné interpretace a vyloučení 

svévole. 

Subjektivní teleologický výklad (intencionalisus) 
Teleologická interpretace, jejíž smyslem je najít 
úmysl, který sledoval zákonodárce v době jejího 

přijetí. 

Subsumpce 
Subsumpce představuje aplikační akt podřazení 

skutkového stavu příslušné právní normě. 

Subsumpční sylogismus 
Představuje logický postup podřazení skutečného 
skutkového stavu pod právní normu na základě 

splnění subsumpčních podmínek. 

Syntetické důvody platnosti (koncepce norem) 

Dělení podle Höllandera. 
Syntetické důvody platnosti jsou důvody exogenní, 
tedy důvody platnosti mimo systém pozitivního 
práva – pravidlo je dáno zvnějšku – morálka, bůh, 

dobro, spravedlnost apod. 

Teleologie 

- logická implikace: z pravdivosti důsledku nelze usuzovat 
pravdivost předpokladu, naopak však z nepravdivosti 
důsledku můžeme usuzovat nepravdivost předpokladu 

 

Teorie falsifikace 

Teorie falsifikace říká na základě logické implikace, 
že z pravdivosti důsledku nelze usuzovat pravdivost 

předpokladu, ale z nepravdivosti důsledku lze 
usuzovat nepravdivost předpokladu. 

Teze tedy není třeba verifikovat, ale falsifikovat. 

Teorie platnosti podle Weinbergera 

Teorie rodokmenu 
Teorie realistická (pragmatická) 

Teorie ospravedlnění 
Teorie institucionální 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Teorie rodokmenu 

Jedna z teorií platnosti právní normy podle 
Weinbergera. 

Platnost normy je stavěna na nějakém ohnisku jejího 
vzniku, z něhož vychází závaznost také ostatních 
článků práva. Toto ohnisko je ideálně existujícím 

pravidlem bez objektivně vnímatelné podoby, nemá 
žádnou formu, ale o jeho existenci nepochybujeme – 

např. Kelsenova grundnorma. 

Teorie ospravedlnění 

Jedna z teorií platnosti právní normy podle 
Weinbergera. 

Existence a platnost právní normy je 
ospravedlňována něčím, co existuje mimo systém 

práva – existující norma morálky. 

Teorie pragmatická (reliastická) 

Jedna z teorií platnosti právní normy podle 
Weinbergera. 

Kritériem platnosti právní normy je rozhodovací 
praxe a způsob argumentace orgánů aplikujících 
právo.  Za platné právo je považováno to, co 

prakticky funguje a společnost to reálně dodržuje. 

Filosofické teorie pravdivosti 

Korespondenční teorie pravdivosti 
Koherenční teorie pravdivosti 
Konsensuální teorie pravdivosti 
Pragmatická teorie pravdivosti 

Pragmatická teorie pravdivosti 
Podle pragmatické teorie pravdivosti je pravdivost 

v relevanci informace pro individuální a společenské 
chování – tedy v jejím praktickém užití. 

Unilaterální dovolení 

Typ dovolení, který předpokládá pouze jednu 
alternativu chování, nepředpokládá její negaci. Jedná 

se o nezakázané chování. 
Deontická nutnost určitého chování implikuje jeho 

možnost. 
Může být implicitní, explicitní a tacitní. 

Utilitaristická koncepce obecného blaha 

Důležitý je aproximativní účinek. 
Spravedlivé je to, co je v zájmu většiny. Takže pokud 
dojde k individuální újmě, ale je to v zájmu ostatních, 

je to spravedlivé. 

Ustavující moc (Siéyés) 
Moc, kterou je nadán lid – ustavuje všechny ostatní = 

moci ustavené. 

Účely v právu podle Samuelsona 

Dopadají na účely působení státu v oblasti 
ekonomiky. 
Efektivnost 

Spravedlnost 
Stabilita  

Výklad e occasionem legis 
Historický výklad, vycházející z úmyslů zákonodárce 

v době přijetí normy. 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Böckenfördeho diktum 

Moderní sekularizovaný a svobodný stát vychází 
z předpokladů, které nemůže sám garantovat – 

pracuje s pojmy, jejichž obsah nedokáže garantovat 
ani dát – dobro, poctivost atd. – odkazuje se jimi 

někam vně pozitivního práva. 

Dreierova definiční hypotéza spravedlnostního 
úsudku 

Hlavními předměty spravedlnostního úsudku jsou 
jednání, jednající, jakož i normové řády, které se 

vztahují k rozdělování dober a břemen. 
Pokud někdo jedná nerozumně, neznamená to, že 
jedná nespravedlivě. Pokud je norma neúčelná, 

neznamená to, že je nespravedlivá. 
Nespravedlnost je třeba posuzovat tam, kde dochází 

k rozdělování dober a břemen. 

