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III. Lidská práva a jejich filosofické zdůvodnění  

 

Studijní text k předmětu „Filosofický průvodce současným světem“  

 

LS 2020, FF UK v Praze 

 

Autor: Václav Němec 

 

1. Lidskoprávní dokumenty 

 

Nejstarší dokumenty, v nichž jsou deklarována lidská práva, jsou tzv. Listina práv (Bill of 

Rights), která byla navržena kongresem Spojených států na jeho prvním zasedání v roce 1789 

a vešla v platnost 15. prosince 1791 po ratifikaci v jednotlivých státech Unie. Od té doby tvoří 

prvních deset dodatků Ústavy Spojených států. Zhruba ve stejné době vznikla ve Francii tzv. 

Deklarace práv člověka a občana (Déclaration des Droits de l’Homme), která byla schválena 

v době francouzské revoluce národním shromážděním 26. srpna 1789, a posléze v roce 1791 

pojata jako preambule do první ústavy Francouzské republiky a pak znovu v přepracované verzi 

v roce 1795. Ve většině ostatních evropských zemí však byly dokumenty o lidských právech 

implementovány do právního systému až v průběhu 20. století, zejména po druhé světové válce. 

Zpravidla se tak dělo v podobě tzv. listin práv a svobod, které se postupně staly nedílnou 

součástí ústav většiny západních demokratických států. V zemích bývalého východního bloku 

k domu docházelo až po roce 1989, kdy zde proběhly demokratické revoluce. Listina 

základních práv a svobod je od roku 1992 rovněž součástí Ústavy České Republiky.   

     Lidská práva po 2. světové válce ovšem začala hrát významnou roli také v rámci 

mezinárodního práva. Víra v lidská práva je deklarována již v preambuli Charty OSN, tedy 

zakládajícího dokumentu Organizace světových národů z června 1945.1 Dne 10. 12. 1948 pak 

byla Valným shromážděním OSN schválena tzv. Všeobecná deklarace lidských práv obsahující 

celých katalog lidských práv. Od té doby byla uzavřena celá řada mezinárodních paktů o 

lidských právech, které většinou navazují právě na Všeobecnou deklaraci. Významný byl 

například Mezinárodní pakt o občanských a politických právech přijatý v Helsinkách v roce 

1975, k němuž se připojily i země tehdejšího Východního bloku a který se v roce 1976 stal 

součástí sbírky zákonů ČSSR. Právě na tento pakt se odvolávala Charta 77, která poukazovala 

na to, jak jsou práva deklarovaná v tomto dokumentu tehdejším komunistickým režimem 

flagrantně porušována.  

 

2. Tradiční koncept lidských práv a přirozenoprávní teorie 

 

Nás však nebude zajímat historie, ale sám koncept lidských práv, jeho myšlenkové základy a 

filosofické zdůvodnění. Myšlenkové základy konceptu lidských práv prozrazuje samotná 

terminologie používaná v lidskoprávních dokumentech. Například Deklarace práv člověka a 

občana z roku 1789 hned ve své preambuli a v čl. 2 hovoří o „přirozených, nezcizitelných a 

nezadatelných právech“, a v čl. 1 pak vyhlašuje, že „lidé se rodí a zůstávají svobodnými a 

rovnými ve svých právech.“ Také naše Listina základních práv a svobod, hned ve své preambuli 

mluví o „neporušitelnosti přirozených práv člověka“ a v čl. 1  stojí, že „lidé jsou svobodní a 

rovní v důstojnosti i v právech“. Tyto formulace zřetelně svědčí o tom, že i naše Listina 

navazuje na nejstarší dokumenty o lidských právech. Terminologie, která spojuje lidská práva 

                                                             
1 „My, lid spojených národů, jsouce odhodláni uchrániti budoucí pokolení metly války, která dvakrát během 

našeho života přinesla lidstvu nevýslovné strasti, prohlásiti znova svou víru v základní lidská práva, v důstojnost 

a hodnotu lidské osobnosti…“ 
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s přirozeností, je přitom neklamnou známkou toho, že zde máme co do činění s osvíceneckou 

tradicí či relikty této tradice, která chápala lidská práva jako přirozená. Americká Listina práv 

a francouzská Deklarace práv člověka a občana jsou silně inspirovány myšlenkami 

osvíceneckých myslitelů, jako byli John Locke (1632-1704) a Jean-Jacques Rousseau (1712-

1778). Idea lidských práv je dítkem osvícenectví 17. a 18. století a dodnes v sobě nezapře stopy, 

které svědčí o jejím původu a intelektuálním milieu, z nějž se zrodila.     

     Koncept přirozených lidských práv ve své klasické osvícenecké podobě představuje zvláštní 

variantu přirozenoprávní teorie.2 Přirozenoprávní teorie obecně sdílejí přesvědčení, že právo 

nelze redukovat na pozitivní zákony, které byly schváleny příslušnou zákonodárnou instancí 

podle předepsaných procedur, nýbrž že existují vyšší kritéria či normy, které stanovují, jaké má 

pozitivní právo být a které vposled rozhodují i o legitimitě a platnosti pozitivních zákonů.3 

Klasické přirozenoprávní teorie spatřují toto vyšší kritérium správnosti a legitimity zákonů 

právě v přirozenosti. To je i význam charakteristiky lidských práv jakožto přirozených. 

Označením lidských práv jako přirozených má být vyjádřeno, že lidská práva jsou zakotvena 

„hlouběji než v jakékoli formuli zákona“4 či v jakémkoli společenském a politickém 

uspořádání; že naopak pozitivnímu zákonodárství i politickému řádu předcházejí a jsou mírou, 

podle níž může být posuzována správnost a spravedlnost pozitivních zákonů i politických 

režimů. V pojetí lidských práv jako přirozených je vysloveno přesvědčení, že lidská práva 

nejsou něčím, s čím by bylo možno libovolně nakládat, čeho uznání či neuznání není věcí pouhé 

konvence či libovůle, ale co naopak stanovuje míru a nepřekročitelné meze lidskému jednání.  

 

3. Universalita lidských práv: jejich nositelé a adresáti 

 

V označení těchto práv jakožto lidských je zároveň vyjádřena jejich universalita. Chápání 

lidských práv jako universálních implikuje, že jejich subjektem či nositelem je principiálně 

každý člověk. To má dalekosáhlé důsledky pro povahu těchto práv. Abychom pochopili tyto 

dalekosáhlé důsledky, je třeba hned dodat, že lidská práva, pokud skutečně mají status práv, 

samozřejmě implikují právní povinnosti. Někdy můžeme v souvislosti s ideou lidských práv 

slyšet povzdech, že se v ní klade přílišný důraz na práva jednotlivce a žádný na jeho povinnosti. 

Takové povzdechy ovšem svědčí pouze o nepochopení podstaty lidských práv. Lidská práva 

jsou sice tím, čemu se v právní teorii říká individuální či subjektivní práva: to znamená, že 

jejich těžištěm či primárním východiskem je subjekt práva, jemuž se přiznávají určitá 

oprávnění.5 Právě tato oprávnění však zakládají povinnosti pro jiné právní subjekty. Nositel 

těchto práv je zmocněn či oprávněn vznášet určité nároky vůči jiným právním subjektům, kteří 

jsou na základě toho povinováni jednat, resp. nejednat určitým způsobem. Jestliže např. čl. 3 

Všeobecné deklarace z roku 1948 říká, že „Každý má právo na život, svobodu a osobní 

bezpečnost“, nebo čl. 5, že „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému 

                                                             
2 Od jiných variant přirozenoprávní teorie se ovšem koncept lidských práv odlišuje zejména tím, že postuluje 

přirozené právo v podobě subjektivních práv jednotlivce. Subjektivní právo přitom představuje specificky 

novověkou formu práva. Tradiční právo primárně ukládá právním subjektům povinnosti, tj. předepisuje jim, co 

mají činit nebo jakého konání se mají zdržet, a hrozí jim případnými důsledky za porušení těchto právních 

povinností – a tak teprve sekundárně zakládá oprávnění na straně jiných subjektů. V případě novověkých 

subjektivních práv se však tato perspektiva obrací: Primárním východiskem se stává oprávnění subjektu práva, 
které zakládá povinnosti pro jiné právní subjekty. Těžiště právního vztahu se tak přesouvá na nositele práv, jenž 

je zmocněn či oprávněn vznášet určité nároky vůči jiným právním subjektům, kteří jsou na základě toho 

povinováni jednat, resp. nejednat určitým způsobem. Srv. Ch. Menke, „Subjektive Rechte: Zur Form der 

Differenz“, in: MenschenRechtsMagazin 13 (2008), str. 197–204, zejm. 197–199; A. Pollman – G. Lohmann 

(vyd.), Menschenrechte. Ein disziplinäres Handbuch, Stuttgart 2012, str. 129.   
3 Srv. V. Němec, „Spor právního pozitivismu a přirozenoprávní teorie ve 20. stol.: problém vztahu bytí a ‚mětí‘,“ 

in: A. Havlíček (vyd.), Lidská a přirozená práva v dějinách, Ústí n. L. 2014, str. 153–200, zde 154 a 170.  
4 L. Hejdánek, „Lidská svoboda a svoboda slova“, in: Literární noviny 38 (2006). 
5 Viz výše, pozn. 2.  



3 
 

nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu“, pak především stanoví povinnost zdržet se 

jakéhokoli jednání, které by zasahovalo do těchto práv.   

