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Abstrakt
Naše společnost a naše západní civilizace vycházející z ochrany principů svobody, rovnosti 
před zákonem a  Bohem, legitimity a  legality, právního státu, spravedlnosti, tolerance 
a sekularity je stále více (v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti) konfrontována s externími 
– z globalizace vyplývajícími – vlivy a bezpečnostními riziky. Postmoderní a postfaktická krize 
hodnot klade na orgány činné v trestním řízení a další elementy bezpečnostní komunity 
nové výzvy s potřebou vědecké vize ekvilibria mezi omezením svobody ve jménu ochrany 
základních práv. Právní věda, trestní politika, bezpečnostní věda i  politika se tím musí 
do budoucna intenzivněji zabývat.
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Abstract
Our society and our Western civilization based on the protection of the principles of 
freedom, equality before the law and God, legitimacy and legality, the rule of law, justice, 
tolerance, and secularity are more and more confronted (in the area of internal order 
and safety) with external impacts and security risks arising from globalization. The post-
modern and post-fact crisis of values places new challenges on law enforcement bodies 
and other elements of the security community with the need for a scientifi c vision of the 
equilibrium between restriction of freedom in the name of the protection of fundamental 
rights. Legal science, criminal policy, security science, and politics must be dealt with more 
intensively in the future.
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1  Právní věda, bezpečnostní věda, bezpečnostní 

politika (strategie), bezpečnostní doktrína, trestní 

politika – metodologický standard teoretického 

popisu bez sofi stikované vize? 

Při četbě a  analýze postulátů autorů (ve  středoevropském prostoru) konstituování 
bezpečnostní vědy prof. Porady a prof. Holcra (PORADA, Viktor a Květoň HOLCR et al. 
Policejní vědy. Plzeň: Aleš Čeněk, 2011, 343 s., ISBN 978-80-7380-314-8, a další monografi e) 
a  bezpečnostní doktríny ČR (ZOUBEK, Vladimír. Postmoderní problémy lidských práv 
a globální bezpečnosti. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, 464 s., ISBN 978-80-86473-75-9, a další 
monografi e) si lze dobově udělat sofi stikovanou představu o nemožnosti stoprocentní 
bezpečnosti pro občany nejen našeho státu, ale ani pro evropský démos. Proč?

Protože „bezpečnostní věda“ byla a  bude defi nována toliko „vědci akademické sféry“. 
Protože „policejní vědy“ jsou toliko „profi lací a transferem teorie do praxe a zpět“. Protože 
„bezpečnostní doktrína“ je doménou „bezpečnostních poradců“ s výsledkem aktualizace 
„bezpečnostní strategie ČR“. A  „bezpečnostní a  trestní politika“ je doménou politiků 
v legislativní a exekutivní oblasti aktů (normativních i interních), ale zvláště aktů aplikace 
práva, včetně interpretace subjekty soudní moci v mezích konstitucionalistiky.

Tyto notoriety byly mnohokráte artikulovány na  mezinárodních setkáních odborníků, 
v povinné literatuře monografi cké vysokoškolských institucí a je středobodem vědeckých 
analýz a reálné politiky vnitřní i mezinárodní v mezích demokratismu, ochlokracie (ev. 
mediokracie) a oligarchizace. A průnik legitimity a legality je nejistý.

2  Oběti globalizace

V  rámci postmoderní, postindustriální (tj. informační) společnosti globalizujícího se 
světa a objektivní reality jsme všichni my, „evropský démos“, obětí (buď dobrovolně, či 
nedobrovolně) toho, co se dnes již stává apodiktickou frází a polysémem, tj. globalizmu 
ve všech sférách lidské existence:

• Jako první oběť spatřujeme nejen „Mc Donaldizaci“ vědy v  její úzkoprse 
byrokratické čárkománii, neb je to opět restrukturalizace fi nančních prostředků 
na  výzkum a  rozvoj, resp. je to opět extenze informační společnosti pro úzký 
kruh nejvzdělanějších. Negativní konotací je pak hrozba mediokracie a contrario 
ochlokracie.

• Ona „Mc Donaldizace“ je i  v  oblasti obecného duševního a  tělesného zdraví. 
Nejsme farmáři, ale jsme závislí na  řetězcích marketů zboží, které, aby bylo 
levnější, je stále méně zdravé, náhražkovitě přesolené, vzbuzující stress, obezitu 
a civilizační choroby.