Důvody obsolentnosti podle Weinbergera 

Aplikujícímu orgánu je dána výslovná kompetence 
nepovažovat právní pravidla neodpovídající 

aktuálnímu institucionálnímu stavu za platné právní 
předpisy. 

Dokazování  
Proces, v jehož rámci dospíváme k závěru, že nastaly 

jevy, s nimiž právní norma spojuje normativní 
následek. 

Právní normy a právní pravidla podle Weinbergera 

Pojmovým znakem právní normy podle Weinbergera 
není obecnost. Obecné je podle něj právní pravidlo -  

je adresováno každému a týká se právě těch 
subjektů, které splňují subsumpční podmínky. 

Fullerovy principy právotvorby 

Každý právní systém musí splňovat minimálně tyto 
předpoklady legality, aby se stal přijatelným = vnitřní 

moralita práva. 
Obecnost právní regulace 
Jasnost a srozumitelnost 

Vnitřní bezrozpornost práva 
Nemožnost požadovat nemožné plnění 

 Interpretace a aplikace zákonů v souladu s jejich 
formulováním 

Zveřejnění právních pravidel a jejich podrobení 
veřejné kritice 

Zákaz retroaktivity 
Stabilita práva 

Dworkinova kritika Harta pomocí tzv. strukturálního 
argumentu 

Právními principy jsou i ty principy, které nemají 
dostatečnou institucionální podporu, ale protože jsou 
součástí politické nebo společenské morálky, platí 

v důsledku svého obsahu. 

Hartovo řešení problémů extrémně nemorálního 
práva 

Akceptuje morální důvody jako důvody prolomení 
standardních právních principů, jako je právní jistota 

nebo zákaz retroaktivity. 
Přijímá uznání nacistických zločinců vinnými na 
základě toho, že dodržovali zákony, které ale 

porušovaly přirozené právo. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
Teorie minimálního přirozenoprávního základu 

práva 

Teorie H. Harta 
Neřeší vztah přirozeného a pozitivního práva, ale 
upozorňuje, že tyto systémy mají společný základ a 
cíl – přežití. Důvody pro tento minimální společný 
obsah jsou lidská zranitelnost a omezenost zdrojů. 

Hermeneutický kruh 

Člověk vstupuje do dialogu/poznávání něčeho 
s určitými předsudky – informacemi, které o dané 
věci má již z dřívějška. Předsudky lidí na sebe 

navzájem působí – dochází ke vzniku 
předporozumění – minimálnímu průniku předsudků, 

které se použijí jako základ pro další diskusi. 
Rozšiřováním původního průniku vzniká 

porozumění. K předporozumění se můžeme navrátit 
např. když do dialogu vstoupí někdo další – je třeba 
v něm pokračovat, ne konstatovat absolutní pravdu. 

Hledisko subsidiarity u testu proporcionality 

Subsidiarita v testu proporcionality spočívá v tom, 
další krok testu se použije až za předpokladu, že 

problém projde krokem předešlým. 
Subsidiarita se také uplatní v rámci druhého kroku – 

v nalezení nejméně škodlivého prostředku 
subsidiárního k tomu zvolenému. 

Horní premisa 
Obecný výrok, ze kterého spojením s dolní premisou, 

která je speciálním výrokem, vzniká závěr, čili 
konkluze. 

„zákon má být moudřejší než soudce“ 

Zákon se okamžikem publikace odděluje od vůle 
zákonodárce a nadále vystupuje už jako samostatná 

jednotka, takže má reagovat i na věci, které 
zákonodárce vědomě nepředpokládal. Společnost se 

vyvíjí a zákony by to měl respektovat, přestože 
zákonodárce nemůže všechny změny předpokládat a 
interpret znát všechny podmínky, za nichž byl zákon 

přijat.  

Kelsenova Grundnorma 
Grundnorma představuje myšlené virtuální ohnisko, 
z něhož vychází další normy. Nejedná se ale o tvrdé 

jádro ústavy, to se z grundnormy odvozuje. 

Suspenzace ústavy Situace kdy ústava dočasně pozbývá platnost. 

Rule of recognition 
Pravidlo uznání – H. Hart 

Zákony jsou pramenem práva právě proto, že je 
soudci uznávají a v rámci svého rozhodování užívají. 

Materiální korektivy 
Slouz í  ke zmí rne ní  tvrdostí  pozitivní ho pra va – napr . 

dobre  mravy. 

