
Nová teorie pfiirozeného práva (nûkdy naz˘vá-
na „neoklasická teorie pfiirozeného práva“)1 je
oznaãení pro konkrétní oÏivení a pfiepracování
teorie pfiirozeného práva Tomá‰e Akvinského
iniciované v ‰edesát˘ch letech 20. století fran-
couzsko-americk˘m filozofem Germainem Gri-
sezem (1929). V odborné literatufie se lze (spí‰e
ojedinûle) setkat také s oznaãením teorie zá-
kladních hodnot,2 pfiípadnû „Grisezova ‰kola“.3

Grisezov˘mi hlavními spolupracovníky byli
americk˘ filozof a teolog Joseph Boyle (1942)
a australsk˘ právní filozof John Finnis (1940).
Pozdûji se k tomuto smûru právního my‰lení
pfiipojili zejména následující ameriãtí myslitelé –
právní filozof Robert George (1955), katolick˘
publicista Russell Shaw (1935), profesor ústavní-
ho práva Gerard Bradley (1954), teolog a filozof
William May (1928–2014), morální teolog Chris-
tian Brugger (1964), teolog Peter Ryan (1952).

Pfiedstavitelé tohoto my‰lenkového proudu
hráli v˘znamnou roli v doktrinálních debatách
uvnitfi katolické církve a snaÏili se také ovlivnit
v˘sledek dÛleÏit˘ch pfiípadÛ, které fie‰il pfiede-
v‰ím Nejvy‰‰í soud USA.4 Zvlá‰tû Robert Geor-
ge je v posledních dvou dekádách velmi aktivní
v diskusích o rÛzn˘ch otázkách vefiejného Ïivo-
ta, kdy obhajuje konzervativní postoje nové te-
orie pfiirozeného práva.5

TfiebaÏe nová teorie pfiirozeného práva není
názorovû zcela homogenní, v‰ichni její pfiedsta-
vitelé se shodují na tom, Ïe pfiedev‰ím Finniso-
va koncepce pfiedstavuje metodu objektivního

zaloÏení etiky, která posléze pfiedstavuje vÛãi
pozitivnímu právu transcendentní systém po-
skytující kritéria spravedlnosti, a tedy referenã-
ní hodnotov˘ systém pozitivního práva.

Hlavní my‰lenky

Vymezení a obhajoba této teorie zaãíná publika-
cí Grisezovy eseje o prvním principu praktické-
ho rozumu Tomá‰e Akvinského v roce 1965.6
V této eseji byly formulovány nûkteré kontro-
verzní teze nového proudu, napfiíklad ta, která
fiíká, Ïe základ praktického rozumu je v praktic-
kém uznání urãit˘ch základních hodnot a není
nutn˘ logick˘ úsudek na základû teoretick˘ch
pravd t˘kajících se lidského rozumu. Grisez se
nicménû pfiedev‰ím pokusil poskytnout preciz-

6/2015 JURISPRUDENCE âLÁNKY

10

Nová teorie pfiirozeného práva jako
souãást renesance pfiirozenoprávního
my‰lení ve 20. století

PETR OSINA

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO, OLOMOUC

The New Natural Law Theory as a Part of the Renaissance of Natural Law Thinking in the
20th Century

Summary: The article deals with the analysis of basic ideas of New Natural Law theory which is an
important stream in contemporary legal philosophy which emerged in the nineteen sixties and follows
the ideas of Thomas Aquinas. Main parts of the article deal with the basic principles of moral thought,
nature of human action, nature of political authority, ultimate end of human life, some questions of taking
human life and sexual morality. The author presents some critical objections which aim at theoretical
postulates of New Natural Law theory and were formulated by opponents from the group of catholic
theologians, proponents of natural law and legal positivists.

Key words: New Natural Law theory, moral thought, nature of human action, ultimate end of human
life

1 âERN ,̄ D. a kol. Lidské embryo v perspektivû bioetiky. Praha,
2011, s. 108.

2 Salzman, T. What Are They Saying about Catholic Ethical
Method? New Jersey, 2003, s. 3.

3 BAMFORTH, N. – RICHARDS, D. Patriarchal Religion,
Sexuality, and Gender. A Critique of New Natural Law. New
York, 2008, s. 1.

4 Napfiíklad v kauze Lawrence v. Texas z roku 2003, kde Nejvy‰‰í
soud USA rozhodl pomûrem hlasÛ 6:3 o neústavnosti zákonÛ,
které tehdy je‰tû ve 14 státech USA kriminalizovaly
homosexuální styk v soukromí.