     Lidská práva jsou tedy subjektivními právy v tom smyslu, že individuálním nositelům či 

subjektům těchto práv vymezují sféru autonomie a svobody, ovšem právě tím, že ji chrání před 

neoprávněným zasahováním ze strany druhých lidí.6 Jestliže jsme řekli, že z universality 

lidských práv plyne, že jejich oprávněným subjektem by teoreticky měl být každý člověk, kdo 

je pak adresátem povinností, které vyplývají z těchto práv? Adresátem právních povinností 

odpovídajících lidským právům může být teoreticky rovněž každý druhý člověk, „the world at 

large“.7 Jinak řečeno: teoreticky všichni lidé jsou si navzájem oprávněnými subjekty těchto práv 

i adresáty povinností z nich plynoucích. Jestliže žádám, aby druzí dostáli povinnostem 

odpovídajícím mým právům, pak se zároveň zavazuji, že dostojím povinnostem, které 

vyplývají ze stejných práv, jejichž oprávněnými nositeli jsou druzí lidé. Rozumí se ovšem, že 

primárně je adresátem povinností vyplývajících z lidských práv „svět“ příslušného politického 

společenství,8 a zejména jeho představitelé či nositelé veřejné moci,9 protože především oni 

mají tendenci k porušování těchto práv jednotlivců a zároveň k tomu disponují prostředky 

organizovaného násilí. V souladu s tím celá řada práv obsažených ve Všeobecné deklaraci 

lidských práv ukládá povinnosti primárně představitelům států a státním orgánům: např. čl. 9 

stanoví, že „Nikdo nesmí být svévolně zatčen, držen ve vazbě nebo vyhoštěn do vyhnanství“, 

čl. 10, že „každý má právo, aby byl spravedlivě a veřejně vyslechnut nezávislým a nestranným 

soudem, který rozhoduje buď o jeho právech a povinnostech“ atd. Lidská práva tedy zavazují 

zejména představitele států a státních orgánů, aby nezasahovali do výsostné sféry autonomie a 

svobody svých občanů a obyvatel a zároveň garantovali, že tato sféra zůstane uchráněna před 

disponováním ze strany jakéhokoli druhého člověka a bude respektována jako nedotknutelná.10  

 

4. Kritika tradičního konceptu přirozených práv 

 

Klasický osvícenecký koncept lidských práv jakožto přirozených ovšem musel od počátku čelit 

řadě závažných námitek. Achillovu patu klasického konceptu lidských práv představuje právě 

jejich odvolání na přirozenost. Termín „přirozená“ ve spojení s právy má vyjádřit právě to, že 

tato práva předcházejí každému pozitivnímu zákonodárství i politickému řádu a jsou mírou 

jejich spravedlnosti a správnosti. Přirozenost zde tedy označuje něco, co je předem dáno, co 

není ustaveno až společností a lidskou praxí,11 co naopak této praxi předchází a čeho se člověku 

dostává s jeho narozením. Ostatně to odpovídá etymologii slov příroda a přirozenost, které 

označují to, co co vzchází do bytí růstem bez lidského přičinění, resp. co živá bytost dostává 

do vínku „při zrození“ – zcela v souladu s významovými konotacemi v řeckého fysis nebo 

latinského natura. Klasické pojetí přirozených lidských práv, jak je formulováno u Locka nebo 

Rousseau, přitom předpokládá, že tato práva poznává každý člověk na základě přirozeného 

rozumu. Problém ovšem je, že právo či práva označují normu, normativní skutečnost, tedy něco, 

co má být. Spojení práva a přirozenosti, jak k němu dochází v pojmu přirozených lidských práv, 

se proto může jevit jako paradoxní. Zdůvodnění lidských práv s odkazem na přirozenost tak 

může vyvolat oprávněnou otázku, kterou vůči přirozenoprávním teoriím obecně vznášejí právní 

                                                             
6 Srv. J. Habermas, Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Teorie, Frankfurt a. M. 1996, str. 

224; A. Pollman – G. Lohmann (vyd.), Menschenrechte, str. 129.  
7 Srv. Ch. Menke, „Subjektive Rechte“, str. 198. 
8 Tamt. 
9 Srv. Ch. Menke – A. Pollman, Philosophie der Menschenrechte zur Einführung, Hamburg 2008, str. 29-32; A. 

Pollman – G. Lohmann (vyd.), Menschenrechte, str. 129. 
10 Srv. J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 32–33. 
11 R. Spaemann, heslo „Natur,“ in: Handbuch philosophischer Grundbegriffe, IV, vyd. H. Krings a kol., 

München 1973, str. 957.  
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pozitivisté: Jak lze z přirozenosti jakožto toho, co je dáno, tj. z fakticity či z bytí (Sein, to be), 

vyvozovat normativitu čili to, co „má být“, tj. „mětí“ (Sollen, ought)?12   

     Klasicky osvícenecké odůvodnění lidských práv s odkazem na přirozenost a vůbec jakékoli 

spojování práva a přirozenosti se ovšem stalo ještě problematičtějším v důsledku významových 

posunů v chápání pojmu přirozenosti, k nimž došlo pod vlivem moderní vědy a filosofie. 

Paradigmata moderní přírodovědy, jako je evoluční teorie, ale i nové poznatky kvantové fyziky 

a astrofyziky, vedly k radikální proměně představ o přírodě a přirozenosti. Zejména pak otřásly 

tradičními představami o úzkém sepětí přírody, resp. přirozenosti a rozumu, a o konstantních 

či neměnných pravidlech, jež jsou této přirozenosti inherentní, a o statické přirozenosti vůbec,13 

které předpokládají klasické přirozenoprávní teorie. Ve vědách o člověku se termíny 

„přirozený“ či „přirozenost“ navíc začaly užívat spíše ve spojení s fyziologickou či biologickou 

stránkou lidské existence, zatímco právo je chápáno jako součást institucí, které mají kulturně 

sociální původ. Za těchto okolností se jakýkoli pokus odvodit právo z či založit na přirozenosti 

ukazuje jako nanejvýš problematický. Tento problém velmi přesně vystihuje Hannah 

Arendtová v následující pasáži z Původu totalitarismu:  

 

T1: „Deklarace nezávislosti i Déclaration des Droits de l’Homme – práva ,nezcizitelná‘, ,daná 

se zrozením‘ … – naznačuje víru v jakousi lidskou ,přirozenost‘, která je podrobena stejným 

zákonům růstu jako přirozenost jednotlivce a ze které je možno odvozovat práva a zákony … 

Od té doby, co nám hlubší poznání přírodních procesů vštípilo vážné pochyby o existenci 

přírodních zákonů vůbec, dostala příroda sama zlověstný aspekt. Jak by někdo mohl odvodit 

zákony a práva z universa, které zjevně nezná jednu ani druhou kategorii?“14  

 

Hannah Arendtová však jde ve své kritice klasického konceptu přirozených lidských práv ještě 

dál. Koncept lidských práv podle Arendtové počítá s „abstraktní lidskou bytostí“, která je sice 

„naprosto osvobozená“, ale též „naprosto izolovaná bytost, která nese svou důstojnost sama 

v sobě bez vztahu k nějakému širšímu okolnímu řádu.“15 Rozhodující je, že lidská práva jsou 

koncipována tak, že náležejí člověku jako izolovanému jedinci, a tudíž by měla „zůstat platná 

a skutečná, i kdyby na zemi existovala jenom jedna jediná lidská bytost“.16 Jinými slovy: 

klasický koncept lidských práv předpokládá, že tato práva nijak nezávisejí na faktu lidské 

plurality. Z toho plyne předpoklad, že by měla zůstat platná i tehdy, „když je lidská bytost 

vypuzena z lidského společenství“.17 Tento předpoklad však zjevně vyvrací zkušenosti 20. 

století s celými velkými skupinami obyvatelstva, jejichž příslušníci byli zbaveni občanského 

statusu, a nezbylo jim nic jiného, než jejich holé lidství. Kdykoli se objevili takovíto „lidé, kteří 

už nebyli občany žádného suverénního státu,“18 tak se tato „údajně nezadatelná a nezcizitelná 

lidská práva“ právě „ukázala jako nevykonatelná a nevynutitelná.“19 V této situaci se podle 

Arendtové ocitli příslušníci menšin a lidé bez státní příslušnosti na území nově vzniklých 

národních států po první světové válce, jejichž práva nebyla těmito státy chráněna právě proto, 

že přiznání plnohodnotného občanství zde bylo vázáno na národností původ. Ve chvíli, kdy 

„lidské bytosti neměly vlastní vládu“, nebyla zde žádná autorita, která by byla ochotná jejich 

práva zaručit,20 a tedy neměli ani žádná práva. Arendtová ukazuje, že také „nacisté začali 

                                                             
12 Srv. H. Kelsen, Všeobecná teorie norem, přel. M. Kubín, Brno 2000, str. 20. 
13 Srv. „Vorpolitische moralische Grundlagen eines freiheitlichen Staates. Stellungnahme Joseph Kardinal 

Ratzinger,“ in: Zur Debatte. Themen der Katholischen Akademie in Bayern, 1/2004, str. 6.     
14 H. Arendtová, Původ totalitarismu I-III, str. 419. 
15 H. Arendtová, Původ totalitarismu I-III, str. 410. 
16 H. Arendtová, Původ totalitarismu I-III, str. 418. 
17 H. Arendtová, Původ totalitarismu I-III, str. 418. 
18 H. Arendtová, Původ totalitarismu I-III, str. 413. 
19 H. Arendt, „Es gibt nur ein einziges Menschenrecht“, in: Die Wandlung 4 (1949), str. 754-770, zde 756. 
20 H. Arendtová, Původ totalitarismu I-III, str. 411. 



5 
 

vyhlazování Židů nejprve tím, že je zbavili jakéhokoli právního statusu (i statusu druhořadého 

občanství) a jejich nahnáním do ghett a koncentračních táborů je odřízli od světa živých“.21 

„Dříve než bylo zpochybněno“ jejich „právo na život“, byli tedy zcela vypuzeni z politického 

společenství, a tím uvrženi do „stavu naprostého bezpráví“.22 Tyto tragické zkušenosti podle ní 

učinily velmi pochybným, zda existují nějaká „nezadatelná ,lidská práva‘, tj. práva, která jsou 

nezávislá na každém zvláštním politickém statusu a která pramení z pouhé skutečnosti 

lidství“.23 Právě tato zkušenost podle Arendtové dokládá, že „všechna práva jsou uskutečnitelná 

jen v rámci daného politického společenství, závisí na našich bližních a na garanci, kterou si 

vzájemně mlčky poskytují členové společenství.“24 Proto lidé podle ní nemohou požívat 

lidských práv, pokud nemají zajištěno zcela základní „právo mít práva“, to znamená i „právo 

patřit k nějakému typu organizovaného společenství“.25 

|  

T 2: „… člověk se sotva objevil jako naprosto osvobozená, naprosto izolovaná bytost, která 

nese svou důstojnost sama v sobě bez vztahu k nějakému širšímu okolnímu řádu, a již se zase 

ztrácel v lidu, jako jeho příslušník. Paradoxem obsaženým v deklaraci nezcizitelných lidských 

práv od počátku bylo, že počítala s ‚abstraktníʻ lidskou bytostí, která, jak se zdá, nikde 

neexistuje, neboť i divoši žijí v nějakém typu společenského řádu … V okamžiku, kdy lidské 

bytosti neměly vlastní vládu … nebyla zde k ochraně těchto práv žádná autorita a žádná 

instituce nebyla ochotna se za ně zaručit … Práva člověka, údajně nezcizitelná, se ukázala … 

jako nevykonatelná, kdykoli se objevili nějací lidé, kteří už nebyli občany žádného suverénního 

státu“. (Tamt., str. 410 – 413.) 

 

Tato kritika je velmi závažná a dotýká se delikátního bodu tradičního konceptu lidských práv: 

Termín „právo“ či „práva“ obecně označuje normativní systém, jehož normy například na 

rozdíl od morálky musí být vymahatelné či vynutitelné. Jinak řečeno: právo předpokládá 

existenci (právních) subjektů či osob, které jsou oprávněné vznášet nárok vůči jiným (právním) 

subjektům či osobám, a to takový nárok, který je vymahatelný či vynutitelný.26 To ovšem 

zároveň předpokládá, že je tu nějaká instance, která má moc postihnout případné nedbání tohoto 

nároku či porušení příslušné právní normy specifickými právními sankcemi za použití 

prostředků legitimního násilím. Touto instancí je však obvykle právě politické společenství, 

resp. politická moc, která si nárokuje poslední kompetenci v rozhodování sporů a konfliktních 

případů ve společnosti. Má-li tedy být právo skutečně právem, tj. normativní skutečností 

předepisující lidem chování, které je vynutitelné, musí být garantováno politickým 

společenstvím a lze ho jenom obtížně vyvozovat z nějaké předem dané a na člověku nezávislé 

skutečnosti. 