• Všichni jsme – více méně – obětí závislostí: workholismu, nealkoholové (lékové) 
a alkoholové toxikomanie, patologického gamblerství atd., ovlivňováni reklamou 
všeho druhu, která rozežírá tradiční hodnoty a formuje nové umělé hodnoty dle 
zákona zisku. O tom zde nechci mluvit – to je samostatná kapitola.
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• Narůstá problém „Clash of Civilizations“: Z  deklarované vize apologeta 
liberalismu F. Fukujamy Konce dějin a posledního člověka zbyly trosky. Z mlhy 
se vynořují znepokojivé symptomy ekonomické stagnace a fi nančního krachu 

euroatlantické civilizace svobodného světa se stále sofi stikovanějšími fi ntami 
mezinárodního zločinu a  korupce elit, neschopností zastavit násilí a  skrytou 

chudobu ducha, globální xenofobii. Naděje se nenaplnily, zbrojení a  napětí 
neustává, spíše naopak. Bohatí stále více bohatnou, chudí chudnou, což platí jak 
v národních státech, tak i globálně. Mizí střední třída jako základna demokracie. 

Nelegitimní a  nekontrolovatelné elity rozhodují o  všem. Neprůhledný, 
netransparentní, elitní, nelegitimní globální klub plutokratů, oligarchů, mediokratů 
a militantů stále více ovládá nejen objektivní, ale i virtuální realitu. Elity rozhodují 
o všem.

Volby jsou stále formálnější a  účast voličů mizivější. Postmoderní duchovní a  vědecká 
skepse v  právovědě a  státovědě realisticky popisuje krizi západního myšlení, civilizačního 
myšlení, které je v  kontrastu se sílícím multikulturálním tlakem islámu, Středu 
světa (čínským konfucionalismem), hindskou kastovní společností a  dalších vnějších 
vlivů multikulturálního světa. V boji o duchovní a materiální dominanci a nadvládu 

není jednoznačného vítěze: absentuje jednomyslně přijímaný legitimní subjekt 

globálního řízení. Není světový stát, není světové právo, není globální řád mezinárodní 
(vyjma mezinárodního práva, ale bez světového četníka, který by vymáhal a interpretoval 
normy mezinárodního práva). Clash of Civilizations je pochmurná vize Samuela 
Huntingtona, která se může i nemusí naplnit při prosazování univerzalismu základních 
práv a svobod, jusnaturálního charakteru lidských práv a eliminaci neprůhledné moci 
nadnárodních ekonomických a fi nančních elit.

3  Oběti náboženské

Oběť je základní fenomén světových náboženství vedoucí ke spáse. Připomenu jen 
v naší euroatlantické civilizaci (která je intelektuálně fi xována fi lozofi ckými kategoriemi 
aristotelismu, křesťanství a  právními principy římského práva) známý novozákonní 
příběh božího syna Ježíše Krista z Nazaretu.

Pro širší nadhled lze upozornit na Sanáthanu Dharmu, např. báseň Bhagavad Gítu, která 
je známa Západu z dob britské kolonizace Indie.

Dovolte mě citovat Krišnu ve třetí části Bhagavad Gíty:
„(9)  Tento svět vězí v  poutech činů, s  výjimkou činů konaných kvůli oběti. Za  tím 

účelem konej činy prost ulpívání, Ardžuno.
(10)  Když pán tvorstva kdysi stvořil lidi spolu s obětí, pravil: Tou se rozmnožujte, 

ona ať je vám krávou plnící všechna přání.

(11)  Tou obětí podporujte bohy a  bohové nechť podporují vás. Vzájemně se takto 
podporujíc, dosáhnete nejvyššího dobra.

(12)  Neboť bohové, podpořeni obětí, vám dají žádané požitky. Kdo požívá jejich darů, 
aniž jim je splácí, je věru zloděj.
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(13)  Dobří lidé, kteří pojídají zbytky po  oběti, jsou zproštěni všech vin, avšak lidé 
špatní, kteří vaří pouze pro sebe, požívají zlo.

(14)  Tvorové povstávají z potravy, potrava z deště, déšť vzniká z oběti, oběť má původ 
v činu.

(15)  Věz, že čin vzniká z brahmy a brahma vzniká z nehynoucího; proto všudypřítomné 
brahma trvale spočívá v oběti.

(16)  Kdo zde (na tomto světě) nenásleduje otáčky kola, které bylo takto uvedeno 
do pohybu, ten je bídný, libuje si ve smyslovosti a žije marně, synu Prthy.

(21)  Cokoli koná nejlepší člověk, konají i ostatní lidé. Mírou, kterou on stanoví, se 

řídí celý svět.

(22)  Není ve třech světech nic, co bych měl vykonat, synu Prthy, nic nedosaženého, 
čeho bych měl dosáhnout, a přesto setrvávám v činnosti.