5 Napfi. v debatû o legalizaci manÏelství osob stejného pohlaví
jsou jeho názory obsaÏeny v knize: GIRGIS, S. – ANDERSON,
R. – GEORGE, R. What Is Marriage?: Man and Woman:
A Defense. New York, 2012. V této otázce rozhodl Nejvy‰‰í
soud USA v ãervnu 2015 pomûrem hlasÛ 5:4 v kauze
Obergefell v. Hodges o neústavnosti státních zákonÛ, které
zakazovaly uzavfiení manÏelství mezi osobami stejného pohlaví.

6 GRISEZ, G. The First Principle of Practical Reason:
A Commentary on the Summa Theologiae, 1–2, Question 94,
Article 2. Natural Law Forum, 1965, sv. 10, s. 168–201.



ní interpretaci uãení Tomá‰e Akvinského. Dal‰í
práce, které vycházely z jeho uãení, nebyly pri-
márnû exegetické a v nûkter˘ch jednotlivostech
jasnû kolidovaly s Tomá‰ov˘mi názory.

Charakteristické oblasti, ve kter˘ch pfiedsta-
vitelé nové teorie pfiirozeného práva pfiispûli do
filozoficko-právního my‰lení, jsou pfiedev‰ím
tyto:
1. základy morální filozofie a praktického rozumu,
2. kazuistika t˘kající se zejména otázek ukonãe-

ní lidského Ïivota, lidského rozmnoÏování
a pravdy,

3. pfiirozenost lidského jednání,
4. pfiirozenost politické autority a obecného

dobra,
5. poslední cíl lidského Ïivota.

Ve sv˘ch ran˘ch pracích Germain Grisez vy-
mezil mnoho tezí, které byly v následujících de-
kádách dále rozpracovány ostatními zastánci
nové teorie pfiirozeného práva. Základní my‰-
lenky byly obhajovány Grisezem, Finnisem
a Boylem jednak ve spoleãn˘ch publikaãních
v˘stupech,7 ale samozfiejmû také individuálnû.

Morální filozofie a praktick˘
rozum

Pfiedstavitelé nové teorie pfiirozeného práva
pfiedev‰ím zastávají názor, Ïe praktick˘ rozum
chápe jako samozfiejmé nûkolik základních hod-
not. Tyto hodnoty, které jsou popisovány jako
konstitutivní aspekty lidského vzkvétání, zahr-
nují Ïivot a zdraví, vûdûní a estetick˘ záÏitek,
kvalifikovanou práci a hru, pfiátelství, manÏel-
ství, soulad s Bohem, soulad mezi lidsk˘mi
úsudky, volbami, pocity a chováním. Základní
hodnoty poskytují opodstatnûní pro lidské jed-
nání, navíc jsou uznávány jako dobré pro v‰ech-
ny osoby.8

Tyto základní hodnoty (a vût‰ina jejich kon-
kretizací v rámci jednání) jsou povaÏovány za
vzájemnû nesoumûfiitelné. To znamená, Ïe zde
neexistuje hierarchie dobra v tom smyslu, Ïe
jedna hodnota obsahuje nûjakou jinou a nûco
navíc. KaÏdá hodnota je prospû‰ná a Ïádoucí
pro ãlovûka jedineãn˘m zpÛsobem; kaÏdá po-
skytuje nûco, co nenabízí ostatní. Stejné platí
o jednotliv˘ch konkretizacích hodnot – urãit˘
zpÛsob práce, hry, vûdûní mÛÏe pfiinést pro-
spûch, kter˘ nelze pomûfiovat obecn˘m standar-
dem dobra ve vztahu ke konkretizaci jin˘ch
hodnot, pfiípadnû dokonce stejn˘ch hodnot.
Tento prvek nesoumûfiitelnosti je zásadní pro
obhajobu moÏnosti svobodné volby.9