 

5. Nutnost zakotvení lidských práv v pozitivním právu 

 

Jakkoli je tato kritika závažná a oprávněná, ukazuje pouze meze klasického pojetí lidských práv 

jakožto přirozených. Je však otázkou, zda postihuje samu podstatu konceptu lidských práv, 

nebo spíše vybízí k jejich přesvědčivějšímu filosofickému zdůvodnění. Ostatně Arendtové 

výhrady proti klasické koncepci lidských práv do určité míry přijímají a sdílejí i mnozí současní 

zastánci ideje lidských práv. Mezi takovéto zastánce konceptu lidských práv patří německý 

                                                             
21 H. Arendtová, Původ totalitarismu I-III, str. 416. 
22 H. Arendtová, Původ totalitarismu I-III, str. 416. 
23 H. Arendt, „Es gibt nur ein einziges Menschenrecht“, str. 756. 
24 H. Arendt, „Es gibt nur ein einziges Menschenrecht“, str. 766. 
25 H. Arendtová, Původ totalitarismu I-III, str. 417. 
26 Srv. G. Patzig, Ethik ohne Metaphysik, Göttingen 1983, str. 11–12. 
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filosof a sociolog Jürgen Habermas. Podle Habermase bylo i autorům klasických 

lidskoprávních dokumentů jasné, že lidská práva jakožto práva nemají svou platnost a účinnost 

sama od sebe či od přirozenosti, ale že k tomu, aby nabyla charakteru platných, a tedy 

vymahatelných práv, „musela být demokraticky ‚deklarovánaʻ …,  specifikována a 

implementována v rámci politického společenství“.27  

     Habermas sám si je plně vědom, že k tomu, aby lidská práva nabyla skutečně charakteru 

práva, tj. zakládala právní povinnosti, musí být jednotlivci garantována určitým politickým 

společenstvím. Jedinec podle něj nemůže požívat těchto práv, pokud mu politické společenství 

neudělí status oprávněného nositele či subjektu těchto práv. A tento status je člověku obvykle 

udělen spolu s jeho statusem občana státu. To je podle Habermase rozhodující podmínkou toho, 

aby jedinec nebyl odkázán na pouhé uplatňování svých nároků formou morálního apelu na 

ohled ze strany druhých, kterému se lidé bez mravního vědomí a svědomí v zásadě kdykoli 

mohou vysmát, ale aby též mohl sebevědomě vznášet požadavek na uznání svých nároků 

jakožto právní subjekt. Teprve díky garanci ze strany určitého politického společenství na místo 

„pouhého“ požadavku dovolávajícího se mravního vědomí druhého, nastupuje sebevědomý 

požadavek právního uznání subjektu, který zakládá vymahatelnou povinnost na straně 

druhých.28 Bez toho lidská práva zůstávají jako práva neúčinná a deklarace o lidských právech 

pouhými proklamacemi, které, jak sarkasticky poznamenává Arendtová, se podivně podobají 

„deklaracím společností na obranu proti krutému zacházení se zvířaty.“29 

 

T 3: „Přechod od morálky … k právu … vyžaduje, aby byly symetricky propojené perspektivy 

respektu a úcty k autonomii příslušného druhého člověka změněny v nároky na uznání a úctu 

vždy vlastní autonomie ze strany druhého člověka. Na místo morálně přikázané ohleduplnosti 

ke zranitelnému druhému člověku nastupuje sebevědomý požadavek právního uznání 

sebeurčeného subjektu. Uznání, jehož se dožadují občané státu, přesahuje vzájemné morální 

uznání odpovědně jednajících subjektů; má silný smysl vymáhaného respektu k zaslouženě 

zaujatému postavení…“30 

 

Podle Habermase k tomuto přechodu nedochází nějak přirozeně, ale právě tím, že lidská práva 

jsou zakotvena v uměle ustaveném občanském statusu, který jedinec může požívat pouze 

v politicky organizovaném společenství. A to ne v jakémkoli politickém společenství, ale 

v rámci ústavního státu, který právě skrze svou ústavu činí tato práva součástí svého pozitivního 

zákonodárství. Koncept lidských práv je založen právě na tom, že přenáší morální požadavek 

úcty ke každému člověku na status občana státu, který je zároveň oprávněným nositelem 

lidských práv, zakotvených v pozitivních zákonech určitého státu či politického společenství, a 

to zpravidla v ústavě, která je zdrojem a mírou ostatních zákonů. Nicméně je třeba hned dodat, 

že podle Habermase tento status občana a zároveň nositele subjektivních lidských práv 

v podmínkách demokratického společenství – v souladu s demokratickou zásadou suverenity 

lidu – není přidělován jednotlivcům shůry nějakým vůči nim nadřazeným suverénem, nýbrž 

členové politického společenství si jej udělují navzájem. To jinými slovy znamená, že občané 

mohou požívat lidských práv jen tehdy, když se jim společně podaří ustavit a udržet politický 

řád založený na lidských právech.  

 

T 4: „Univerzalizovaná důstojnost, která náleží stejnou měrou všem osobám … vyžaduje … 

zakotvení v občanském statusu, vyžaduje tedy příslušnost k nějakému organizovanému 

společenství v prostoru a čase … Pojem lidské důstojnosti přenáší obsah morálky rovného 

                                                             
27 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 25. 
28 Tamt., str. 28–29. 
29 H. Arendtová, Původ totalitarismu I–III, str. 412. 
30 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 29. 
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respektu vůči každému na statusový řád občanů státu, kteří čerpají svou sebeúctu z toho, že je 

všichni ostatní občané uznávají jako subjekty rovných žalovatelných práv. Přitom není 

nedůležité, že se tento status může etablovat pouze v rámci ústavního státu, jenž nikdy nevzniká 

přirozeně. Spíše musí být vytvořen pomocí pozitivního práva samými občany a musí být za 

historicky se měnících okolností chráněn a rozvíjen. Jako moderní právní pojem se lidská 

důstojnost spojuje s postavením, které občané zaujímají v politickém uspořádání, jež sami 

vytvořili. Občané jako adresáti budou moci požívat práv, která chrání jejich lidskou důstojnost, 

jen tehdy, pokud se jim podaří založit a udržet politický řád založený na lidských právech.“31   

 

6. Aliance mezi lidskými právy a demokracií 

 

I když však Habermas činí platnost a vymahatelnost práv závislé na jejich garanci ze strany 

politického společenství a na jejich vtělení do pozitivního právního řádu, tuto platnost váže na 

další podmínky legitimity. Habermas především zdůrazňuje, že povinnosti vyplývající z 

pozitivně zakotvených práv mohou být plněny z respektu vůči těmto právům samým, který se 

zakládá na vědomí, že jsou výrazem společné vůle členů daného politického společenství. Toto 

pojetí ovšem právě předpokládá demokratické pojetí suverenity, kde za vlastního nositele 

suverenity není považován stát, ale lid ve smyslu autonomních, svobodných a sobě navzájem 

rovných občanů, jejichž vzájemná interakce a komunikace tvoří samu substanci politického 

společenství a jediný legitimní základ a zdroj moci, a tedy i tvorby zákonů. Jak jsme si již 

ukázali v souvislosti s tématem demokracie, v rámci tohoto pojetí suverenity je jakékoli právo 

legitimováno především tím, že ti, komu ukládá povinnosti, si ve výkonu svých občanských 

práv vposled mohou zároveň rozumět jako autoři právě toho práva, vůči němuž jsou vázáni 

poslušností jako jeho adresáti.  

     Toto pojetí také umožňuje objasnit rozdíl mezi občanskými a základními právy, který se v 

pojetí Arendtové stírá: Zatímco smyslem občanských práv je zajistit veřejnou autonomii, tj. 

vlastní politickou svobodu, základní práva střeží nedotknutelnost sféry soukromé autonomie, 

tj. před-politických svobod. Pro politické společenství založené na tomto pojetí suverenity tedy 

občanská a základní lidská práva představují vlastní podmínky jeho možnosti. Občanská práva 

garantují možnost výkonu veřejné autonomie, tedy politické svobody, díky níž se člověk může 

podílet na procesech politického rozhodování a jednání. Tuto veřejnou autonomii však mohou 

občané přiměřeně a účinně užívat pouze tehdy, když jsou dostatečně nezávislí na základě 

rovnoměrně zajištěné soukromé autonomie.32 Zrušení občanských a základních práv by tedy 

znamenalo zrušení samotné podstaty politického společenství.  

     Z toho je zároveň patrné, že existuje úzká vnitřní souvislost mezi konceptem lidských práv 

a demokratickou vládou. Lidská práva a demokracie se vzájemně podmiňují: tato práva jsou na 

jedné straně kodifikována jakožto pozitivní právo v demokratickém procesu, a na druhé straně 

sama umožňují demokratický proces, bez nějž by se nemohla stát konstitutivní součástí 

ústavního pořádku, ani být konkretizována v dílčích zákonech a soudních rozhodnutích. Jestliže 

tedy bylo řečeno, že občané mohou požívat lidských práv jen tehdy, když se jim společně podaří 

ustavit a udržet politický řád založený na lidských právech, pak je třeba dodat, že k tomu 

zpravidla dochází či alespoň v moderních v dějinách docházelo díky demokratickým revolucím 

a v demokratických státech. To není náhodou, neboť koncept lidských práv je úzce spjat s 

jedním ze základních principů demokracie, totiž principem universální rovnosti, která je 

pochopena primárně jako rovnost možností účasti na utváření politické vůle a rovnost před 

zákonem. 

  

                                                             
31 Tamt., str. 29-30. 
32 Srv. J. Habermas, Die Einbeziehung des Anderen, str. 298–299. 
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T 5: „Lidská práva … nestojí proti demokracii, nýbrž obojí vyrůstá ze společného zdroje, který 

současně vytvářejí. Vzájemně se předpokládají: lidská práva umožňují demokratický proces, 

bez něhož by nemohla být sama pozitivována a – v rámci ústavního státu konstituovaném na 

základním právu – konkretizována.“33 

 

Právě díky této alianci s demokratickými revolucemi a režimy se konceptu lidských práv 

podařilo „vpašovat“ přímo do pozitivních právních řádů v míře, jaká nemá u jiných variant 

přirozenoprávní teorie obdoby, a to přímo v podobě ústavních dokumentů či listin. K tomu 

poprvé došlo právě již v roce 1791, kdy byla Deklarace práv člověka a občana vtělena do 

francouzské ústavy a kdy byla ratifikována Listina práv (Bill of Rights), jejíž články od té doby 

tvoří první desítku dodatků americké ústavy. 