Problém obsolentnosti při kolizi norem (Alexy) 

Problém kolize mezi sociální a právnickou platností 
normy – norma je sice podle práva platná, ale 

společnost jí neužívá ani její porušování 
nesankcionuje – stává se normou obsolentní. 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

Přirozený stav dle Rawlse 

Přirozený stav představuje stav, kde jsou si všichni 
rovni, schopni a ochotni pracovat bez vzájemných 
závazků, jelikož neznají svou budoucí společenskou 

roli - pod závojem nevědění je v jejich zájmu 
maximální možná spravedlnost – to představuje 

záruku férového rozhodování. 
V tomto stavu se lidé dohodli na spravedlnostních 

principech. 

Proč Dworkin vztáhl teorii principů jen na 
distributivní dobra? 

Podle něj mohou principy zakládat jen individuální 
dobra – tedy distributivní. 

Interpretační metody dle Savignyho 

Gramatická metoda – jejím předmětem je slovní 
vyjádření. 

Logická metoda – analýza myšlenky, hledání 
logických vazeb mezi částmi myšlenky. 

Historická metoda – analýza situace v době přijetí 
zákona, důvodů a okolností jeho přijetí. 

Systematická metoda – analýza vnitřních 
souvislostí spojujících všechny normy a instituty, 

význam dané normy v systému práva. 

Jak se změnila právní věda po zavedení účelu do 
práva (Jhering)? 

Po Jheringovi evropská kontinentální právní vědu už 
nikdy nebude výlučně vědou analytickou. 

Účel práva 
Účelem práva je zajistit vnitřní mír v určitém lidském 

společenství a umožnit tak jeho zachování. 

Účel v právu 

Účel v právu představuje normotvůrcem chtěný stav 
věcí, jehož dosažení je sledováno prostřednictvím 
právní normou postulovaného lidského chování. 

Účely v právu jsou tedy zamýšlené důsledky jednání. 

Jakými způsoby se dá vyřešit nespravedlnost 
pozitivního práva? 

Judiciální nebo legislativní cestou. 

Kompenzace a distribuce z pohledu spravedlnosti 

U kompenzace je poměřovaným kontextem 
kompenzovaná a kompenzující entita. Ty musí být 

v kongruenci – musí být shodné hodnoty.  
U distribuce je poměřovaným kontextem dobro 
rozdělované nebo odjímané jinému subjektu ve 

srovnatelné situaci.  
U kompenzace jsou subjekty rovny, u distribuce je 

vztah nadřízenosti a podřízenosti. 

Legislativní řešení nespravedlivého práva 

Způsob H. Harta 
Akceptování morálních důvodů jako důvodů priority 
jednoho pozitivního práva před druhým - rušení 
starého práva a jeho nahrazení novým s účinky ex 

tunc. 

Judiciální řešení nespravedlivého práva 
Priorita přirozeného práva před pozitivním – 

prohlášení tehdejších zákonů za neplatné ex nunc. 

Legalistický a hodnotový postoj k přidělování dober 
a břemen 

V rámci legalistického postoje je spravedlnost 
spojována s institucemi, které jsou legitimní. 

Podle hodnotového postoje by se instituce měla při 
přidělování dober a břemen pohybovat v určitých 

hodnotových mezích. 



Materiální korektiv při střetu individuální a obecné 
spravedlnosti 

Materiální korektivy slouží ke zmírnění tvrdostí 
pozitivního práva. Například zásada oportunity nebo 

odklony v trestním právu fungují jako materiální 
korektivy při střetu individuální a obecné 

spravedlnosti.  

Příklad kdy může dojít ke kolizi mezi účelem a 
formou normy 

Např. kdyby byla norma o policejním sledování osob 
vyhlášena jako vyhláška obce. 

Odkud víme účely práva, pokud nejsou vyjádřeny 
explicitně? 

Např. z interpretace důvodové zprávy, ze záznamu 
rozpravy parlamentu při přijímání dané normy, ze 
sledování historických okolností vzniku normy… 

Omezený test proporcionality 

Omezený test proporcionality zahrnuje pouze 
zhodnocení otázky, zda byl při využití institutu 

zasahujícího do základního práva proveden zásah 
v nezbytně nutné míře. Neřeší existenci 

porušovaného institutu jako takového, ale jen 
vyloučení svévole. 

V podstatě jde o modifikaci čtvrtého kroku 
z klasického testu proporcionality.  

Test proporcionality v užším smyslu Klasický test proporcionality, ale bez čtvrtého kroku. 

One right answer theory 

Dworkinova teze jediné správné odpovědi na právní 
otázky – používá k řešení hard cases. 

O právní větě lze říct, že je pravdivá, pokud 
z vybíraných možností nejlépe koresponduje se 

systémem práva a právní teorie. Správné je to řešení, 
které se nejvíce blíží právním principům 

(stoprocentně jim neodpovídá, jelikož to u hard case 
nejde), nejvíce odpovídá praktickému případu, 

„nejlépe vypadá.“ 

Originalismus a aktualismus v teleologickém výkladu 

Aktualismus představuje teleologický výklad pro 
aktuální okamžik, originální představuje historický 
výklad, hledá skutečnou vůli zákonodárce když 

zákon vytvářel – mohou být v rozporu. 