Úsudky praktického rozumu pfii oceÀování
základních hodnot a usmûrÀování jednání k re-
alizaci tûchto hodnot nejsou je‰tû morálními.
Pochopení tûchto hodnot praktick˘m rozumem

a jeho nasmûrování je podmínkou lidského jed-
nání. Aby toto jednání bylo opravdové, musí
b˘t zamûfiené na realizaci nûjaké hodnoty. Mo-
rálka nastupuje aÏ na úrovni rozvaÏování a vol-
by toho, o které hodnoty nebo konkretizaci
hodnot usilovat, pokud je ãlovûk konfrontován
s Ïádoucí moÏností volby. Pfiedstavitelé nové te-
orie pfiirozeného práva nabídli rÛzné formulace
prvního principu morálky, které vystihují ro-
zumnou otevfienost v‰em hodnotám ve vztahu
k rÛzn˘m osobám. Grisez tvrdí, Ïe „lidé by
vÏdy mûli pfiispívat k celkovému spoleãenské-
mu blahu a rozkvûtu a mûli by se vÏdy vyh˘bat
úmyslnému bránûní a sniÏování celkového spo-
leãenského uspokojení“.10 Tato formulace na-
hradila dfiívûj‰í definici, která fiíkala, Ïe lidé
musí jednat zpÛsobem vstfiícn˘m k „celkovému
lidskému uspokojení“.11

Pfiedchozí základní teze nové teorie pfiiroze-
ného práva byly pfiedmûtem zásadní kritiky.
Nûktefií tomisté a zastánci teorie pfiirozeného
práva trvali na tom, Ïe „mûtí“ musí b˘t odvo-
zeno z „bytí“ a teoretická znalost lidské pfiiro-
zenosti je nutná pro odvození morálních
norem.12 Dále se objevily námitky, Ïe existuje
hierarchie hodnot s vûdûním a vztahem k Bohu
na jejím vrcholu.13 Kritici také odmítají tezi, Ïe
první princip praktického rozumu je odli‰n˘ od
prvního principu morálky.14 Také mezi samot-
n˘mi zastánci nové teorie pfiirozeného práva
panuje urãitá neshoda o tom, jestli praktická ro-
zumnost (chápaná jako morální ctnost) má b˘t
povaÏována za základní hodnotu.15

Aplikovaná etika

Kazuistika nové teorie pfiirozeného práva je do
znaãné míry snahou objevit moÏné dÛsledky
prvního principu morálky, kter˘ vyÏaduje usilo-
vání o základní hodnoty pro v‰echny bez jejich
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zámûrného po‰kození. Od sedmdesát˘ch let 
20. století zaãali Grisez, Boyle a Finnis konkreti-
zovat první princip morálky prostfiednictvím
vymezení souboru „forem povinnosti“. Tyto for-
my povinnosti mohou b˘t dále specifikovány
prostfiednictvím konkrétních druhÛ jednání.16

Jedna ze známûj‰ích prací Germaina Griseze
se soustfiedí na specifikaci dvou ze zmínûn˘ch
forem povinnosti, které zakazují úmyslné po-
‰kození nebo zniãení základní hodnoty, aÈ uÏ
kvÛli odporu vÛãi nûjaké hodnotû nebo nad‰ení
pro nûjakou hodnotu. V ãlánku z roku 1970 Gri-
sez tvrdí, Ïe nejen vraÏda, sebevraÏda, inter-
rupce a eutanázie jsou vÏdy a v‰ude ‰patné, ale
morálnû nepfiípustn˘ je také trest smrti a úmy-
slné zabití ve válce.17

Pfiístup k otázce morálnosti antikoncepce je
zaloÏen na podobn˘ch úvahách. Pfii pouÏívání
antikoncepce dvojice uvaÏuje o moÏnosti poãe-
tí dítûte, které ale poãít nechce, a zvolí si pro-
stfiedek, kter˘ tomu zabrání. Pár tedy pfii svém
rozhodnutí pouÏít antikoncepci jedná v rozpo-
ru s hodnotou lidského Ïivota. Souãástí tohoto
postoje je názor, Ïe uÏití antikoncepce není hfií-
chem v oblasti pohlavního Ïivota. Je to jen od-
dûlená volba od rozhodnutí k pohlavnímu
styku a mÛÏe b˘t uãinûno bez zámûru uskuteã-
nit pohlavní styk.18

Pfiedstavitelé nové teorie pfiirozeného práva
tvrdí, Ïe existují absolutní morální pravdy, ze
kter˘ch vypl˘vá zákaz urãit˘ch druhÛ jedná-
ní.19 Jedním z takov˘ch pfiíkladÛ je jejich pohled
na leÏ a lhaní. Vycházejí z uãení sv. Augustina
a Tomá‰e Akvinského a tvrdí, Ïe je vÏdy ‰patné
lhát. LeÏ je vÏdy poru‰ením spravedlnosti a na-
ru‰uje morální integritu osoby, která lÏe.20 Nûk-
tefií kritici se pokusili ukázat, Ïe za urãit˘ch
okolností tyto následky nejsou souãástí lháfiova
úmyslu.21