 

7. Role lidských práv v mezinárodním právu a problém jejich vymahatelnosti   

 

Jak již bylo řečeno, lidská práva však po druhé světové válce sehrávají stále významnější roli 

také v rámci mezinárodního práva. Mezinárodní deklarace a konvence o lidských právech 

zdaleka nezůstaly „pouhými deklaracemi“. Na lidská práva se odvolávají nejrůznější rezoluce 

OSN, a dokonce mezinárodní vojenské intervence a lidská práva se stávají základem jurisdikce 

mezinárodních tribunálů. Tím došlo k jakési „tiché revoluci“ rovněž v rámci mezinárodního 

práva či „práva národů“, která spočívá v tom, že mezinárodní právo již zdaleka neupravuje 

pouze vzájemné vztahy mezi suverénními státy, ale zasahuje také do jejich vnitřních záležitostí 

a podrobuje je dohledu ze strany mezinárodního společenství.34 Tato tichá revoluce je spojena 

s posunem v chápání suverenity, jak se prosadilo zejména v západních demokraciích: 

Suverenita přestává být pojímána jako něco, co primárně náleží státům a jejich představitelům, 

ale jako suverenita lidu, založená na svobodě a sebeurčení občanů státu.35 Někteří autoři přitom 

také poukazují na rostoucí potenciál „demokratického internacionalismu“,36 který vyplývá 

z rostoucího počtu demokratických zemí a jejich stále užší kooperace po rozpadu bipolárního 

světa: tento potenciál otevírá stále větší prostor pro realizaci politiky lidských práv 

v mezinárodním kontextu. Jak ukazuje Ulrich Beck, v podmínkách postupující globalizace, se 

lidská práva dokonce stala jakýmsi kosmopolitním morálně-právním principem. Rétorika 

lidských práv i jejich role v mezinárodním právu předpokládá, že lidská práva v jistém smyslu 

„platí“ a jejich respektování může být požadováno i tam, kde nejsou garantována ústavním 

pozitivním právem a kde jich nositelé veřejné moci vůbec nedbají,37 a dokonce může být v jisté 

omezené míře vynucováno, pokud k tomu existuje politická vůle. Řečeno slovy Davida Helda, 

jde o kosmopolitní princip, který v globálním světě „stanoví standardy nebo hranice, jež nesmí 

porušit žádný jednající, lhostejno zda zástupce vlády“ nebo suverénního státu.38 Jak zdůrazňuje 

Ulrich Beck, lidská práva se tak stávají významným legitimizačním principem pro hráče 

v globálním světě a „zdrojem kosmopolitní moci“:39 

 

T 6: „… lidská práva jsou zdrojem kosmopolitní moci … státy, které činí režim lidských práv 

programovým a institucionálním základem své politiky, si plně otevírají nové zdroje 

                                                             
33 Tamt., str. 30. 
34 Srv. Ch. Menke – A. Pollman, Philosophie der Menschenrechte, str. 26. 
35 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 52–59. Viz k tomu níže. 
36 Srv. A. Honneth, „Universalismus jako morální past? Podmínky a meze politiky lidských práv,“ in: M. Hrubec 

(vyd.), Interkulturní dialog o lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy, Praha 2008, str. 

83–112, zde str. 86.  
37 Srv. S. König, Zur Begründung der Menschenrechte: Hobbes – Locke – Kant, Freiburg – München 1994, str. 

31 a 34. 
38 U. Beck, Moc a protiváha moci v globálním věku, Praha 2007, str. 324. 
39 U. Beck, Moc a protiváha moci v globálním věku, str. 324. 
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legitimizace … kosmopolitní konstelace a kosmopolitní stát uvolňují, aspoň částečně, právní 

suverenitu, která je podřízena suverenitě násilí … kosmopolitismus reprezentuje takové 

základní hodnoty, které stanoví standardy nebo hranice, jež nesmí porušit žádný jednající, 

lhostejno zda zástupce vlády, nějakého státu … právní suverenita je sdílena a zpětně vázána na 

… konstituční morální principy, které jsou v případě potřeby podřizovány vojenské, nadnárodní 

kontrole. Ať už je … tato globální morálka lidských práv odůvodněna jakkoli, stává se 

mocenským základem státního jednání…“40  

 

Navzdory tomu tu však zůstává zásadní problém, že lidská práva v globální světové společnosti 

stále nejsou garantována žádným ústavním dokumentem. Taková garance by předpokládala 

užší politickou kooperaci a integraci, než jaká je možná mezi suverénními státy současného 

světa. Na úrovni světového společenství, a především mimo teritoriální působnost 

demokratických právních států tak lidská práva nadále nejsou plně vymahatelná. Protože lidská 

práva v mezinárodním společenství nejsou v pravém slova smyslu vynutitelná, vede to 

k dvojímu extrému: buď jsou rezoluce odsuzující porušování lidských práv neúčinné, nebo je 

dodržování lidských práv vymáháno prostřednictvím vojenských intervencí, o nichž 

nerozhoduje nezávislá právní instance, nýbrž politická vůle představitelů mocností, a jež 

nezřídka vedou k dalším obětem na straně civilního obyvatelstva, nebo dokonce ke zhroucení 

států, které uvrhává jejich obyvatele do chaosu. Jak upozorňuje Ulrich Beck, „volání po 

spravedlnosti a lidských právech se stává mečem, s nímž se vpadá do cizích zemí.“41 Vzniká 

tak „nové nebezpečí globální vojenské péče o lidská práva, jež ruší hranice mezi válkou a 

mírem“.42 Kosmopolitní rétorika lidských práv je navíc někdy instrumentalizována pro 

nacionálně-hegemonní cíle.43 V takovém případě lidská práva neslouží jako skutečný 

kosmopolitní morálně-právní princip, nýbrž lze mluvit o nepravém kosmopolitismu.   

 

T 7: „Volání po spravedlnosti a lidských právech se stává mečem, s nímž se vpadá do cizích 

zemí. Jak je možné hájit kosmopolitní legitimitu, když vede ke krizím a válkám, tedy ke 

krvavému vyvracení této ideje? … Nepravý kosmopolitismus instrumentalizuje kosmopolitní 

rétoriku – míru, lidských práv, globální spravedlnosti – pro nacionálně-hegemonní cíle. O 

nepravém … kosmopolitismu se proto může a musí mluvit tehdy, když univerzální právo, … 

morální požadavky … splývají s nacionálními velmocenskými požadavky a stávají se zdrojem 

legitimizace globálně-hegemonní rétoriky…“ (Tamt., str. 45–46). 

 

Dnešní vývoj ve světě, jako by ovšem dával spíše za pravdu prognózám skeptiků a pesimistů, 

podle nichž rozpad bipolárního světa nepovede k universálnímu prosazení politiky lidských 

práv, nýbrž spíše k explozivnímu uvolnění „dlouho potlačovaných motivů zuřivé nenávisti“, a 

ke stavu, kdy všude na světě „skupiny banditů a zločinců“ budou vést „války, jejichž jediným 

prostředkem je hrubé násilí a jejichž jediným cílem je loupež, vraždění a plenění“.44 Tento 

neblahý vývoj posledních let je však přede vším jiným důsledkem toho, že v mezinárodním 

společenství, a to právě i ze strany západních demokracií, ochabla vůle prosazovat důsledně 

v mezinárodní politice základní normy civilizovaného světa, včetně lidských práv, a světové 

společenství ponechává volnou ruku zločinným režimům.    

 

 

                                                             
40 U. Beck, Moc a protiváha moci v globálním věku, str. 324. 
41 U. Beck, Moc a protiváha moci v globálním věku, str. 45. 
42 U. Beck, Moc a protiváha moci v globálním věku, str. 45, pozn. 7. 
43 U. Beck, Moc a protiváha moci v globálním věku, str. 45–46. 
44 H. M. Enzensberger, Aussichten auf den Bürgerkrieg, Frankfurt a. M. 1993. Srv. A. Honneth, „Universalismus 

jako morální past?,“ str. 87. 
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8. Lidská práva jako „realistická utopie“ 

 

V mezinárodním měřítku tak nadále přetrvává napětí mezi lidskými právy, založenými na 

humanitě, a zásadou nevměšování založenou na uznání svrchovanosti. Jak poznamenává 

Hermann Broch, jako by mezi oběma principy panovala nezrušitelná antinomie a světové 

společenství v důsledku toho upadalo do neřešitelných dilemat. Z tohoto důvodu také všemožní 

skeptici, pragmatici a stoupenci „reálpolitiky“ obvykle považují pokusy o vytvoření světového 

řádu založeného na lidských právech za utopii a jako takové je odmítají. Naopak všelijací naivní 

optimisté se domnívají, že světový řád založený na lidských právech je již hotová či alespoň 

snadno proveditelná věc. Jak ale upozorňuje Broch, lidská práva nesmíme vnímat jako nějakou 

hotovou danost, která tu prostě buď je, nebo není, ale musíme jim rozumět jako dynamické a 

dějinné skutečnosti, v níž se včerejší utopie někdy stávají zítřejší skutečností – ale samozřejmě 

je pro to třeba něco udělat.       

 

T 8: „…nevyhnutelným kolísáním mezi povinností humanity a uznáním suverenity trpí každá 

mírová dohoda, kterou chtějí uzavřít nezávislé státy za účelem zajištění trvalého stavu. Jako by 

mezi oběma pojmy panovala nezrušitelná antinomie a kvůli její neřešitelnosti byl každé mírové 

organizaci vtištěn cejch utopie. Proto je povrchními skeptiky a zastánci reálpolitiky apriorně 

odmítána, zatímco neméně povrchní optimisté považují utopickou strukturu za hotovou realitu. 

Ale včerejší utopie jsou zítřejší realitou…“45      

      

Také Jürgen Habermas připouští, že idea lidských práv v sobě implikuje jistý utopický prvek. 