Intertemporalita v souvislosti s kolizí a hierarchií 
účelů 

Intertemporalita zahrnuje jako zákaz retroaktivity, 
tak princip ochrany nabytých práv – nejčastěji se 
tedy projevuje v principu ochrany minulých práv.  
Pokud se v průběhu čas mění legislativa, subjekty 
mají stále jistotu, že vztah, který vznikl za nějakých 
pravidel, bude fungovat stejně i nadále, bez ohledu 

na změny legislativy. 

Teorie verifikace 

Verifikace pr edstavuje postup potvrzení  spra vnosti. 
Pr edpokla da me-li idea lní  prostr edí  i znalosti, potom 

je pravdive  vs e, co je dokazatelne . Kaz dou 
smysluplnou ve tu jazyka lze povaz ovat za souhrn 

bezprostr edne  ove r itelny ch skutec ností . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Principy podle Dworkina 

Strukturální argument - právními principy jsou i ty 
principy, které nemají dostatečnou institucionální 
podporu, ale protože jsou součástí politické nebo 

společenské morálky, platí v důsledku svého obsahu. 
Principy se svou logickou strukturou liší od norem – 
neplatí pro ně pravidlo vyloučení třetího - normy 
platí nebo neplatí, principy mohou platit do určité 

míry. V případě kolize principů se posuzuje 
důležitost – ten s menší důležitostí ale neztrácí 

platnost. 

Principy podle Alexyho 

Alexy považuje principy za příkazy k optimalizaci – 
přikazuje, aby cíl byl realizován v maximální možné 

míře.  
Odmítá Dworkinovo vymezení na základě pravidla 
vyloučení třetího u norem – podle Alexyho ani u 

pravidel nelze v jejich hypotéze postihnout všechny 
výjimky. 

Logický rozdíl mezi pravidlem a principem lze tedy 
stanovit pouze v případě jejich kolize – pokud je 
řešení kolize dáno poměřováním obou v kolizi 

stojících hodnot, jedná se o principy, je-li aplikace 
dána jednoznačně, jedná se o pravidlo. 

Logický a obsahový rozdíl mezi principy a pravidly 
podle Dworkina a Alexyho 

Obsahově tento rozdíl vidí oba stejně. 
Logicky se rozchází - Dworkin: pravidla platí nebo 
neplatí X Alexy: ani u pravidel nelze v hypotéze 

vystihnout všechny výjimky – také mohou platit jen 
z části. Rozdíl vidí v případě kolize – pokud se kolize 

řeší poměřováním, jde o principy. 

Proces falsifikace 
Postup, při němž dochází k vyvracení pravdivostí 

výroků. 

Proč je důležitá obecnost ústavní normy? 

Obecnost je jedním z hlavním znaků norem, tím spíše 
bude znakem u ústavních norem.  

Pokud by ústavní normy nebyly dostatečně obecné, 
mohlo by docházet k jednorázovým zásahům do 

ústavního pořádku (Melčák) – prolamování ústavy, je 
pak jednoduché ji obejít.  

Musí platit pro všechny stejně a ne jen pro úzkou 
skupinu lidí. 

Proč je právo na stávku ochranou individuálního 
dobra? 

Ústava ho garantuje jako individuální právo, je 
distributivní, náleží konkrétnímu subjektu – 

znamená pro něj možnost prostřednictvím stávky 
usilovat o své vlastní dobro. 

Proč je ústavní soud hraniční orgán? 

Protože má právo a povinnost sledovat a kontrolovat 
dodržování práva. Za využití nebo nevyužití své 
pravomoci mu nenáleží žádné sankce. V jeho 

rozhodování mají velký význam morální aspekty. 

Proč lze považovat parlament za hraniční orgán? 
Protože za svou práci není sankcionován v pravém 
slova smyslu, pokud udělá chybu, je mu trestem 

akorát nezvolení v dalších volbách. 

 
 

 
 



 
 

Proč mají dekrety prezidenta republiky procedurální 
legitimitu? 

Kvůli zajištění kontinuity s právním řádem před 
Mnichovem. Beneš sice abdikoval, ale pod nátlakem, 
takže jeho abdikace nebyla platná a měl tedy právo 
na základě zmocňovacího zákona vydávat dekrety 

s mocí zákona nebo ústavního zákona – ty byly 
schvalovány exilovou vládou nebo státní radou a 

podléhaly ratihabici. 

Proč nelze považovat Nejvyšší soud ČR za hraniční 
orgán? 

Jeho rozhodnutí nejsou konečná, může je zrušit 
Ústavní soud. 