Také v oblasti sexuální morálky pfiedstavitelé
nové teorie pfiirozeného práva vytvofiili speciál-
ní teorii, která je zaloÏena na dvou tvrzeních.
Prvním z nich je teze, Ïe manÏelství je jednou ze
základních hodnot, která je odli‰ná od hodnoty
Ïivota nebo pfiátelství. Druh˘m postulátem je
teze, Ïe ãlovûk je racionální Ïiv˘ tvor, Ïiv˘ or-
ganismus lidského druhu. Obû tvrzení vyústily
do tfietího, jehoÏ obsahem je teze, Ïe v rámci re-
alizace hodnoty manÏelství vytváfií dvojice
manÏelÛ nejen morální a duchovní spoleãen-
ství, ale také spoleãenství tûlesné, které se reali-
zuje pohlavním stykem. Tento styk naplÀuje
biologickou funkci, v rámci níÏ se manÏelé stá-
vají obraznû „jedním tûlem“ a tento svazek je fy-
zickou realizací základní hodnoty manÏelství.22

Tento pfiístup k otázkám sexuální morálky byl
chápán jako kontroverzní a byl pfiedmûtem sil-
né kritiky.23

Teorie lidského jednání

Aplikovaná etika v podání nové teorie pfiiroze-
ného práva vymezuje sadu morálních pravidel,
která regulují praktické uvaÏování a volbu ve
vztahu k základním hodnotám. Mezi tûmito
pravidly jsou urãité absolutní morální pravdy,
které nepfiipou‰tûjí konkrétní typy chování, kte-
ré po‰kozují ãi znehodnocují základní hodnoty.
Pokud by tento princip nebyl specifikován, byl
by nerealizovateln˘. JelikoÏ kontext volby jed-
nání spoãívá v nesluãitelnosti rÛzn˘ch druhÛ
chování, která naplÀují rÛzné druhy hodnot,
kaÏdá volba zahrnuje nûjaké po‰kození kon-
krétní hodnoty.24

ProtoÏe svût je utváfien v souladu s morálnû ne-
utrálními zákony kauzality, mÛÏe dokonce jedná-
ní usilující o skuteãné dobro mít za následek
po‰kození základní hodnoty. Proto absolutní mo-
rální pravdy musí b˘t upfiesnûny prostfiednic-
tvím koncepce úmyslu – vÏdy je ‰patné úmyslnû
po‰kodit základní hodnotu.25 Je tedy potfieba
vymezit, co znamená úmyslné po‰kození zá-
kladní hodnoty a za jak˘ch okolností je pfiípust-
né neúmyslné po‰kození nûjaké hodnoty.

Charakteristika úmyslu mÛÏe b˘t vyjádfiena
pomocí pojmu pobídka k jednání. V rámci jed-
nání se ãlovûk snaÏí vyvolat situaci, která
umoÏní realizaci hodnoty ãi hodnot. Pobídkou
k jednání je uskuteãnûní opatfiení, které vytvofií
pfiíslu‰nou situaci. Pobídka tedy zahrnuje jak
tuto situaci (cíl), tak prostfiedky (nástroje), díky
nimÏ bude cíle dosaÏeno. „Úmysl“ v podání no-
vé teorie pfiirozeného práva tedy zahrnuje cíl
i nástroje.26

Klíãov˘m bodem teorie je posuzování úmys-
lu z pohledu jednající osoby. Pobídka k jednání
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je zvaÏována z pohledu jednající osoby, která
usiluje o dosaÏení nûjaké hodnoty. Skuteãnosti
okolního svûta, kauzalita nebo pfiíbuznost jed-
notliv˘ch efektÛ nepodmiÀují úmysl jednající
osoby. Proto pouze pfiijetím perspektivy jedna-
jící osoby mÛÏeme nejlépe porozumût jejímu
jednání.27