Habermas upozorňuje na to, že lidská práva v každém případě představují zdroj trvalého napětí 

s danou společenskou skutečností a mocenskou praxí a jsou základem politické dynamiky na 

vnitropolitické i mezinárodní úrovni.46 To souvisí s tím, že lidská práva vznášejí ve své podstatě 

morální požadavek rovného respektu vůči každému člověku. Tento morální náboj obsažený 

v myšlence lidských práv jim dodává jejich zvláštní dynamiku. Díky tomu s konceptem 

lidských práv proniká do moderních společností jakési „provokativní napětí“.47 Právě morální 

náboj, jímž je podle Habermase nabit koncept lidských práv, spojený s jejich universálním 

nárokem, propůjčuje lidským právům charakter čehosi trvale neuspokojeného, 

„nesaturovaného“.48 Toto provokativní napětí či tento utopický rozdíl se přitom uplatňuje 

ve dvojí podobě:  

     1) jednak v rámci vnitrostátní politiky v demokratických zemích, kde jsou lidská práva 

ústavně zakotvena a garantována. I v těchto zemích často požadavek rovného respektu vůči 

každému člověku obsažený v myšlence lidských práv zůstává ideálním cílem, za nímž 

společenská, politická a právní skutečnost ve větší či menší míře pokulhává. I zde je třeba se 

lidských práv stále znovu domáhat a v různých situacích za ně bojovat, i zde se lidská práva 

často stávají katalyzátorem emancipačních hnutí a procesů. I ve státech, které kodifikovaly 

lidská práva ve svých ústavách, byla lidská práva „jen ponenáhlu rozšiřována také na 

potlačované, marginalizované a vylučované skupiny“ a uznání příslušníků těchto skupin „jako 

‚lidíʻ s nárokem na rovné zacházení bylo až výsledkem tvrdých politických bojů“.49 Přesto je 

velký rozdíl mezi státy, kde jsou lidská práva součástí pozitivního ústavního práva, a státy, kde 

lidská práva takto zakotvena nejsou. V prve uvedených státech totiž občané mohou vznášet 

                                                             
45 H. Broch, „Bemerkungen zur Utopie einer ‚International Bill of Rights and of Responsibilitiesʻ,“ in: týž, 

Menschenrecht und Demokratie, Frankfurt a. M 1978, str. 89. 
46 Srv. J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 30 
47 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 35. 
48 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 35. 
49 J. Habermas, „K legitimizaci prostřednictvím lidských práv,“ in: M. Hrubec (vyd.), Interkulturní dialog o 

lidských právech. Západní, islámské a konfuciánské perspektivy, Praha 2008, str. 113–133, zde str. 121. 
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nárok na uplatnění svých lidských práv jakožto sebevědomý požadavek, který je vlastní pouze 

subjektu práva. Proto zde také k tomu, aby se lidé domohli svých práv, zpravidla není zapotřebí 

násilných či nenásilných revolucí, nýbrž lze využívat právních prostředků, popř. využít svých 

občanských a politických práv k různým formám protestů atd.  

     2) Druhá a citelnější podoba tohoto napětí se uplatňuje v mezinárodním měřítku a souvisí 

přímo s universálním nárokem těchto práv, jenž je neoddělitelně spjat s jejich chápáním jakožto 

práv lidských. Jak již bylo řečeno, lidská práva mohou získat platnost pozitivního práva pouze 

v rámci určitého politického společenství, které je učiní součástí své ústavy jakožto základní a 

občanská práva, a tím i základem celého svého právního řádu. Teprve tím se tato práva stávají 

skutečně vymahatelnými a nabývají skutečně povahy práva. K této „pozitivizaci“ lidských práv 

obvykle dochází v rámci národního státu. Zároveň však tato práva jakožto lidská vznášejí 

universální nárok na platnost, který překračuje hranice všech národních států. Podle Habermase 

tak existuje nezrušitelné „napětí mezi univerzálním smyslem lidských práv a lokálními 

podmínkami jejich uskutečňování“.50 Součástí nároku lidských práv, je že „mají platit pro 

všechny osoby neomezeně“, otevřenou otázkou však zůstává, „jak toho dosáhnout“.51 Přesto se 

však podle něj nelze vzdát universalistického nároku lidských práv, protože to by znamenalo 

vzdát se onoho náboje či napětí, které je s to iniciovat procesy politické a společenské 

emancipace. Právě tento universální nárok a s ním spojený požadavek, aby se lidská práva stala 

součástí pozitivního zákonodárství i tam a právě tam, kde tomu tak dosud není, je základem 

vlastní dynamiky významných dějinných a politických procesů moderní doby. Zmíněné napětí 

mezi universálním smyslem lidských práv a lokálními podmínkami jejich uskutečňování tak 

představuje plodné a „dialektické napětí, které může za příznivých historických okolností 

vyvolat ‚dynamiku, která otevírá dveřeʻ“.52 Ostatně zkušenost s touto dynamikou jsme učinili 

před 30 lety i v naší zemi. 

      Jestliže tedy bylo řečeno, že idea lidských práv v sobě implikuje jistý utopický prvek, pak 

je třeba dodat, že jde o velmi zvláštní utopii, která je uskutečnitelná a dalekosáhle 

uskutečňovaná v dějinách a v čase. Ačkoli lidská práva vznášejí ve své podstatě morální 

požadavek rovného respektu vůči každému člověku, rozhodující je skutečnost, že lidská práva 

nepředstavují pouhé morální apely. Součástí konceptu lidských práv je požadavek, že mají být 

ulita do podoby pozitivního práva, „konkretizována cestou demokratického zákonodárství“ a 

„specifikována výkonem soudní pravomoci a prosazována státními sankcemi“.53 V lidských 

právech jsou tedy spojeny dva prvky: na jedné straně morálka rovného respektu vůči každému 

člověku, a „na druhé straně donucovací, pozitivně ustanovené právo“.54 Pojem lidských práv 

„vděčí za svůj vznik“ právě „nepravděpodobné syntéze obou těchto prvků“.55 Koncept lidských 

práv tak v sobě „spojuje morálku rovného respektu vůči každému člověku s pozitivním právem 

a s demokratickou jurisdikcí takovým způsobem, že z jejich souhry může za příznivých 

historických okolností vzejít politický řád založený na lidských právech“.56 Právě tímto 

navázáním morálně utopického požadavku na médium práva vzniká zvláštní explozivní směs, 

která se stává katalyzátorem společenských pohybů směřujících k nastolení spravedlivějších 

politických poměrů a pořádků.57 V tomto smyslu lidská práva nejsou utopií, která by pouze 

vykreslovala nerealizovatelné „sociálně utopicky vybarvené obrazy kolektivního štěstí“, nýbrž 

                                                             
50 J. Habermas, „K legitimizaci prostřednictvím lidských práv,“ str. 120. 
51 J. Habermas, „K legitimizaci prostřednictvím lidských práv,“ str. 120. 
52 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 35. 
53 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 25. 
54 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 26. 
55 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 26. 
56 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 24. 
57 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 41. 
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jedná se o „realistickou utopii“, nakolik je právě jejich ambicí zakotvit ideální cíl určité kvality 

mezilidských vztahů a spravedlivé společnosti v ústavních institucích států.58  

 

T 9: „V sociálním prostoru … existuje vždy a všude určitý rozdíl mezi normami a skutečným 

chováním; avšak s bezprecedentní praxí vytvoření demokratické ústavy vzniká zcela jiný, 

utopický rozdíl, který je posunut do časové dimenze. Na jedné straně mohou lidská práva získat 

pozitivní platnost základních práv pouze v nějakém partikulárním společenství, nejprve v rámci 

národního státu. Na druhé straně by jejich univerzalistickému nároku na platnost, jenž 

překračuje všechny národní hranice, bylo možné dostát pouze ve společenství, jež by 

zahrnovalo celý svět … Lidská práva tvoří … určitou realistickou utopii, když … zakotvují 

ideální cíl spravedlivé společnosti v institucích ústavních států … napětí mezi ideou a 

skutečností, které proniká do skutečnosti samé spolu s pozitivizací lidských práv, nás dnes 

konfrontuje s výzvou, abychom mysleli a jednali realisticky, a přitom … nezradili utopický 

implus …“59   

 

T 10: „Samy normativní nároky se … zdůvodňují na základě univerzalistické morálky, jejíž 

myšlenky o ideji lidské důstojnosti se už dávno uplatnily v lidských a občanských právech 

demokratických ústav. Jedině prostřednictvím této vnitřní souvislosti lidské důstojnosti a 

lidských práv je vytvořeno ono explozivní navázání morálky na médium práva, v němž musí 

dojít k sestavení spravedlivějších politických pořádků.“60 

 

Tím se pouze potvrzuje, co bylo řečeno výše: lidská práva nejsou nějakou daností, která tu buď 

prostě je, anebo není, nýbrž dynamickou a dějinnou skutečností. V souladu s tím nelze 

formulacím deklarací o lidských právech a listin základních práv svobody, podle nichž se 

člověk rodí jako svobodný a nadaný právy, vposled rozumět jako konstatování či popisu dané 

skutečnosti. Výpovědi deklarací o lidských právech spíše vznášejí požadavek a vytyčují 

v jistém smyslu utopický cíl. Jinak řečeno: Deklarace lidských práv spíše než konstatování dané 

skutečnosti či přirozenosti, spíše než pouhý popis toho, co jest, představují normativní výpovědi 

o tom, jaká má skutečnost být. Přitom se implicitně předpokládá, že tato skutečnost není jednou 

pro vždy daná, nýbrž bytostně otevřená do budoucnosti. Dokumenty o lidských právech jsou 

tedy především výzvou všem lidem dobré vůle, aby usilovali o nastolení a udržení takových 

spravedlivých a demokratických politických pořádků, které budou garantovat lidská práva. 

Rozhodující ovšem je, že tyto normativní výpovědi či tato výzva nejsou „pouhým“ morálním 

apelem, protože k ideji lidských práv neoddělitelně patří požadavek, aby byla vetknuta do 

samotných základů architektury politického společenství a stala se základním stavebním 

kamenem jeho právního systému. To je ovšem možné jedině skrze akt politické vůle. Jinými 

slovy: Nárok implikovaný v ideji lidských práv je základním požadavkem kladeným na členy 

a reprezentanty politického společenství, aby společně zajistili a garantovali takový politický a 

právní řád, jehož budou tato práva základní součástí, takže se stanou skutečně vymahatelnými.  

A nastolení takového řádu je politickým programem, jehož uskutečnění lze dosáhnout cestou 

budování demokratického ústavního státu a jeho institucí. Právě v tomto smyslu jsou lidská 

práva realistickou utopií. 

     Takovouto „realistickou utopií“ jsou ovšem lidská práva i v celosvětovém měřítku: součástí 

dynamiky lidských práv je jejich pronikání do mezinárodního práva v podobě závazných 

dokumentů nadnárodních organizací, jako je OSN nebo Rada Evropy, a mezistátních úmluv a 

konvencí. A i když na úrovni světového společenství dosud neexistuje ústavní dokument, který 

by tato práva garantoval jako právo v plnohodnotném smyslu, tj. jako plně vymahatelné pro 

                                                             
58 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 37. 
59 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 35–39. 
60 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 41. 
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každého obyvatele planety, může být v jisté omezené míře vynucováno, pokud k tomu ovšem 

existuje politická vůle. Repertoár možností, jak přimět k plnění povinností, jež lidská práva 

zakládají, sahá od apelů mezinárodního společenství, přes nejrůznější sankce, až po ustavení 

mezinárodních tribunálů a vojenské intervence, které se ovšem rovnají vyhlášení války a nesou 

s sebou výše zmíněná rizika. Především je však s ideou lidských práv i v celosvětovém měřítku 

spojen její nejvlastnější normativní požadavek, jehož smyslem je iniciovat politický proces, 

při němž by byla lidská práva položena za základ právního systému také a právě tam, kde dosud 

nejsou ústavně garantována v podobě základních a občanských práv. Potud v sobě koncept 

lidských práv nese trvalý podvratný potenciál vůči autoritářským či despotickým režimům. Jak 

vysvítá i z výše naznačené vnitřní souvislosti mezi lidskými právy a demokracií, k ústavní 

kodifikaci lidských práv zpravidla dochází díky demokratizačním procesům či demokratickým 

revolucím. Jestliže se tedy zdá, že lidská práva v některých státech nebo celosvětovém měřítku 

neplatí nebo jsou na ústupu, pak to není ani tak důsledkem neudržitelnosti konceptu lidských 

práv, jako spíše projevem toho, že ochabuje politická vůle prosadit a udržet na úrovni státní 

nebo celosvětové politický řád, který by garantoval dodržování lidských práv. 