Proč nepovažuje Alexy zásadu „nullum crimen sine 
lege“ za princip? 

Alexy tuto zásadu považuje za pravidlo a nikoli za 
princip, jelikož to není příkaz k optimalizaci, ale 

absolutní příkaz, nemůže být poměřována v kolizi. 

Projev oddělovací teze v právu 
Zákonodárce nerespektuje soulad práva s morálkou, 

tudíž klidně přijme zákon, který je s morálkou 
v rozporu – např. Norimberské zákony. 

Projev spojovací teze v právu 
Zákonodárce přijme zákon, který respektuje morální 

zásady a dává jim tak zákonnou platnost – např. 
Listina základních práv a svobod. 

Případy opomenutého důkazu 

Důkaz nemá vypovídací hodnotu – není způsobilý 
tvrzení potvrdit nebo vyvrátit. 

Důkaz nemá význam pro předmětné řízení – tvrzená 
skutečnost, k jejíž potvrzení je navrhován nemá 

relevantní souvislost s předmětem řízení. 
Důkaz je nadbytečný – tvrzení, k němuž je 

navrhován, již bylo s praktickou jistotou potvrzeno 
nebo vyvráceno. 

Rawls a přerozdělování 

Podle Rawlse má přerozdělování na starost stát – 
v tomto rámci mohou vznikat sociální a ekonomické 

nerovnosti, tak aby byly každému ku prospěchu a 
aby každý měl přístup k veřejným voleným funkcím. 
Sociální nerovnost může být spravedlivá, pokud je 

jejím důsledkem obecný prospěch. 

Role soudce v pojmové jurisprudenci 

Považován za „subsumpční stroj“ – pojmová 
jurisprudence nepředpokládá, že by v právu byly 
mezery, takže soudce pouze na základě jazykového 

výkladu aplikuje právo. 

Rozdíl mezi deonticky ideálním a deoticky 
skutečným světem 

Deonticky ideální svět představuje ideální stav, kdy 
každý dodržuje právo. Deonticky skutečný svět je 
běžný stav – v realitě každý právo nedodržuje. 

Rozdíl mezi decisionismem a kognitivismem 

Kognitivismus předpokládá, že právo je dokonalé, 
bez mezer a lze jej objektivně poznat a určit 

spravedlnost – vždy tedy existuje jedno správné 
řešení právního případu a soudce jej musí nalézt – je 

jen „subsumpční stroj.“ 
Decisionismus předpokládá, že právo není dokonalé 

a jsou v něm mezery a interpretací tedy můžeme 
dojít k několika možným řešením. Soudce potom 
rozhoduje ze své vůle, pro které se rozhodne – 

soudcovské dotváření práva. 



Rozdíl mezi legitimistou moci ustavující a legitimitou 
moci ustavené 

Ustanovující moc je mocí primární, suverenní – 
legitimitu má tedy přirozenou, vrozenou – je jí nadán 

lid. 
Ustavená moc je legitimizována mocí ustavující na 

základě zmocnění v ústavě – má tedy legitimitu od ní 
odvozenou. 

Rozdíl mezi negací výroku a derogací normy 
Negovat výrok může každý, ale derogovat normu 
může jen orgán, který ji vydal, nebo který je k tomu 

zmocněn. 

Rozdíl mezi normou a regulativem 

Regulativ obsahuje pravidlo lidského chování. 
Norma ve svém významu zahrnuje i metanormy. 

V podstatě jde ale o to samé – podle Rosse může být 
každá norma přepsána na normu chování, tedy 

regulativ. 

Rozdíl mezi Nozickem a Rawlsem 

Rozdíl je především v chápání spravedlnosti a také 
v otázce úlohy veřejných institucí ve svobodné 

společnosti. 
Rawls chápe spravedlnost jako férovost, která 

vznikla dohodou v přirozeném stavu, kdy lidé neznali 
své budoucí sociální postavení – společenskou 

smlouvou. 
Nozick chápe spravedlnost jako oprávnění. 

V přirozeném stavu stáli lidé proti sobě, vyzdvihuje 
nedotknutelnost vlastnictví – lidé museli bránit své 

vlastnictví proti narušitelům. Vznik státu a 
spravedlnosti chápe jako působení neviditelné ruky – 

stát je nezamýšleným důsledkem lidské snahy 
setrvat v přirozeném stavu. 

Podle Rawlse je spravedlnost přímo spjata 
s působením veřejných institucí, podle Nozicka má 

být zásah státu minimální. 

Rozdíl mezi preskriptivním, deskriptivním a 
aletickým významem věty 

U preskriptivní věty je významem samotný regulativ 
– preskriptivní věta určuje pravidlo chování. 