Z perspektivy tfietí osoby (nebo takzvanû „ob-
jektivní“ perspektivy) se urãité následky mohou
jevit jako zam˘‰lené, pfiestoÏe tomu tak b˘t ne-
musí. Jako pfiíklad lze uvést situaci, kdy dojde
k promáãknutí lebky dítûte pfii porodu a tato si-
tuace nezahrnuje úmysl dítû usmrtit. Úmyslem
je zde spí‰e „zmûnit rozmûry dûtské lebky pro
usnadnûní porodu“.28 Podobn˘ pfiípad pfiedsta-
vuje odmítnutí Ïivot zachraÀujících lékÛ, které
nepfiedstavuje sebevraÏdu, pokud je úmyslem
vyhnout se obtíÏím pfii léãbû. Stejnû tak pouÏití
smrtící síly pfii obranû pfied útokem násilníka
není vraÏdou, jelikoÏ zde chybí úmysl útoãníka
zabít.

Vymezení úmyslu je pfiedmûtem zkoumání
také v oblasti, kde absolutní zákaz úmyslného
usmrcení mÛÏe b˘t chápán jako kolidující s tra-
diãním katolick˘m uãením. Pacifismus podle
mnoha názorÛ nepfiedstavuje obhajiteln˘ pfií-
stup v rámci kfiesÈanské tradice, ale pokud vy-
louãíme moÏnost úmyslného usmrcení, pak
bude válka nûãím morálnû podezfiel˘m. MoÏ-
nou cestou k umoÏnûní pouÏití smrtící síly (ne-
jen ve válce, ale také pfii v˘konu soudnictví) je
tvrzení, Ïe zákaz úmyslného usmrcení se vzta-
huje pouze na soukromé osoby, nikoli na orgá-
ny státu. Pfiedstavitelé nové teorie pfiirozeného
práva tento pfiístup odmítají – oprávnûné zabití
ve válce se podle nich podobá zabití v sebeo-
branû. Podobn˘ názor najdeme také v otázce us-
mrcení odsouzen˘ch zloãincÛ. Pokud usmrcení
zloãincÛ odÛvodníme jako obranu spoleãnosti,
pak je oprávnûné, ale nemá b˘t oznaãováno ja-
ko trest smrti.29

Morální normy zakazující urãité zámûry jsou
negativní – vyluãují urãité zpÛsoby jednání.
Germain Grisez tvrdí, Ïe ãestní lidé by mûli ak-
tivnû usilovat o prosazení základních hodnot –
to vyÏaduje vytvofiení ãestn˘ch závazkÛ a dal‰í
konkrétní jednání. Taková jednání mají nevy-
hnutelnû vedlej‰í efekty (následky, které nejsou
zámûrné) a nûkteré z nich mají negativní vliv na
základní hodnoty. Tyto následky mohou b˘t pfií-
mé (jednající osoba ublíÏí sobû nebo jiné osobû)
anebo mohou b˘t negativní následky vyvolány
nepfiímo (osoba jedná v souladu se základními
hodnotami a zároveÀ napomáhá jiné osobû uãi-
nit nûco morálnû ‰patného). Pokud tato pomoc
není zámûrná, je oznaãována jako materiální
spolupráce, v opaãném pfiípadû jde o formální
spolupráci.30

Pfii posuzování materiální spolupráce musí
rozumná jednající osoba posoudit rÛzné nega-
tivní efekty – jednak morálnû nesprávného jed-
nání osoby, s níÏ spolupracuje, jednak samotné
spolupráce. Musí také zváÏit dÛvody, které
svûdãí proti materiální spolupráci. Rozumná
jednající osoba pak uãiní rozhodnutí, které bude
ovlivnûno obsahem prvního principu morálky
a obsahem principu „celkového spoleãenského
blaha“. Podobn˘ rozumov˘ úsudek je vyÏado-
ván v pfiípadû, kdy se nejedná o spolupráci. 
Napfiíklad celá fiada v˘hod a nev˘hod vypl˘va-
jících z urãitého medicínského postupu mÛÏe
nebo nemusí b˘t v souladu s pracovními závaz-
ky a odpovûdností.