(23)  Kdybych totiž i nadále neúnavně nesetrvával v činnosti, lidé by, synu Prthy, všude 
následovali v mých šlépějích.

(24)  Kdybych nekonal činy, tyto světy by zanikly, stal bych se původcem zmatku 
a zahubil bych tyto lidi.

(25)  Jako jednají nevědomí ulpívajíce na činech, Bharatovče, měl by moudrý jednat 
bez ulpívání, hledě přispět k zachování světa.“

Obdobnou konstrukci – zejména ve  vztahu ke  džihádu – prezentuje též Korán, a  to 
na mnoha místech.

4 Válečné oběti minulé a budoucí

Oběť se vyžaduje od občanů státu i v době mimořádných ústavních stavů, a to v případě, 
kdy lidská a občanská práva jsou dočasně omezena.

Bránit socialistickou vlast bylo vrcholnou ústavní povinností za  starého režimu: 
za  existence socialistického Československa (Československé socialistické republiky). 
V Ústavě ČSSR, čl. 37, odst. 1 se deklarovalo: „Vrcholnou povinností a věcí cti každého 
občana je obrana vlasti a jejího socialistického zřízení.“

Tato přímá ústavní povinnost je novou ústavou zrušena, nicméně branná povinnost ze 

zákona není zrušena (a to je ta oběť vůči peciválům a pacifi stům, zvláště když v kontextu 
vzájemné obrany Organizace severoatlantické smlouvy, NATO, Samuel Huntington hovoří 
o „mlhavosti“ nastávajících příznaků čtvrté světové války).
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5 Negativní liberální doktrína: problém legální 

sebevraždy morality (jako další oběť)

Úkolem právního řádu nemůže být prosazovat právně všechno, co je mravní norma. 
Kdyby právo zakazovalo všechno nemravné a  předepisovalo všechno mravné, 

dovedlo by sebe samo ad absurdum. Pak už by nebylo prosaditelné. Na druhé straně 
z toho, že určité jednání je právně dovolené, nikterak neplyne, že je proto také dovolené 
mravně-morálně. Existuje celá škála legálních, negativních, amorálních, zavrženíhodných 
a protispolečenských činů, které nejsou momentálně kriminalizovány.

Podle čl. 2, odst. 3 Listiny platí Quae lex non prohibet, debent permisa videri, „každý 
může činit, co není zákonem zakázáno, a  nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá“. Jde o poněkud výstižnější formulaci principu liberální právní doktríny „co 
není zakázáno zákonem, je dovoleno“, kdy ad absurdum je právní řád jen sumou zákazů 

a příkazů a „vše ostatní je svoboda“.

Ovšem Non omne quod liced honestum est. Ne vše, co je dovolené, je také morální a čestné.

Mravnost a  právo patří k  různým rovinám, jsou ve  vzájemném vztahu a  navzájem 
se ovlivňují. Existuje právotvorná síla mravnosti určité společnosti a  právě tak 
mravotvorná síla práva.

Zdá se, že jsou nesprávné dvě extrémní tendence. Jedna by chtěla, aby všechno, co je 
mravné, bylo také zakotveno právně. Druhá by chtěla právo „odkriminalizovat“, aby už 
nezakazovalo téměř nic nemravného. Tradice připisovala zákonodárci úlohu, aby bral 
v úvahu mravní situaci společnosti tak, aby právo přispívalo k jejímu (rozumnému) zlepšení. 
Obtížnou a  velmi diskutovanou otázkou je, do  jaké míry je to možné v  „pluralistické“ 
společnosti. Ovšem zakazující demokratický právní stát nemá apriorní „absolutní 

autoritu“. Jak uvádí čl. 2 odst. 1 Listiny, „stát je založen na demokratických hodnotách 
a  nesmí se vázat ani na  výlučnou ideologii, ani na  náboženské vyznání“. Zákonodárce 
tedy nemůže zdůvodňovat zákon jinou autoritou či doktrínou světskou či religiózní, neboť 
– v souladu s vládou práva a principem ústavnosti – jeho jedinou autoritou je ústava, 
která ho k něčemu zmocňuje, něco mu ukládá a něco odnímá jeho pravomoci. Ústava není 
ovšem pro zákonodárce relativní, či je „relativní“ jen v těch částech, které se nedotýkají 
„podstatných záležitostí demokratického státu“, jež nemohou být změněny.