U deskriptivní věty je obsahem tvrzení o existenci 
nějakého regulativu existujícího nezávisle na této 

větě.  
Aletická veta je informuje o možnosti chování 

(kauzální možnost – ne tedy z hlediska dovolenosti, 
ale pouze možnosti). 

Rozdíl mezi regulativem, imperativem a regulativní 
větou 

Regulativní věta je jazykovým vyjádřením závazné 
úpravy lidského chování – tedy celá věta „je zakázáno 

kouřit.“ 
Regulativ je významem regulativní věty, vlastní 

pravidlo chování 
Imperativ je jazykové vyjádření rozkazovacího 

způsobu, který existuje i mimo institucionalizovaný 
regulativní systém. 

→ každá norma je imperativem, ale každý imperativ 
není normou 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Rozdíl mezi výrokem a normou dle Engliše 

Výroku přiřazujeme kategorii pravdivosti či 
nepravdivosti, zatímco norma nemá hodnotu 

pravdivosti či nepravdivosti. 
Výrok může kdykoli kdokoli popřít, normu lze pouze 
derogovat a tak může učinit jen orgán, který ji vydal, 

nebo který je k tomu zmocněný. 

Ryzí nauka právní 

Hans Kelsen. František Weyr (brněnská normativní 
škola) 

Ryzí nauka právní představuje právní pozitivismus 
v čisté formě. Jde o vyhraněnou podobu analytické 

jurisprudence.  
Jejím předmětem je deonticky ideální svět.  

Jediným relevantním objektem právní vědy je to, co 
má být – směřuje k očištění předmětu jurisprudence 

od všech neprávních elementů – ekonomie, 
sociologie a jiných věd.  

Striktní oddělení práva od morálky.  
Právní věda se nemá zabývat tím, jaké by právo mělo 

být, ale pouze zkoumat pozitivní právní systém. 

Spravedlnost dle Rawlse 
Podle Rawlse je spravedlnost primární ctnost 

společenských institucí a vznik státu a spravedlnost 
je spjata s působením veřejných institucí. 

Souhlasí Joseph Raz s tím, že sepjetí práva a morálky 
je nutností? Jaké má důvody? 

Nesouhlasí – říká, že skutečnost, že soudce vybere 
morálně správnou interpretační alternativu, ještě 

neznamená, že je morálka součástí práva. 
Morálka se stává součástí práva až aktem tvorby 

práva. 

Teorie rozdělování dober a břemen 
Rovnost kontextu 
Rovnost obecností  

(charakteristika zvlášť) 

Teorie tzv. společenské smlouvy dle Rawlse 

Lidé v počátečním stavu neznali své budoucí 
společenské postavení – nebyli tím tedy ovlivněni a 

v jejich zájmu tedy byla maximální možná 
spravedlnost – v tomto stavu se dohodli na 
principech spravedlnosti a tedy uzavřeli 

společenskou smlouvu. 

Typy dovolení 

1. Unilaterální 
a. Implicitní 
b. Explicitní 

c. Tacitní 
2. Bilaterální 

Účel práva z hlediska zákonodárce 
Z hlediska zákonodárce je účel motivem a důvodem 
pro přijetá právní normy – chce jí regulovat určité 

chování. 

Účel práva z vnějšího pohledu 
Z vnějšího pohledu je účel právní normy cílem a 

výsledkem pozorování – vyplývá ze systému práva. 

Účely z pohledu soudce 
Z pohledu soudce je účel normativním momentem 
spoluurčujícím interpretaci práva – má klíčovou roli 

v objasňování obsahu a smyslu práva. 



K jakému účelu práva patří tzv. předvídání aplikace? 
K právní jistotě – byla-li již norma nějakým 
způsobem aplikována, mohu se spoléhat, že 

v obdobném případě bude aplikována obdobně. 

Volné hodnocení X teorie průvodní 

Podle zásady volného hodnocení důkazů nemá žádný 
důkazní prostředek a priori objektivním právem 
stanovenou důkazní sílu. Jako důkaz tedy může 
posloužit vše, co dopomůže skutečnému poznání 
věci. Je na soudci, jakou důkazu dá důkazní sílu. 
Podle teorie průvodní má soudce zákonem 

stanoveno jak důkazy hodnotit, v jakém pořadí a také 
jejich hierarchii, stejně jako jejich důkazní sílu. 

Výhody a nevýhody judiciálního řešení problému 
zjevně nespravedlivého práva 

Je rychlejší, slouží k vyrovnání se s minulostí, ale 
narušuje právní jistotu. 

Výhody testu proporcionality 

Racionální způsob řešení kolize dvou základních 
práv, svobod či veřejných dober. 
Poměrně jednoduchá aplikace. 

Zajišťuje, že k omezení základního práva dojde jen 
v nezbytně nutných případech. 