Politická autorita a obecné
dobro

V letech 1979 a 1980 publikovali tfii hlavní pfied-
stavitelé nové teorie pfiirozeného práva dvû kni-
hy, které znamenají poãátek diskuse o otázkách
politické filozofie v rámci tohoto smûru právní-
ho my‰lení.31 Grisez a Boyle popisují svou roli
v diskusi jako pfiiznání vlivu, kter˘ na nû mûly
politické teorie tehdy pfievaÏující ve Spojen˘ch
státech, zejména teorie Johna Rawlse, jehoÏ 
kniha Teorie spravedlnosti vy‰la poprvé v roce
1971. Oba autofii pfiipou‰tûjí, Ïe by nebylo
správné, kdyby stát inkorporoval podstatné
morální hodnoty mezi principy vládnutí a tudíÏ
do koncepce obecného blaha realizovaného stá-
tem. Tento postoj byl motivován potfiebou najít
principy, které budou omezovat zasahování stá-
tu do Ïivota jednotlivcÛ, vãetnû Ïivota morální-
ho a náboÏenského.32

Naproti tomu Finnis argumentuje spí‰e ve
prospûch dokonalého státu, kter˘ základní hod-
noty nevyluãuje z praktick˘ch úvah pfii v˘konu
státní moci. Také Finnis je ov‰em vstfiícn˘
k hodnotû svobody jednotlivce a citlivû zvaÏuje
zásahy státu do této svobody. V‰ichni tfii filozo-
fové nesouhlasí s pfiístupem, podle kterého vlá-
da má stanovit pravidla, která ãlovûka dovedou
ke koneãnému (boÏskému) cíli, má zakazovat
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jednání, která od tohoto cíle ãlovûka odklánûjí,
a donucením odradit lidi od hfií‰ného chování
a pfiimût je k chování mravnému.33

V souladu s tím Grisez, Finnis a Boyle smûfiují
k takovému vymezení politické autority a obec-
ného blaha, které (pfiestoÏe má kofieny v zá-
kladních hodnotách) vidí stát jako spoleãenství
spolupracující v zájmu obecného blaha, které je
nástrojem a nikoli cílem. Politická autorita je
nezbytná, protoÏe jednotlivci, rodiny a spole-
ãenské skupiny sice mají dostateãnou snahu
po dosaÏení základních hodnot, nicménû jejich
úsilí je mafieno nedostatkem spoleãenské koordi-
nace, nepfiátelstvím cizích lidí, drav˘m chováním
nûkter˘ch osob uvnitfi skupiny a okolnostmi
mimo kontrolu jednotlivce, které jej dostávají
do vût‰í závislosti neÏ obvykle (napfi. situace
vdov, sirotkÛ, nemocn˘ch osob, invalidních
osob).34

Politická autorita je sama podfiízena právu
a musí efektivnû a spravedlivû prosazovat obec-
né blaho, jehoÏ souãástí je soubor podmínek,
které jsou nezbytn˘m nástrojem pro jednotlivce
i skupiny pfii snaze o dosaÏení základních hod-
not. Obecné blaho pak Finnis definuje jako
„soubor materiálních a dal‰ích podmínek (vãet-
nû forem spolupráce), které smûfiují k pomoci,
usnadnûní a podpofie realizace osobního rozvo-
je u kaÏdého jednotlivce ve spoleãnosti“.35

Uznání instrumentální povahy státu pak
podle Finnise znamená, Ïe „právo a stát pfiekra-
ãují svou autoritu (a tím poru‰ují princip spra-
vedlnosti), pokud vyboãí z rámce ochrany
vefiejné morálky a postihují soukromé konsen-
zuální jednání, které mÛÏe b˘t pociÈováno jako
nemravné“.36 Robert George naproti tomu do-
vozuje, Ïe z instrumentální povahy obecného
blaha nevypl˘vá, Ïe morální paternalismus
(tam, kde mÛÏe b˘t efektivní) je za hranicemi le-
gitimní autority státu.37 TudíÏ Robert George
(na rozdíl od Finnise) v podstatû tvrdí, Ïe legi-
timní hranice pro legislativu v morálních otáz-
kách jsou záleÏitostí zdravého rozumu, nikoli
principÛ.

Poslední cíl lidského Ïivota

Germain Grisez upozorÀuje, Ïe Tomá‰ Akvin-
sk˘ povaÏoval za skuteãn˘ poslední cíl lidského
Ïivota bezprostfiední vidûní samotného Boha
prostfiednictvím tzv. blaÏeného patfiení (visio be-
atifica).38 Naproti tomu GrisezÛv pohled na po-
slední cíl je utváfien jeho chápáním toho, k ãemu
ãlovûka smûfiují principy praktického rozumu –
blaho a vzkvétání kaÏdého jednotlivce ve spo-
leãnosti. Proto mÛÏeme dÛvodnû povaÏovat za
poslední cíl inkluzivní spoleãenství osob tvofie-
né dal‰ími inteligentními tvory a Bohem – do té

míry, do jaké mÛÏeme s tûmito tvory spolupra-
covat a jednat v jejich prospûch.39