Tím byla státu odňata pravomoc autoritativně formovat, přetvářet či diktovat vnitřní 
svět občanů, jejich svědomí, přesvědčení, estetickou orientaci, předměty úcty a víry atd. 
V duchovní a morální sféře je stát neutrální a „relativistický“. Tato neutralita (liberálnost) 
státu je podepřena apolitičností státní správy a  nezávislostí soudců. Stát nemůže 
z  ideologických a  obdobných důvodů nikoho ani diskriminovat, ani privilegovat. Je 

povinen tolerovat veškeré jednání, jež zůstává v rámci ústavního práva. Čili liberální 
právní stát se netváří, že je morální, je jen „ústavní“.

Onu chybějící „západní“ moralitu (spravedlnost) nutno primárně hledat v  principech 

římského práva:
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„Neminem laedere.“ Nikomu neškodit. Tato zásada znamená, že každý se má chovat 
tak, aby nenarušil práva jiného (aby nikomu nepůsobil újmu); v  římském právu byla 
považována za jednu ze tří základních složek spravedlnosti. S touto zásadou myšlenkově 
souvisí zásada Aequum est neminem cum alterius detrimento fi eri locupletiorem (je 
spravedlivé neobohacovat se na úkor jiného).

„Suum cuique tribuere“ nebo zkráceně „Suum cuique“. Dát každému, což jeho jest, 
resp. ve zkrácené formě, každému, co jeho jest. Tato zásada tvořila v římském právu další 
základní složku spravedlnosti. (Třetí její složkou byla zásada Honeste vivere, tj. počestně 
žít, která ale není zásadou právní a do pojmu spravedlnosti nepatří.)

6 Oběti zločinnosti

Historicky permanentní válka mezi „zlým“ zločinem (pachatelem) a  „hodnou“ obětí 
(poškozeným) na poli kriminality (vnitřní války mezi klany, skupinami či jedinci od počátku 
lidstva) vyplývá v podstatě z principu lex talionis, sahající do Starého zákona: Oculum 

pro oculo et dentem pro dente (oko za oko, zub za zub), což je primitivní retributivní 

spravedlnost ohrožující monopol státu, který v různých souvislostech v konotacích 
od dob Chammurabiho zákoníku zasahoval právně do procesu řádu a prvního pořádku.

7 Oběť demokracie a liberalizace

Po  pádu tzv. „komunismu“ mnozí lidé idealisticky očekávali, že opadne nejen napětí 
ve  světě, ale že nastane rychlý růst životní úrovně: závody ve  zbrojení (zdůvodňované 
vzájemným ohrožením obou protikladných táborů) mohly přece konečně ustat. Navíc se 
otevřely nové ekonomické trhy.

Brzy se však ukázalo, že náklady na zbrojení letí paradoxně vzhůru, a ekonomika v mnoha 

oblastech zabředává do deprese a pocit globální bezpečnosti mizí.

Dominantní otázkou „globalizace“ jest, zda „vítězný kapitalismus není na stejné cestě jako 
nedávno zhroucený komunistický sen“.

Kapitalismus se vyvíjel dlouhou dobu v  jakési nechtěné symbióze s  konkurenčním 
„komunismem“, s jehož krachem ztratil nejen alternativu-hybatele, ale i korigující složku, 
neboť paradoxně právě v boji s ním se volky-nevolky humanizoval.

Podobně radikální úvahu nastínil i  anglický politolog Timothy Garton Ash. Mluví 
o strukturální krizi liberálně demokratického kapitalismu, který teď musí své přednosti – 
tváří v tvář např. čínskému modelu – prokázat bez ideologické kamufl áže, což se mu zatím 
nedaří. I světově uznávaný ekonom Nouriel Roubini (mezi prvními upozorňoval na možná 
rizika globální fi nanční krize) varoval před úskalími „sebedestrukce“ kapitalismu. Marx měl 
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dle Roubiniho kus pravdy, když to před 150 lety předvídal (i když se zmýlil v prognóze), že 
socialismus přinese lepší výsledky.

Nebezpečí hrozí zejména kvůli sílícím vnitřním rozporům systému. Ten kromě 
ohromného bohatství plodí i rostoucí chudobu. Aby tržní ekonomika dobře fungovala, 
je podle Roubiniho třeba opustit jak anglosaský model „laissez faire“, který odmítá zásahy 
státu do ekonomiky, tak i superštědrý evropský sociální stát.

Problém však netkví pouze v  neupřesněném dalším postupu, nýbrž i  v  jakémsi 
ideologickém vakuu (připomínajícím i naši politickou scénu, která místo slibovaného 
„odideologizování“ zabředla do  anachronického „antikomunismu“ bez výraznější vize 
do budoucnosti. 