Nemusí dojít k derogaci normy, ale je k jejímu 
omezení. 

Vztah právní normy a pravdy 
Podle kognitivismu norma ma  pravdivostní  hodnotu, 

podle nonkognitivismu ji nema . (zbytek jinde) 

Vztah projednávací zásady s pravdivostí 

Projednávací zásada je spojena se sporným řízením a 
znamená, že soud přihlíží pouze k těm důkazům, co 
mu sporné strany navrhly. Toto projednávání vede 
ke zjištění pravdy – ve sporném řízení stačí pravda 

formální. 

Za jakých podmínek je v právním řádu dovolena 
nerovnost subjektů? 

Nerovnost (tedy to, že se k podobným případům 
budeme chovat rozdílně, pozitivní diskriminace) je 
přípustná, pokud jsou stanovena kritéria specifikace 
(proč j daný subjekt posuzován odlišně) – ta musí 
sledovat legitimní cíl, být odůvodněná, rozumná, 

nesvévolná.  
Nerovnost se přípustná, pokud dlouhodobě vede 

k rovnosti.  

Rozdíl mezi etickou a sociální platností 

Etická platnost je odvozena od morálních požadavků 
– norma je platná, pokud je eticky správná.  

Sociální platnost je platnost na základě dodržování 
normy společností nebo sankcionování jejího 

nedodržování.  

Relativní spravedlnost 

Relativní spravedlnost odpovídá relativitě morálky 
(Kelsen). 

Podle Weyra lze dokazovat jen relativní 
spravedlnost, absolutní lze pouze předpokládat. 

Distributivní spravedlnost 

Distributivní spravedlnost představuje spravedlivé 
rozdělování dober a břemen (statků a povinností) ve 

společnosti, spravedlivé rozdělování výsledků 
společné práce. 

  



 
 
 

Utilitarismus 

Zakladatel Jeremy Bentham. 
Základní pojmy jsou potěšení a utrpení – jsou stavem 

mysli – cítí je tedy všichni stejně (ženy, zvířata). 
Spravedlivé je to, co prospívá co nejvíce lidem, je jim 
užitečné. Právo má přinášet co nejvíce štěstí pro co 

nejvíce lidí. 
Boj proti otrokářství, za práva žen, za práva 

homosexuálů. 

Komutativní spravedlnost 

Komutativní spravedlnost představuje stanovení 
kritérií, podle kterých lze rozhodovat, zda je plnění 
jedné strany spravedlivým protiplněním pro stranu 

druhou. 
Při směňování různých dober a břemen, která ale 

nejsou stejné povahy a hodnoty – snažíme se ji 
vyvážit. 

Problémy spravedlnosti podle Weinbergera 

Problém distributivní spravedlnosti 
Problém komutativní spravedlnosti 

Problém restitutivní spravedlnosti – v případě 
nutnosti kompenzace způsobené újmy nebo užitku 
Problém vynucování – vindikativní spravedlnost 

(vynucování plnění povinnosti), retribuční 
spravedlnost (vynucování v případě sankce) 

Procesní spravedlnost – distribuce právní jistoty, 
postavení procesních subjektů v řízení 

Jörgensenovo dilema 

Podle Jörgensena logika popisuje pouze úsudky, 
jejichž závěry a předpoklady nabývají hodnoty 

pravda/nepravda, ale normy nemohou být dovozeny 
z výroků (imperativ nelze dovodit z věty 

oznamovací) – rozkazovací věty nemohou být 
pravdivé nebo nepravdivé (nemá cenu se na to ptát). 
Na druhou stranu se ale běžně stává, že imperativ je 

vyvozen z premis, z nichž jedna nebo dvě jsou 
v imperativu.  

Části normativního následku 

Deontické (normativní) modality, mody 
normativity 

Objekt – předmět právní úpravy (lidské chování) 
Subjekt 

Role subjektu – otázka zda je subjekt 
vykonavatelem nebo příjemcem chování 

Rozdíl v kontextu mezi distribucí a kompenzací podle 
Aristotela 

U kompenzace jsou subjekty v rovném postavení, u 
distribuce v nadřízeném a podřízeném. 

Zielińského zásadní dilema 

Dilema při volbě způsobu překonání totalitního 
režimu. Obsahem je volba mezi revoluční mezi 
evoluční cestou – jinými slovy jestli využít 

pozitivistickou či přirozenoprávní doktrínu. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Krieleho řešení rozporu pozitivního práva a 
spravedlnosti 

Povinnost dodržovat právo je podle něj dána jen 
tehdy, jestliže toto vcelku a ve velké míře splňuje 
požadavky morality.  Tato podmínka je potom 

splněna, pokud je právo součástí systému, jenž se 
zakládá na principech demokratického právního 
státu. Testuje tedy pozitivní právo nejen z hlediska 

morality, ale i povahou politického systému a 
zejména jeho demokratické legitimity. 