Proto poslední cíl není blaÏené patfiení na Bo-
ha, ale situace, kdy v‰echny osoby vãetnû Boha
jsou zahrnuty do aktivit smûfiujících k dosaÏení
základních hodnot. Grisez tuto situaci naz˘vá
„integrální spoleãenské naplnûní“.40 V jeho dfií-
vûj‰í práci se lze setkat s tvrzením, Ïe poslední
cíl lidského Ïivota je situace kooperativního
vztahu s Bohem.41 Ve spoleãné práci v‰ech tfií
hlavních pfiedstavitelÛ nové teorie pfiirozeného
práva pak najdeme argument, Ïe integrální lid-
ské naplnûní konkretizuje dobrou vÛli prostfied-
nictvím prvního principu morálky.42

V novém vymezení je situace posledního cíle
chápána ‰ífieji – integrální spoleãenské naplnûní
zahrnuje vztah mezi v‰emi osobami schopn˘mi
spolupráce (lidsk˘mi i boÏsk˘mi). Tento stav,
kter˘ Grisez vymezuje jako nebeské království,
je pfiedmûtem snahy v‰ech ãestn˘ch lidí (pfiesto-
Ïe ne v‰ichni ãestní lidé chápou tento cíl stejnû
jako kfiesÈané, ktefií vûfií v BoÏí zjevení). Tím je
tedy první princip morálky spojen s posledním
cílem a zároveÀ pfiedepisuje sledování tohoto cí-
le v‰emi ãestn˘mi lidmi.43

Samotné blaÏené patfiení na Boha leÏí mimo
rámec vymezení pfiirozeného práva. Grisez nic-
ménû tvrdí, Ïe prostfiednictvím zjevení se lidé
dozvûdûli, Ïe díky kfitu mohou b˘t znovu zro-
zeni jako ãlenové boÏské rodiny a je jim slíben
podíl na nebeském Ïivotû, coÏ je dar, nikoli zá-
kladní lidská hodnota, jelikoÏ nejde o naplnûní
lidské pfiirozenosti jako takové. Nicménû díky
své boÏské podstatû bude podíl na nebeském Ïi-
votû pfiedstavovat formu naplnûní. Díky vífie
a nadûji, která lidi naplÀuje ve smyslu harmo-
nického vztahu s Bohem, kfiesÈané pfiijímají ten-
to dar a tû‰í se z nûj.44

Závûr

Nová teorie pfiirozeného práva byla pfiedmûtem
komplexní a kritické anal˘zy pfiedev‰ím ze stra-

6/2015 JURISPRUDENCE âLÁNKY

14

33 FINNIS, J. Is Natural Law Theory Compatible with Limited
Government? In: GEORGE, R. (ed.) Natural Law, Liberalism,
and Morality: Contemporary Essays, Oxford, 2001, s. 7.

34 TamtéÏ, s. 5.
35 TamtéÏ, s. 5.
36 TamtéÏ, s. 8.
37 GEORGE, R. Clash Of Orthodoxies: Law, Religion, and Morality

in Crisis. Wilmington, 2001, s. 109.
38 GRISEZ, G. The True Ultimate End of Human Beings: The

Kingdom, Not God Alone. Theological Studies, 2008, sv. 69, 
s. 38.

39 TamtéÏ, s. 55.
40 TamtéÏ, s. 57.
41 GRISEZ, G. Natural Law, God, Religion, and Human Fulfillment.

American Journal of Jurisprudence, 2001, sv. 46, s. 16.
42 GRISEZ, G. – BOYLE, J. – FINNIS, J. Practical Principles,

Moral Truth, and Ultimate Ends. American Journal of
Jurisprudence, 1987, sv. 32, s. 121 a násl.

43 GRISEZ, G. The True Ultimate End of Human Beings: The
Kingdom, Not God Alone. Theological Studies, 2008, sv. 69, 
s. 59.