Proti čemu vlastně bojujeme dnes? Nikdo to nemůže s jistotou říci. Ale pokud se tento kapitalismus 
nedokáže zreformovat sám, nastoupí nějaké autoritativní hnutí, jež vyplní uprázdněný prostor 
po komunismu a ultranacionalismu, přičemž půjde o hnutí protidemokratické – ať již otevřené, či 
skryté. Tento fenomén pracovně nazývám „očekávání nového Antikrista“, či nástup „nové“ oligarchie.

Znepokojivá úvaha navozuje varovnou historickou paralelu z doby před první světovou 
válkou, kdy byl svět v podobné situaci. Horečné zbrojení omlouvané zeměmi Dohody 
i Trojspolku jako obranné se snadno vymklo kontrole a ke světové katastrofě pak stačily 
naprosto banální záminky. Výsledkem byla destrukce Evropy a ztráta jejího velmocenského 
postavení.

Je však otázka, zda Spojené státy, které pak dominantní roli převzaly, nyní usilují pouze 
o  šíření liberální demokracie a  nastolení otevřeného mezinárodního pořádku, jak rád 
zdůrazňuje profesor Francis Fukuyama, anebo zda pod tlakem průmyslových a zbrojních 
lobby obezřetně prosazují podobné cíle ve svých zájmových sférách.

Jenže i Fukuyama už ve své poslední knize Původ politického řádu nakonec připustil, že 
„liberální demokracie možná nevydrží věčně“.

Tyto úvahy budí nejen nadměrné zbrojení Spojených států a  kontroverzní války, ale 
i účelově obrácená kritéria a pojmy.

Například z  džihádistů, tedy bojovníků za  mír v  sovětsko-afghánské válce, jež Ronald 
Reagan některé osobně vyznamenal, se zanedlouho, už v konfl iktu s USA, stali teroristé, 
ač jde často o tytéž skupiny mudžahedínů, které Američané sami vyzbrojili.

Pád komunismu vyvolal přehnaná očekávání i na středoevropské politické scéně. 

Argument, že všechny problémy jsou pouze důsledkem neschopnosti zdiskreditovaného 
režimu, vedl v  řadě případů k  jejich recidivě (viz zejména snaha o  „převálcování“ 
opozice a oponentů), tedy prosazování autoritářských prvků vládnutí, stejně jako bezhlavé 
zadlužování či neřešení problémů romské menšiny.

To vše je pak vodou na  mlýn různým extremistickým hnutím a  jejich exponentům, 
infi ltrujícím i  do  institucí, které mají proti krajním projevům bojovat. Průzkumy pak 
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dokládají skepsi a  apatii většiny národa, ohromeného nestydatou korupcí prolezlou až 
do nejvyšších pater.

Politiku rozežírají korupce, nepotismus a klientelismus. Nabývají systémové podoby 
a vedou k privatizaci veřejné moci politicko-ekonomickými mafi emi v pozadí. V rámci 
této klientelistické demokracie je pak řešení vzrůstajících fi nančních a  hospodářských 
potíží nad síly vlád.

Sociologové – například Jan Keller ve své knize Tři sociální světy – poukazují na další 
neblahý trend, na prudce narůstající nerovnost mezi lidmi. Keller v  této souvislosti 
hovoří o  tom, že termín nerovnost nedostatečně vystihuje míru tohoto fenoménu, 
a místo toho navrhuje termín nesouměřitelnost. Ve společnosti vedle ostatních občanů 
– střední a nižší třídy – žije elitní skupina občanů, které se nemůže dotknout to, co se 
ve společnosti děje, neboť astronomické příjmy jí umožňují žít v jiném světě. Oč větší je 
tato nesouměřitelnost, o to víc narůstá počet lidí na okraji. Tento feudální rys soudobé 
společnosti je frustrujícím výsledkem postupné deregulace a privatizace státních institucí 
a veřejných služeb v rámci neoliberální politiky posledních tří dekád.

Souběžně působí historicky bezprecedentní nástup Číny. Komunisticko-kapitalistická Čína 
ukazuje, že původní kapitalismus z éry prvotní akumulace, kdy jsou lidská důstojnost, 
svoboda či sociální a  zaměstnanecká práva obětována na  trůn drsné produkce zisku 
a  výroba se mění v  holé vykořisťování, není zapomenutý či zcela překonaný. Dosud 
jsme žili v přesvědčení, že tato nelidská fáze kapitalismu je nejen neetická, ale také 
neefektivní. Čína nás vyvádí z omylu. Tím se dostává na pořad dne sociální stát a jeho 
vymoženosti, které prodražují západní kapitalismus a činí ho méně konkurenceschopným 
ve srovnání s čínským způsobem. Je otázka, zdali je vůbec možné sociální státy udržet bez 
jejich stále většího zadlužování. To nahrává dnešním fundamentalistickým neoliberálům, 
kteří v sociálním státu vidí hlavní zdroj většiny nesnází a snaží se ho zlikvidovat.