 

9. Lidská práva jako měřítko pozitivního práva: Problém zdůvodnění lidských práv 

   

Řekli jsme, že lidská práva vznášejí normativní nárok. Ačkoli lidská práva se mohou stát 

součástí pozitivního zákonodárství jedině skrze politickou vůli, tato vůle je jimi zavazována a 

má se jimi řídit, nemá-li být pouhou svévolí či libovůlí. To znamená, že lidská práva představují 

normativní skutečnost svého druhu, která zavazuje členy politického společenství i nositele 

politické moci a určuje jim, jaké „má být“ i samo pozitivní právo a politické uspořádání a 

politická praxe. Pokud jsou lidská práva takovouto normativní skutečností, představují právě 

„mětí“ (Sollen) svého druhu, a přestože jejich prosazení jakožto základních a občanských práv 

závisí na politické vůli, nelze je v žádném případě redukovat na pouhý výkon politické moci. 

Ačkoli tedy platí, že účinnost lidských práv je závislá na tom, zda a do jaké míry se je podaří 

navázat na pozitivní zákonodárství v rámci určitého politického společenství, z řečeného je 

zároveň zřejmé, že tato práva nemohou být absorbována pozitivně právními normami, a tedy 

ani těmi ústavními, ani je nelze redukovat na politickou moc. Jsou to naopak lidská práva, která 

slouží jako normativní základ či měřítko pozitivního práva – včetně ústavy – a zavazují samotné 

nositele politické moci. Jinými slovy: Lidská práva vposled nečerpají svou legitimitu a 

normativní sílu z toho, že jsou součástí pozitivního zákonodárství v rámci daného politického 

společenství, ale naopak jsou kodifikována jako pozitivní právo proto, že jsou sama chápána 

jako kritérium toho, jaké má pozitivní právo být. Právě proto jejich respektování může být 

požadováno i tam, kde nejsou součástí daného právního řádu.61  

     Proto se nutně klade otázka, odkud tento normativní nárok lidských práv čerpá svou sílu a 

legitimitu. Jinými slovy: Vyvstává otázka jejich založení či zdůvodnění. Právě tuto otázku se 

tradiční koncept lidských práv pokoušel zodpovědět pomocí pojmu přirozenosti. Označení 

lidských práv jako přirozených mělo vyjádřit přesně toto: že tato práva předcházejí veškerému 

pozitivnímu právu a veškeré politické praxi a jsou jejich měřítkem a kritériem jejich legitimity. 

Jenomže zdůvodnění lidských práv s odkazem na jejich „přirozenost“, tj. jako na něco od 

počátku daného, čeho se člověku dostává do vínku „při zrození“, se ukázalo jako problematické 

a zavádějící (viz kritiku H. Arendtové). Pokud však rezignujeme na odůvodnění lidských práv 

s odkazem na jejich přirozenost a na jejich označení jako „přirozených“, nevzdáváme se tím 

zároveň legitimity jejich normativního nároku a základního postulátu, podle nějž lidská práva 

nejsou věcí pouhé lidské konvence či libovůle, ale naopak jsou „nezadatelná“ či „nezcizitelná“?  

 

                                                             
61 Ch. Menke – A. Pollman, Philosophie der Menschenrechte, str. 27. 
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10. Zdůvodnění lidských práv na základě lidské důstojnosti 

 

Tento důsledek by byl nevyhnutelný za předpokladu, že odkaz na přirozenost představuje jediné 

možné zdůvodnění lidských práv. Klíčovou otázkou tedy je, zda existuje nějaké jejich 

alternativní zdůvodnění. V této souvislosti stojí za pozornost, že v klíčových dokumentech o 

lidských právech a ústavách demokratických zemí po druhé světové válce je stále méně 

zdůrazňována přirozenost lidských práv. Zato se zde často objevuje odkaz na tragické 

zkušenosti 20. století, jehož totalitní režimy a jimi vedené vyhlazovací války s hrůznou 

názorností ukázaly, k jakým důsledkům nerespektování práv člověka vede. Vedle těchto 

odkazů na „akty barbarství“ či na „trpké zkušenosti“ z nedávných dob, kdy lidská práva a 

základní svobody byly pošlapávány, však v těchto dokumentech vystupuje do popředí ještě 

jeden důležitý motiv: totiž odvolání se na hodnotu a důstojnost člověka. Odkaz na tento pojem 

se nachází ve Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948, která přímo začíná slovy: „u 

vědomí toho, že uznání lidské důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské rodiny 

je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě …“  Je rovněž příznačné, že německá ústava 

přijatá po 2. světové válce začíná větou „Důstojnost člověka je nedotknutelná“. Pojem lidské 

důstojnosti vystupuje i v preambuli Ústavy ČR, která deklaruje odhodlání „budovat, chránit a 

rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody… jako 

svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům“. Odkaz na lidskou 

důstojnost se stále častěji objevuje také v pokusech o filosofické zdůvodnění lidských práv.  

     V čem spočívá přednost pojmu lidské důstojnosti oproti pojmu přirozenosti? Viděli jsme, že 

Arendtová vytýká klasickému konceptu lidských práv, že tato práva chápe tak, jako by náležela 

od přirozenosti izolovanému jednotlivci bez ohledu na lidské společenství. Slabinou pojmu 

přirozenosti je dále to, že přirozenost je v zásadě chápána jako něco předem daného, co je tu 

nezávisle na lidské praxi a co jí předchází. Vyvstává tak problém, jak lze z něčeho daného, tedy 

z fakticity či bytí, odvodit něco, co má být, tedy normativitu či „mětí“. Pojem lidské důstojnosti 

je vůči oběma těmto námitkám imunní, protože má oproti pojmu přirozenosti tu přednost, že 

implikuje intersubjektivitu a reciprocitu a že je ze své podstaty normativní. To znamená, že 

lidskou důstojnost nelze chápat jako nějakou danou vlastnost lidského jedince, a také ji nelze 

adekvátně postihnout, pokud uvažujeme o člověku jako o izolovaném individuu. Důstojnost 

lidské osoby totiž není pouhou daností, která by náležela lidskému subjektu nějak o sobě, nýbrž 

primárně vyvstává v situaci lidské plurality a v rámci intersubjektivních vztahů v podobě 

druhého či „Ty“, jež se samou svou existencí dovolává mého uznání a mé úcty.  

     Z aktu uznání druhého v rámci intersubjektivních vztahů přitom vyplývají důsledky pro 

lidské jednání potud, že minimálně zavazuje k upuštění od takového chování, jímž by byla 

lidská důstojnost porušena, a zároveň k vytváření a udržování podmínek, za nichž je lidsky 

důstojná existence možná. Uznání důstojnosti druhého totiž zároveň znamená uznání sféry jeho 

autonomie a svobody, které respektuji přinejmenším ve stejném smyslu a rozsahu, v jakém 

žádám, aby byla respektována sféra mé vlastní autonomie a svobody. Uznání lidské důstojnosti 

tudíž implikuje poznání, že výkon mé vlastní svobody v situaci lidské plurality není možný bez 

uznání svobody druhého. V situaci koexistence více svobodných jedinců tak z uznání lidské 

důstojnosti druhého vyplývá požadavek omezení mé vlastní svobody tak, aby mé svobodné 

jednání nezasahovalo do sféry jeho autonomie a svobody.62 Tento vztah a s ním spojený 

požadavek je však zcela reciproční: Ve stejné míře, v níž uznávám důstojnost druhých a 

podřizuji se z toho plynoucím požadavkům na omezení mé vlastní svobody, vyžaduji od 

druhých, aby uznali mou důstojnost a podřídili se z toho vyplývajícím požadavkům na omezení 

své vlastní svobody.  

                                                             
62 Srv. P. Ricoeur, „Před morálním zákonem: etika“, in: Reflexe 5-6 (1992), 1. 3–4.  
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     Z toho je zároveň patrné, v jakém smyslu lidská důstojnost implikuje normativitu: Právě tím, 

že z uznání důstojnosti člověka vyplývají požadavky, aby naše jednání nezasahovalo do sféry 

autonomie a svobody druhých, a že tyto požadavky platí recipročně, se ukazuje, že sama 

existence lidské osoby s její hodnotou a důstojností v situaci lidské plurality podněcuje 

vyvstávání normativního řádu. Lidská osoba s její důstojností se tak vyjevuje jako zvláštní bytí, 

které implikuje „mětí“. Koncept lidské hodnoty a důstojnosti v sobě již nese normativní 

podstatu a sílu. Díky tomu z ní lze odvodit lidská práva jakožto subjektivní práva jednotlivců 

tím, že jsou specifikovány „skutkové podstaty“, které lidskou důstojnost nejzávažněji 

porušují.63 Ačkoli to tedy byla především otřásající zkušenost s pošlapáváním lidské důstojnosti 

a lidských práv, která mobilizovala západní civilizaci po druhé světové válce k tomu, aby 

zakotvila lidská práva v stěžejních mezinárodně právních dokumentech, je zároveň třeba vidět, 

že tato zkušenost má „funkci odhalení“64 čehosi velmi podstatného a fundamentálního. V této 

zkušenosti dochází svého výrazu utrpením miliónů lidí vyostřené a vykoupené vědomí, že 

každá lidská bytost je někým, kdo je hoden uznání a úcty, a s nímž nemůže nikdo, ani státní 

moc libovolně nakládat.65 Normativní požadavky formulované v soupisech lidských práv jsou 

tak samy vposled založeny na odhalení této mimo-právní či před-právní skutečnosti.66 

 

T 11: „… filosofický pojem lidské důstojnosti … se v textech mezinárodního práva začal 

uplatňovat až po skončení druhé světové války a až pak se stával součástí v platnost 

vstupujících národních ústav … Jistě, zakládající listiny OSN, které výslovně zavádějí 

souvislost mezi lidskými právy a lidskou důstojností, byly zjevně odpovědí na masové zločiny, 

jichž se dopouštěl nacistický režim, a na masakry druhé světové války … Nesdílím předpoklad, 

že pojem lidských práv byl naplněn pojmem důstojnosti až retrospektivně … mezi oběma 

koncepty od počátku existovala … úzká pojmová souvislost … Dovolávání se lidských práv 