44 TamtéÏ, s. 60.



ny teologÛ a teoretikÛ etiky. Právní teoretici stá-
li v tomto ponûkud v pozadí, kdyÏ se snaÏili po-
suzovat díla hlavních pfiedstavitelÛ (zejména
Finnise a George) jako samostatné pfiíspûvky
k moderní právní filozofii, nikoli jako souãást
komplexního proudu právního my‰lení. Sami
pfiedstavitelé této teorie tvrdí, Ïe samotná kon-
cepce byla vytvofiena Germainem Grisezem,
rozvinuta byla ve spolupráci s Finnisem a Boy-
lem, takÏe pfiestoÏe díky Finnisovi získala po-
zornost sekulárních filozofÛ, zÛstává hlavním
pfiedmûtem zájmu pfiedev‰ím ze strany katolic-
k˘ch morálních teoretikÛ. Tûm poskytuje nov˘
zdroj argumentÛ pro obranu tradiãních morál-
ních norem.45

Pouze mal˘ poãet právních teoretikÛ se zab˘-
val otázkou, do jaké míry pfiístup nové teorie
pfiirozeného práva vyÏaduje náboÏenské poro-
zumûní morálce a základním principÛm lidské-

ho jednání.46 Vût‰ina spí‰e akceptuje, Ïe pfiede-
v‰ím Finnisovo pojetí práva je deklarováno jako
sekulárnû zaloÏené a nezkoumá dále jeho závis-
lost na teorii G. Griseze.47 Ti kritici, ktefií se za-
b˘vají náboÏenskou podstatou, tvrdí, Ïe nová
teorie pfiirozeného práva obhajuje náboÏensk˘
pohled na právo a nepfiedstavuje konzistentní
a pfiitaÏlivou teorii práva v moderní ústavní 
demokracii.48
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Mezinárodní dohody o ochranû investic 
a právo Evropské unie 

Tomá‰ Fecák 

Problematika vztahu mezinárodních dohod o ochranû investic a práva
Evropské unie v posledních letech pfiitáhla znaãnou pozornost akademikÛ
i praktikÛ a postupnû se dostává i do povûdomí ‰ir‰í vefiejnosti. Aktuálnost
tématu, ale i kontroverznost nûkter˘ch dílãích otázek dokládají napfiíklad
boufilivé diskuse provázející jednání o Transatlantickém obchodním
a investiãním partnerství (TTIP) mezi EU a USA, kde právû zahrnutí ochrany
investic do této dohody pfiedstavuje jednu z nejkontroverznûj‰ích otázek, ãi
nûkolik investiãních arbitráÏí veden˘ch v poslední dobû zahraniãními
investory proti státÛm stfiední a v˘chodní Evropy (vãetnû âeské republiky
a Slovenska), v nichÏ byl vztah mezinárodních dohod o ochranû investic
a práva EU jednou z otázek klíãov˘ch pro v˘sledek sporu. 

Obsáhlá monografie na téma mezinárodních dohod o ochranû investic a práva EU pfiiná‰í komplexní a zároveÀ
podrobn˘ rozbor rÛzn˘ch aspektÛ tohoto komplikovaného a mnohovrstvého vztahu. Po krátkém úvodu do
problematiky je v kapitole 2 podán struãn˘ pfiehled typické úpravy mezinárodních dohod o ochranû investic a o nûco
podrobnûj‰í rozbor úpravy investic v právu EU, a to pro úãely následného srovnání tûchto úprav a identifikace
moÏn˘ch rozporÛ, které mezi nimi mohou vznikat. Kapitola 3 je vûnována investiãním dohodám uzavíran˘m Unií po
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, a to pfiedev‰ím otázkám pravomoci EU v oblasti zahraniãních investic,
odpovûdnosti za poru‰ení unijních investiãních dohod, jakoÏ i obsahové stránce nové politiky EU v oblasti
zahraniãních investic. Kapitola 4 se zab˘vá právním statusem existujících dohod o ochranû investic uzavfien˘ch mezi
ãlensk˘mi státy EU a tfietími zemûmi. Kapitola 5 pak analyzuje rÛzné otázky spojené s dohodami o ochranû investic
uzavfien˘mi mezi ãlensk˘mi státy EU navzájem (tzv. intraunijními dohodami). Práce ãerpá, vedle relevantních
mezinárodních smluv a právních pfiedpisÛ, pfiedev‰ím z judikatury Soudního dvora Evropské unie, z rozhodovací
praxe arbitráÏních tribunálÛ a z ãetné, zejména zahraniãní, odborné literatury, pfiiãemÏ v˘sledkem je spojení
jednotliv˘ch dílãích poznatkÛ do systematického a srozumitelného celku. 
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