Zejména z pravicových pozic je kritizována další příčina krize – zadlužování států vinou 

korumpování voličů populistickou ekonomickou politikou, na  niž nejsou ve  státní 
pokladně peníze. Tuto nezodpovědnou politiku prováděly jak levicové, tak pravicové 
vlády. Fenomén zadlužování je spojen s  nedokonalostí demokratického systému 
založeného na nevelkých volebních intervalech. Politické reprezentace v tomto systému 

upřednostňují krátkodobé volební cíle před dlouhodobějšími strategiemi. Je 
snadné v rámci „svého“ volebního období utrácet hlava nehlava, protože po příštích či 
přespříštích volbách, které pravděpodobně vyhraje konkurence, si s dluhy bude muset 
poradit někdo jiný.

8 Oběť legislativní rakovině

Tým amerických výzkumníků William Li, Pablo Azar, David Larochelle, Phil Hill a Andrew 
W. Lo zveřejnil v září 2014 studii Zákon je kód: Analýza americké legislativy z hlediska 

softwarového inženýrství. Ta je založena na předpokladu, že zákony jsou, podobně jako 
počítačové programy, soustava předpisů, podle které se systém chová. Dobře odladěný 
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kód bude na počítači fungovat hladce, kód s chybami se bude hroutit. Neefektivně psané 
programy i zákony sice budou „chodit“, ale i za cenu ztráty času a systémových zdrojů.

Skutečnost, že objem zákonů roste, není hlavním objevem týmu. Čas od času se vyskytují 
novinky, které je třeba podchytit. Například v roce 1952 se v amerických zákonech poprvé 
objevilo slovo televize, v  roce 1958 infrastruktura, 1964 životní prostředí, v  roce 1976 
přibyl do zákonů terorista, 1988 databáze, 1994 internet, 2000 webová stránka a 2006 
nanotechnologie.

Poněkud šokujícím zjištěním je však míra takzvané cyklomatické složitosti. Jde o míru 
počtu možností, kterou lze projít určitý kód – ještě jinak řečeno, je to míra výskytu 
podmínek. Každý netriviální program stejně jako každý zákon, má podmínky, jako je 
„jestliže, pak – jinak“, „dokud platí, dělej“ či „pro všechny objekty dělej“.

Od roku 1926 vzrostla cyklomatická složitost americké legislativy 13,4krát. Prostý počet 
slov v zákonech vzrostl více než 20krát. To je nárůst, který již nelze ospravedlnit objevem 
nových technologií a společenských fenoménů.

Autoři studie zdrženlivě konstatují, že „metody softwarového inženýrství by mohly 
přispět ke zlepšení kvality legislativy“, ale i laik může vidět, o co jde v praxi: Západ trpí 

legislativní rakovinou. Lék na tuto chorobu teprve čeká, až bude objeven. Nenajde-li se, 
víme, nač naše civilizace možná zemře.

9 Oběti dualismu a metodologie

Přístupů a pohledů na novoty v právu je beze sporu hodně. Demonstrativně a nesystémově 
uvádím příklady a okruhy problémů dualismu právního jako předmětu právní vědy:

• právní dogmatika (teorie), a contrario fi lozofi e práva;
• jusnaturalismus právní ve svých varietách vývojových (teokratická koncepce, 

např. tomismus, neotomismus; revoluční (moderní) pojetí racionalisticko-

kontraktualistické; postmoderní skepse, etc.), a  contrario juspozitivismus 

exegeze a zejména aplikační sféry soudní praxe a interpretace;
• ius naturale, a contrario ius positivum;
• dualismus práva psaného, zákonného (Civil Law), a contrario práva nepsaného 

(Common Law), v  geografi i právní, „nesouměřitelnosti“ právních kultur dle 
formálních pramenů právních;

• právní sémantika, a contrario právní rétorika;
• obsoletní (obsolentní) právo, a contrario agora právní informatiky;
• legitimita právní legislativy, a  contrario nelegitimní fi nesy právní techniky, 

zejména podzákonných normativních právních aktů;
• dualismus práva vnitrostátního, a  contrario inkorporace norem nadstátu 

(mezinárodních organizací s  nadstátními funkcemi) na  pomezí mezinárodního 
práva veřejného v rámci internacionalistiky a europeistiky;