žije z rozhořčení ponížených nad tím, že je porušována jejich lidská důstojnost … ‚lidská 

důstojnostʻ je výrazem pro normativně obsažný základní pojem, z něhož lze lidská práva 

odvodit specifikací skutkových podstat, které je porušují … ‚lidská důstojnostʻ není nějaký 

dodatečně klasifikující výraz …, nýbrž je to morální ‚zdrojʻ, z něhož se čerpají obsahy všech 

základních práv … historické okolnosti jen poněkud tematizovaly a pomohly uvědomit si to, 

co bylo lidským právům vepsáno již od počátku – totiž onu normativní substanci rovné lidské 

důstojnosti každého člověka, kterou lidská práva jaksi hlásají do posledního písmene … 

Zkušenost s porušenou lidskou důstojností má funkci odhalení …“67 

 

11. Politicko-právní pojem lidské důstojnosti  

 

Hodnota a důstojnost člověka může být pochopena rovněž jako zdroj morálky. Morálka a lidská 

práva skutečně mají do jisté míry společný zdroj ve vzájemném uznání a z něho vyplývajícího 

omezení individuální svobody v situaci lidské plurality. Hodnota a důstojnost člověka je 

vlastním etickým fundamentem lidských práv.68 Krok od etiky k právům přitom vyrůstá 

z poznání, že naplnění etických požadavků, které samy mají charakter pouhých apelů ze strany 

druhého v jeho bezbrannosti a zranitelnosti, nemůže být vposled účinně garantováno, nebude-

li zaručeno politickým společenstvím a povýšeno na rovinu práva vynutitelného i na těch, kdo 

jsou vůči morálním požadavkům zcela hluší a slepí, a tedy neschopní etického jednání ve 

                                                             
63 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 19. 
64 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 21. 
65 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 25. 
66 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 25. 
67 J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 17–21. 
68 Srv. E. Lévinas, „Les droits de l’homme et les droits d’autrui,“ in: týž, Hors sujet, Paris 1987, str. 157–170.   
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vlastním smyslu, a kdo bezohledně ničí podmínky, za nichž je vůbec etické jednání možné.69 

Uznání hodnoty a důstojnosti druhého tak zavazuje také k přijetí právních povinností, ale i 

k politické aktivitě, která usiluje o nastolení spravedlivějších politických pořádků. Koncept 

lidských práv je spojen právě s tímto náhledem, že z uznání lidské hodnoty a důstojnosti plynou 

konkrétní politicko-právní důsledky. Právě proto nárok specifického „mětí“ implikovaný 

v konceptu lidských práv není „pouhým“ morálním apelem, ale požadavkem kladeným na 

členy a představitele politického společenství, aby společně garantovali takový politický a 

právní řád, jehož budou tato práva základní součástí, tak aby se stala skutečně vymahatelnými.  

Důstojnost v politicko-právním smyslu se tedy „pouze“ nedovolává dobroty a ohleduplnosti ke 

své zranitelnosti, ale dožaduje se uznání a úcty, které mají „silný smysl vymáhaného respektu“ 

ze strany druhých, a potud jí spíše odpovídá sebevědomý požadavek právního uznání.70     

     Z uznání lidské důstojnosti v politicko-právním kontextu tak vyplývá dvojjediný požadavek, 

že každý člověk má být uznán jako rovnoprávný člen určitého politického společenství a jako 

takovému mu tímto společenstvím mají být přiznána a garantována práva.71 Mít lidskou 

důstojnost v tomto smyslu tedy  

 

T 12a: „znamená, že si můžeme oprávněně nárokovat, že jsme osobou se základními právy, 

která mají být bezpodmínečně respektována a chráněna … daným politickým řádem … Lidská 

důstojnost označuje … obecné normativní hledisko … Normativní obsah ‚lidské důstojnostiʻ 

spočívá v požadavku, aby každý člověk vůbec byl uznán jako člen určitého politického řádu a 

jako takový byl respektován tímto řádem jakožto nositel základních nároků. V pojmu lidských 

práv je pak rozvinuto, které nároky to jednotlivě jsou … Každá deklarace lidských práv již 

nevysloveně předpokládá, že lidé jsou již členy nějakého politického společenství.“72 

 

Tento dvojí postulát vyplývající z lidské důstojnosti: aby byl člověk uznán jako rovnoprávný 

člen politického společenství a zároveň mu byla přiznána základní práva, jejichž garantem je 

právě toto společenství, dostává i požadavku Arendtové, podle nějž člověk vůbec nemůže 

požívat lidských práv, bez toho aby mu bylo zajištěno základní „právo mít práva“.73 Neboť 

právě to je smyslem politicko-právního pojmu lidské důstojnosti, který implikuje „normativní 

určení člověka, že má být členem politického společenství a jako takový má být roven ostatním 

a mít práva.“74 Tento pojem lidské důstojnosti se dožaduje toho, aby byl přenesen na statusový 

řád občanů státu, kteří se navzájem uznávají jako subjekty rovných žalovatelných, a tedy 

vymahatelných práv.75  

 

T 12b: „Uznávat člověka jakožto člověka znamená přisoudit mu důstojnost, být členem 

politického společenství … Pojem důstojnosti … obsahuje normativní určení člověka, být 

členem politického společenství a jako takovýto člen být rovný a mít práva.“76     

 

 

 

                                                             
69 K lidským právům jakožto garanci podmínek možnosti morálního jednání srv. G. Radbruch, Vorschule der 

Rechtsphilosophie, Göttingen 1959, česky: „Idea práva,“ in: týž, O napětí mezi účely práva, přel. L. Hanuš, 
Praha 2012, str. 138–152, zde str. 146.  
70 Srv. J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 29. 
71 Srv. A. Pollman – G. Lohmann (vyd.), Menschenrechte, str. 145. 
72 Ch. Menke, „Menschenwürde“, in: A. Pollman – G. Lohmann, vyd., Menschenrechte. Ein disziplinäres 

Handbuch, Stuttgart 2012, str. 145 
73 H. Arendt, „Es gibt nur ein einziges Menschenrecht,“ str. 760 a 766.  
74 A. Pollman – G. Lohmann (vyd.), Menschenrechte, str. 146. 
75 Srv. J. Habermas, K ustavení Evropy, str. 30. 
76 Ch. Menke, „Menschenwürde“, str. 146. 
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12. Lidská důstojnost z pohledu „existenciálního práva“ 

 

Pronikavý filosofický výklad toho, v jakém smyslu lidská důstojnost implikuje normativitu a 

intersubjektivitu, podává německý právní filosof Werner Maihofer. Přitom se zaměřuje na první 

článek německé ústavy, který začíná větou: „Důstojnost člověka je nedotknutelná“. Tato věta 

podle něj navzdory své indikativní formě nekonstatuje nějaký daný fakt, ale je normativní 

výpovědí, která stanovuje, co má být, tedy je „větou mětí“. Maihofer připouští, že impulsem ke 

stanovení nedotknutelnosti lidské důstojnosti jako základní ústavní normy byla zkušenost 

bezpráví. Právě vůči tomuto bezpráví, s nímž Německo během nacistické hrůzovlády učinilo 

trpké zkušenosti, je odlišeno právo tím, že je tato výpověď vyhlášena a ustanovena jako právní 

norma. Ale Maihofer zároveň ukazuje, že situace, v nichž máme co do činění s lidskou 

důstojností, resp. s jejím porušením, nezakoušíme neutrálně jako pouhou bezhodnotovou 

danost, ale zaujímáme v nich hodnotové postoje: Zatímco dotčení lidské důstojnosti zakoušíme 

jako ne-hodnotu, ne-dotčení či respektování lidské důstojnosti zakoušíme jako hodnotu. A 

právě z napětí mezi těmito různě zakoušenými a hodnocenými situacemi či stavy vyvstává 

poznání lidské důstojnosti jako dobra, které je třeba respektovat a chránit. V tomto smyslu je 

lidská důstojnost skutečností, jejíž bytí implikuje „mětí“.  

     Maihofer při svém výkladu lidské důstojnosti vychází z pojetí člověka ve filosofii existence, 

které zdůrazňuje, že pro lidskou existenci zcela základní vztah k jejím možnostem, k jejímu 

„možnému bytí“.77 Podle tohoto pojetí je člověk cele obrácen do budoucnosti, do níž právě 

svobodně rozvrhuje své možnosti. Toto možné bytí je pro lidskou existenci tak zásadní proto, 

že skrze rozvrhování a uskutečňování svých možností člověk spolu se svými vlastními činy 

rozvrhuje a uskutečňuje také sám sebe. K základnímu poznání filosofie existence totiž patří, že 

člověk vůbec není něčím od počátku daným, nemá nějakou předem danou a pevně fixovanou 

podstatu či přirozenost, ale je sám sebou jedině tím, že se sám sebou stává tak, že si volí a 

uskutečňuje své vlastní možnosti – nebo také sám sebou není, protože si své vlastní možnosti 

nevolí a neuskutečňuje je, a tedy se sám sebou nestává. Jestliže bylo řečeno, že porušení lidské 

důstojnosti znamená zásah do sféry autonomie a svobody, z této perspektivy se ukazuje, že jde 

vlastně o zásah do sféry „moci být“ (Seinkönnen), do sféry vlastních možností, jejichž 

rozvrhováním a uskutečňování se člověk stává sám sebou. Respekt a ochrana lidské důstojnosti 

je tedy podmínkou toho, aby lidský jedinec byl – totiž rozvrhováním a uskutečňováním svých 

možností se stával – sám sebou. Právě proto porušení lidské důstojnosti zakoušíme jako něco 

zavrženíhodného, tj. jako nehodnotu, zatímco respekt k lidské důstojnosti zakoušíme jako něco 

vysoce žádoucího, jako důležitou hodnotu a jako dobro. 

 

T 13a: „Jestliže Ústava … konstatuje: ‚Důstojnost člověka je nedotknutelnáʻ, pak … 

nevyslovuje fakt bytí …, nýbrž stanovuje tím … normu mětí  (Sollensnorm) … Jako vždy, tak 

také zde je to bezpráví, vůči němuž se odlišuje právo, když je … nedotknutelnost důstojnosti 

člověka ustanovena jako ‚normaʻ, ve smyslu … ‚chování, které má býtʻ … Protože … určité 

faktum: dotčení lidské důstojnosti zakoušíme jako ne-hodnotu …, zatímco jiné faktum: 

nedotčení lidské důstojnosti jako hodnotu, tj. jako lidství člověka prospěšnou a náležitou 

podmínku jeho ‚moci býtʻ, může z napětí … mezi těmito různě zakoušenými a hodnocenými 

stavy bytí vůbec vzniknout něco takového jako poznání dobra člověka, které je zde třeba 

respektovat a chránit: jeho lidská důstojnost.“78 

 

Tento náhled vycházející z filosofie existence Maihofer doplňuje důrazem na lidskou pluralitu 

a intersubjektivitu, který ve filosofii 20. století pro změnu klade filosofie dialogu a 

                                                             
77 Srv. zejm. M. Heidegger, Bytí a čas, přel. I. Chvatík – P. Kouba – M. Petříček – J. Němec, Praha 1996, § 9, 

str. 59 et passim. 
78 W. Maihofer, Rechtsstaat und menschliche Würde, Frankfurt a. M. 1968, str. 25–27. 
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personalismus. Maihofer ukazuje, že lidská existence je vždy již zapletena do sítě 

intersubjektivních vztahů ve světě, kde se její svoboda protíná a kříží se svobodami druhých. 