Klokočkova koncepce principu suverenity lidu 

Svrchovaná konstitutivní moc lidu se může projevit 
nejrůznějšími způsoby – včetně revolučních aktivit. 
Oprávnění těchto aktivit vychází z demokratických 
principů postavených nad zákony – tyto principy 
nemohou být změněny žádnou procedurou. Mohou 
být jen odstraněny spolu s odstraněním existujícího 

ústavního státu. 

Obecnost podle Knappa a Pavčnika 

Obecnost právní normy má dvě složky: 
1. Složka týkající se předmětu – obecné 

vymezení skutkové podstaty, norma nikdy 
nemůže dopadat na konkrétní případ. 

2. Složka týkající se subjektů – má dva aspekty: 
a. Absolutní působení právní normy – 

zakládá univerzální povinnost všech 
subjektů zdržet se chování s normou 
v rozporu. 

b. Způsob určení subjektů právní normy – 
subjekty jsou určeny určitými, ale 
obecnými znaky. 

Böckenfördeův paradox 

Spočívá v napětí mezi obecnou povahou ústavy – je 
obecná, neúplná, zejména v oblasti základních práv a 

svobod zahrnuje principy a ne normy; a 
paradigmatem přímé aplikovatelnosti ústavy, jež 
předpokládá existenci aplikace schopné normy. 

Tarského teorie pravdy 

Spočívá v oddělení objektového jazyka a metajazyka, 
přičemž predikát pravdivosti se přiřazuje 

metajazykovému výrazu, jenž je ekvivalentní výrazu 
v objektovém jazyce. Tuto ekvivalenci Tarski chápe 

jako splňování. 
Definování pravdy je v přirozeném jazyce možné 
pouze prostřednictvím aproximace – ta spočívá 

v nahrazení přirozeným jazykem takovým jazykem, 
jehož struktura je přesně specifikovaná, ale který se 

o něj moc neodlišuje.  
V přirozeném jazyce tedy lze pouze zaznamenávat 

fakta, ale ne vyjadřovat pravdivost. V metajazyce lze 
mluvit jak o faktech, tak vyjadřovat jejich pravdivost. 

Pravdivost norem podle Opaleka Pravdivý je výrok tehdy, je-li norma vydána.  

Právní jazyk 

Právní jazyk je odborný spisovný jazyk lišící se od 
běžného lexikou i stylistikou. Jeho funkcí je 

jazykovými prostředky vyjádřit právně normativní 
regulaci. 

 
 

 
 



 
 

Náležitosti právních pojmů 

Jazyková a odborná správnost 
Přesnost 

Jednoznačnost 
Ustálenost 
Zřetelnost  

Paradox právního jazyka 

Na právní jazyk jsou kladeny požadavky přesnosti a 
srozumitelnosti, ale zvyšování jednoznačnosti a 
přesnosti vede k jeho nesrozumitelnosti a snížení 

informační hodnoty, a naopak zvyšování 
srozumitelnosti vede k nepřesnosti. 

Funkce buta ember 

Funkce, která existovala za Marie Terezie v Uhersku. 
Byl jí pověřen člověk průměrné inteligence a 

základního vzdělání a jeho úkolem bylo číst zákony a 
potom je vlastními slovy před komisí reprodukovat. 

Neodpovídala-li jeho intepretace dostatečně 
skutečnému obsahu, komise zákon vrátila 

k předpracování jako nesrozumitelný. 

Výklad largo sencu a stricto sensu a vyplnění mezery 
v zákoně 

Výklad stricto sensu je výkladem explicitně 
vyjádřených formulací v normě. Výkladem largo 
sensu je postup, jímž z explicitně vyjádřené normy 

vyvozujeme normu implicitní. 
Vyplňování mezer v zákoně je postup, kterým 
dotváříme právo, vyplňujeme neúplnosti právní 

regulace. Mezi jeho metody patří analogie, právní 
argumenty apod. 

Gödelův teorém neúplnosti 

Podle Gödela člověk není schopen vytvořil formálně 
logický systém, který by byl vnitřně bezrozporný, 

dokonalý a kompletní. (Lepší vytvořit alespoň něco X 
v rozporu s Wittgensteinem – ten tvrdí, že když 

nejsme schopni dokonale vyjádřit myšlenku, máme 
radši mlčet – podle Gödela bychom ale mlčeli pořád.) 

Kolektivní vina a kolektivní odpovědnost 

V případě kolektivní viny lze určité pochybení 
přičítat všem členům národa bez rozdílu.  

Odpovědnost směřuje za hranice viny a má širší 
hodnotový a právní rozměr. 

 