• struktura a systém práva, a contrario právní logika;
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• právo lobbystických subjektů a zájmové samosprávy, a  contrario konzistentní 
právní (trestní) politika pluralistické společnosti;

• právo objektivní (Law, ius), a  contrario právo subjektivní (Right), jako právní 
možnost subjektu práva chovat se (jednat) v mezích objektivního práva. Čili věčný 
problém „práva (resp. spravedlnosti) a contrario svobody“;

• právo pozitivní, platné, „státní“, a contrario historické (zrušené);
• práva základní (absolutní) v podobě jusnaturalistického pojímání základních práv 

a svobod, a contrario práva občanská (politická), hospodářská, sociální, kulturní, 
ekologická a postmoderní jako práva relativní;

• zpozitivňování, zrelativňování, etatizace základních práv a  svobod v  ústavních 
generacích lidských práv;

• právní axiologie euroatlantické západokřesťanské právní civilizace (1. svoboda, 
2. občanská rovnoprávnost, 3. legitimita státní moci – demokracie jako forma 
vládnutí, 4. právní stát, 5. jusnaturální podstata a univerzálnost základních lidských 
práv), a  contrario právní axiologie jiných civilizačně-právních okruhů, zejména 
práva islámského, konfuciánského Středu světa, hindského Bharatu, afrického 
Sahelu, etc.;

• univerzalismus základních lidských práv a svobod, a contrario multikulturalismus 
základních lidských práv a svobod v podmínkách globalizace a regionalizace práva;

• subjektivní právo, a  contrario spravedlnost (kontroverzní problém procesní 
spravedlnosti, kdy v právním sporu vítězí většinou (vždy) jedna ze stran sporu;

• právo heteronomní, a contrario právo autonomní;
• právo kogentní, a contrario právo dispozitivní;
• právní normativní systém, a contrario neprávní normativní systém, zejména střet 

s morálním systémem: Quae lex non prohibet, debent premisa videri. Ovšem: Non 
omne quod liced honestum est;

• právo „normální“, klasické, a contrario „právo“ teroristické.

O výše uvedených dualitách a rozporech lze vyzvat k přemýšlení, ale nebudu je zde blíže 
specifi kovat. Chvíli se zastavím u posledního bodu, tj. „právo“ (neprávo) teroristického 
státu, či obecně států mezinárodně nelegitimních. 

10 Oběti kooperace s neuznanými subjekty 

mezinárodního práva

My, odkojeni Jellinekovskými znaky státnosti a  státu, ctíme propojenost práva 
vnitrostátního s klasickými znaky státnosti. Uznání státu de iure, či dokonce i de facto 

je chápáno jako pátý (subsidiární) znak státu.

V nauce mezinárodního práva veřejného je řešena otázka, kdy stát získává mezinárodně 
právní subjektivitu a  jaký je význam uznání státu. V  zásadě existují dva protikladné 
názory, z nichž jedna skupina tvrdí, že uznání státu nemá žádný konstruktivní charakter 
a je pouhou deklarací. Stát tak vzniká okamžikem, kdy nový útvar splňuje znaky státu. 
Druhá skupina vychází z  názoru, že subjektivitu stát získá teprve uznáním jiným 

státem, a to pouze ve vztahu k tomuto státu. Třetí skupina pak spatřuje v uznání státu 
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jak deklaratorní, tak konstitutivní účinky. V praxi je používáno uznání stupňovité, resp. 
uznání de facto a de iure, přičemž prvé je výrazem určité zdrženlivosti a očekávání, zda 
nový státní útvar přesvědčí o své trvalosti, jde o uznání obsahem omezené a prozatímní. 
Uznání státu de iure představuje uznání plné, konečné a neodvolatelné.

Některé příklady: 
• V současné době Kosovo je neuznáno Srbskou republikou. Stálí členové RB OSN 

Ruská federace a  Čínská lidová republika blokují svým potencionálním vetem 
členství tohoto státu v  OSN. Pouze polovina států mezinárodního společenství 
uznává Kosovo jako suverénní stát; ze států EU Kosovo nikdy nezná Slovensko, 
Rumunsko, Španělsko, Kypr a Řecko. 

• Čínskou republiku (Tchajwan) uznává dnes pouze 23 států (z  Evropy pouze 
Městský stát Vatikán). ČLR deklaruje, že Tchajwan je čínskou provincií.