Právě tato situace koexistence svobod s sebou nese, že sféra našeho „moci být“, k níž se 

bytostně vtahujeme ve svém existování, může být podstatně omezena druhými lidmi – stejně 

jako můžeme my sami omezovat „moci být“ těch druhých. Požadavek respektu a ochrany lidské 

důstojnosti se klade právě v této situaci jakožto požadavek zajištění podmínek existence 

v koexistenci s druhými. Skutečnost koexistence nás staví před základní požadavek 

vzájemného respektu ke sféře vlastních možností, který je v situaci plurality svobodných 

lidských bytostí základní umožňující podmínkou bytí – resp. stávání se – sebou. Respekt ke 

sféře vlastních možností těch druhých přitom vyrůstá právě z poznání a uznání jejich lidské 

důstojnosti, k němuž dochází v intersubjektivních či interpersonálních vztazích.  

     Přitom je rozhodující, že člověk není pouze individuální existencí či osobou, která disponuje 

sama sebou, resp. která je vztažená ke svým vlastním možnostem a usiluje o uskutečnění svého 

já, ale je pro ni neméně bytostné spolubytí s druhými či „bytí pro sebe navzájem“. Člověk 

nenachází své naplnění ani neuskutečňuje své autentickou existenci v osamělosti, nýbrž jedině 

ve vztazích a ve společenství s druhými. Proto nepožaduje pouze respekt ke své vlastní 

důstojnosti, ale uznává a respektuje důstojnost druhých. A nečiní tak pouze z nějakého 

pragmatického kalkulu, protože by třeba toto uznání chápal jako jakýsi vzájemně výhodný 

obchod, nýbrž právě na základě bytostného vztahu k druhým, kteří se samým svým bytím 

dovolávají uznání své hodnoty a důstojnosti. Proto se nedotknutelnost důstojnosti, která 

zajišťuje podmínky existence v koexistenci, ukazuje nikoli jako jakékoli dobro, nýbrž jako 

nejvyšší dobro člověka. Protože však nastolení a uchování možnosti toho, co se ukazuje jako 

nejvyšší dobro, není věcí přirozenosti a není dáno nějak samo od sebe, nýbrž je věcí člověka a 

vyžaduje jeho nasazení a úsilí, není toto dobro pouhým stavem bytí, nýbrž stává se předmětem 

mětí.            

  

T 13b: „Přitom u těchto … jako dobro člověka zakoušených podmínek existence v koexistenci, 

které se týkají skutečnosti, že člověk principiálně náleží sobě samému a disponuje sebou samým 

(jeho personality), stejně jako skutečnosti, že lidé existují pro sebe navzájem a staví se za sebe 

navzájem (jejich solidarity), nejde o jakékoli dobro člověka, nýbrž o to, co můžeme nazvat 

nejvyšším dobrem člověka … Toto bytí člověka ve vztahu k sobě samému i k druhým, které je 

zakoušeno jako dobro a poznáno jako cosi bytostného a hodnotného, se pak pro … člověka 

stává z pouhého stavu bytí předmětem mětí, jestliže nutně poznává, že nastolení a uchování 

podmínek jeho možnosti … není věcí přirozenosti, nýbrž věcí člověka.“79   

 

Z této perspektivy se lidská práva ukazují nejenom jako umožňující podmínka demokratické 

politiky, jak to chápe Habermas, ale též jako podmínka toho, aby lidský jedinec byl – tedy 

rozvrhováním a uskutečňováním svých možností se stával – sám sebou v souladu se svým 

určením. Toto určení má podle Maihofera v zásadě dvojí podobu: určení člověka spočívá 

jednak „v tom, že má být sebou samým a nikoli někým ,jiným‘“, jednak „v tom, že má být 

člověkem … a nikoli něčím ,jiným‘“.80 Lidská práva mají zajistit a ochránit sféru vlastních 

možností právě s ohledem k tomuto dvojímu určení „bytí sebou samým“ a „lidství“. Jestliže 

bylo řečeno, že lidská práva mají chránit sféru „moci být“, tj. sféru vlastních možností před 

neoprávněnými zásahy ze strany druhých a zejména představitelů moci, je tedy třeba dodat, že 

toto „moci být“ má v zásadě dvojí podobu, totiž „moci-být-sám sebou“ a zároveň „moci-být a 

zůstat člověkem mezi druhými lidmi“.  

 

                                                             
79 W. Maihofer, Rechtsstaat und menschliche Würde, str. 27–28. 
80 Srv. W. Maihofer, Naturrecht als Existenzrecht, Frankfurt a. M. 1963, str. 27. 
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T 14: „Právo musí … zajistit, aby člověk v každé situaci mohl být a zůstat sám sebou … 

v souladu se svým určením. To je ontologický důvod, proč každému jednotlivci ve všech 

mezilidských poměrech garantujeme (základní) právo na ‚svobodný rozvoj osobnostiʻ jakožto 

podmínku možnosti veškerého ‚moci-být-sebouʻ mezi druhými lidmi. Stejně tak ale musí právo 

stanovit, že člověk v každé existenciální situaci … může přede vším jiným být a zůstat 

člověkem. Právě to se snažíme postihnout v základních určeních toho, co patří k lidství, 

v konvencích lidských práv, v katalozích občanských práv, s jejich garancemi základních práv 

na život a zdraví, na svobodu a důstojnost, na vlastnictví nebo dokonce na práci, jakožto 

podmínky možnosti veškerého ‚moci-být-člověkemʻ mezi lidmi…“81 

 

Dodatek „mezi druhými lidmi“ je zcela zásadní, neboť nás upomíná právě na skutečnost, že 

sféra našeho „moci být“, že tato sféra ve světě koexistuje a protíná se se sférami „moci být“ 

druhých lidí. V souladu s tím je třeba formulacím deklarací o lidských právech primárně 

rozumět jako požadavku, abychom do svého svobodného rozvrhování budoucího jednání 

zakomponovali ohled vůči druhým v podobě jistých nepřekročitelných mezí tak, že druhým 

ponecháme prostor pro jejich vlastní svobodné rozvrhování a jednání alespoň v tom rozsahu a 

míře, v jakém ho požadujeme sami pro sebe. A zároveň jako výzvě, abychom usilovali 

o nastolení a udržení takových politických pořádků, které by odpovídaly této základní situaci 

plurality svobod a které by zajistily nedotknutelnost výsostné sféry životních možností každého 

jednotlivce, jejichž svobodným rozvrhováním a uskutečňováním se právě stává sám sebou a 

člověkem mezi druhými lidmi.  

    Z této perspektivy se nejenom ukazuje neudržitelnost pojetí práv jako něčeho přirozeného, 

tj. od přirozenosti daného, ale zároveň se rýsuje alternativní filosofické zdůvodnění lidských 

práv založené na pojmu lidské důstojnosti: Lidská práva vůbec nejsou něčím původně daným, 

nýbrž naopak spíše společným lidským a civilizačním projektem, který jsme zavázáni 

uskutečňovat ve vzájemné interakci a za vynaložení značného úsilí, a to zpravidla v napětí 

s danými poměry a za účelem jejich zlepšení či nápravy. To, co se v tradici nazývá 

„přirozenými právy“, je podle Maihofera spíše „dějinným výrazem vůle ke změně světa“, který 

je „veden snahou svět zlepšovat a učinit jej důstojnějším člověka“82 nastolením takového řádu 

mezilidských vztahů, jenž by zajistil nedotknutelnost lidské důstojnosti. Lidská práva 

vyvstávají v intersubjektivním procesu vzájemného uznávání jako do budoucnosti zaměřený 

rozvrh civilizovaného lidstva, který má umožnit sebeuskutečnění a naplňování určení člověka, 

a to jak ve smyslu jeho „bytí sebou samým“, tak ve smyslu „lidství“ – přičemž se právě nikdy 

nejedná o člověka jakožto izolované individuum, nýbrž vždy o „člověka ve vztahu k člověku“.83 

K uskutečňování tohoto do budoucnosti zaměřeného rozvrhu nás zavazuje poznání a uznání 

hodnoty a důstojnosti lidských bytostí.84 

     K poznání a uznání důstojnosti lidské osoby nedochází v žádném „přirozeném“, nýbrž 

výhradně v kulturním stavu,85 v procesu vzájemné interakce mezi členy společnosti, kteří musí 

být zprvu spíše vyvedeni ze svého původního „přirozeného“ stavu v rámci socializace, aby se 

stali kulturními bytostmi a lidskými osobami schopnými vzájemné koexistence a 

interpersonálních vztahů. Přitom jsou jim příslušným společenstvím zprostředkovány dějiny 

koexistence a interakce, v nichž vzájemné uznání lidské důstojnosti bylo odhaleno a 

rozpoznáno jako fundamentální hodnota. Ve formulacích lidských práv, jak dosud nalezly svůj 

dějinný výraz především v západním civilizačním okruhu, lze tak spatřovat vyjádření 

                                                             
81 W. Maihofer, Naturrecht als Existenzrecht, str. 28, pozn. 29.  
82 W. Maihofer, Naturrecht als Existenzrecht, str. 39. 
83 W. Maihofer, Naturrecht als Existenzrecht, str. 21.  
84 E. Lévinas, Totalita a nekonečno, Praha 1997, str. 189. 
85 Srv. W. Maihofer, Rechtsstaat und menschliche Würde, str. 28. 
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zkušenosti učiněné v nespočetných interakcích lidských subjektů, jež samým svým bytím 

vznášejí vůči sobě navzájem požadavek vzájemného uznání hodnoty a důstojnosti – a jako 

takové mohou být tyto formulace považovány za závazné i pro podobné interakce 

v budoucnosti. Tím se potvrzuje dějinný charakter lidských práv, která nejsou pouze do 

budoucnosti zaměřeným rozvrhem přítomného lidstva, ale samozřejmě navazují na minulou 

tradici, v níž již došlo k objevu tohoto rozvrhu a pokusům o jeho uskutečnění. Tato tradice se 

ovšem stává závaznou pro přítomnost a budoucnost právě proto, že v ní bylo objeveno něco 

z lidskosti, za co „se v budoucnosti již nemůžeme vracet zpět, aniž bychom upadli do 

nelidskosti.“86    

 

                                                             
86 Srv. W. Maihofer, Naturrecht als Existenzrecht, str. 44. 