• Severokyperskou tureckou republiku uznává pouze Turecko. 
• Náhorněkarabašskou republiku uznává pouze Arménie. 
• Abcházii a Jižní Osetii uznává pouze Ruská federace, Nikaragua a Venezuela. 
• Západosaharská arabská demokratická republika má uznání téměř od všech 

arabských a afrických států (vyjma Marockého království), de facto však neexistuje. 
• Tibetská exilová vláda zatím nemá mezinárodní uznání. 
• Podněsterskou moldavskou republiku neuznal žádný stát. 
• Somaliland též není uznán žádným státem.
• Palestinu uznává (plně či s výhradou) pouze 134 většinou arabských, islámských, 

asijských a afrických států. Z Evropské unie je to pouze Švédské království. Západní 
státy většinou Palestinu de iure neuznávají (např. USA, Stát Izrael atd.).

• Islámský stát: teroristický stát v severní Sýrii a v Iráku.

Západní právověda je v koncích s fenoménem suverenity teroristických států a jejich 
„právních systémů“. Naše demokracie je bezzubá, pokud právními prostředky 

chceme bojovat proti státnímu terorismu globálně.

Z hlediska obecné vesternalistické státovědy a teorie práva se jedná o zcela nový aspekt 
a fenomén. Vznikl nový teroristický stát (v semiperiferii islámské civilizace): Islámský 

stát na teritoriu Irácké republiky a Syrské arabské republiky. Státní občané ze západní 
Evropy a severního Kavkazu Ruské federace se rekrutují jako novodobá vojenská státní 

moc v prostoru Středního Východu, kde místní islámští sunitští extrémisté terorizují 
a  eliminují nejen ostatní muslimy ale též celé etnické a  národnostní entity na  území 
severního Iráku a severovýchodu Sýrie. Islámští sunitští extrémisté teritoriálně de facto 
vytvořili specifi cký subjekt mezinárodního práva veřejného s  názvem „Islámský stát“ 
(v  asociaci na  islámský chalífát – poslední chalífa, jak známo, byl Osmanský sultán 
do konce Velké války). Superterorismus Islámského státu je nepřijatelný jak pro Západ, tak 
i pro ultrakonzervativní monarchické režimy na Arabském poloostrově a též pro Íránskou 
muslimskou republiku.

Z hlediska státovědy má Islámský stát některé znaky státu a státnosti: zejména funguje 
veřejná státní moc ve smyslu státní administrativy, vojenských a policejních struktur 
včetně státní symboliky – černé vlajky islámského státu, pokřiku „Alláh akbar“ atd. 
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Islámský stát vybírá daně a ekonomicky funguje především nelegálním exportem nafty 
do sousedního Turecka. Třetí znak státnosti – teritorium – je naplněn ovládáním území 
v  severovýchodní Sýrii (hlavní město Rakka) a  téměř poloviny území Irácké republiky, 
s  ostentativním pohrdáním imperiálními hranicemi, které byly stanoveny Velkou Británií 
a Francií při dělení Osmanské říše (vznik a zánik Kurdistánu a většiny Arménie jako nejstaršího 
křesťanského státu ve  světě). Jediným subsidiárním znakem, kterým nedisponuje, je 
všeobecné uznání de iure mezinárodním společenstvím, nicméně například Turecká 
republika má vztahy s tímto subjektem de facto, přičemž kurdské pešmergy neuznává 
a likviduje.

Dominantním úkolem pro západní zpravodajské služby je monitoring, dohled 
a eliminace islámských občanů vlastního státu, kteří na základě sociálních sítí se cítí 
být povoláni bojem proti západním demokratickým hodnotám. 

Závěr

Mutatis mutandis, po nezbytných nutných kompromisech a obětech, stále snad máme 
víru v normativní sílu právního systému „svobodného světa“ v jeho modalitách i novotách 
trestní politiky.

Literatura
GERLOCH, Aleš, Jiří HŘEBEJK a Vladimír ZOUBEK. Ústavní systém České republiky. 5. vyd. 
Plzeň: Aleš Čeněk, 2013, 516 s. ISBN 978-80-7380-423-7.

ZOUBEK, Vladimír. Postmoderní právověda a  státověda. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016, 462 s. 
ISBN 978-80-7380-598-2.

ZOUBEK, Vladimír. Právověda a státověda. Úvod do právního a státovědního myšlení. Plzeň: 
Aleš Čeněk, 2010, 700 s. ISBN 978-80-7380-239-4.

ZOUBEK, Vladimír. Lidská práva – globalizace – bezpečnost. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, 
461s. ISBN 978-807380-103-8.

ZOUBEK, Vladimír. Postmoderní problémy lidských práv a  globální bezpečnosti. 1. vyd. 
Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, 464 s. ISBN 80-86473-75-9.


