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PŘEDMLUVA A ÚVOD

Podle ustáleného zvyku smí autoři v předmluvách ke svým
spisům býti poněkud subjektivnější než v ostatním obsahu jejich.
I já hodlám této výsady použiti a vyložiti zde, proč a za jakým
účelem jsem tento spis napsal.
Má býti mezníkem v mé dosavadní literární činnosti vědecké
a v jednotu shrnouti to, čemu jsem dosud učil a co jsem na růz
ných místech a při různých příležitostech uveřejnil. Můj pokus byl
mně ulehčen skutečností, že celá má dosavadní vědecká činnost byla
od svého začátku ovládána jedinou ústřední myšlenkou. Lze ji stopovati již v prvních mých literárních pracech, uveřejněných před
více než čtvrtstoletím a jí zůstal jsem věren až do dneška. Je to
úmysl vybudovati skutečnou teorii práva, kterou jsem již ve svých
studentských letech postrádal. Výrazu „teorie“ užívám při tom jako
synonyma výrazu „vědy“.
Patřím mezi autory, kteří jsou se svými vlastními pracemi,
jakmile je dělí od jejich vzniku náležitý časový odstup, velmi ne
spokojeni. To platí, pokud jde o mne, zejména o mém pojednání
Zum Problém eines einheitlichen Rechtssystems (1908) a o mé
habilitační práci Příspěvky k teorii nucených svazků (1908),v nichž
hlásí se — dost nejasně a nedokonale — stanovisko pozdější norma
tivní teorie. Nečetl jsem je aspoň 20 let a nedotknu se jich ani
v budoucnosti. Ani první můj pokus, jímž jsem shrnul své úvahy
o teorii právní v knize Základy filosofie právní (1920), tentokrát
již pod zřejmým vlivem Kelsenovým, mne dnes neuspokojuje. Je
to spis, který byl koncipován několik let před jeho uveřejněním se
zřejmým zápalem a nadšením pro problém v něm projednávaný, ale
jeho zpracování a systematika zdají se mi dnes býti velmi nedoko
nalými. Kdyby nebyly mezitím nastaly vzrušující události světové
války a politického převratu u nás, který i mne na čas odvedl od
vědecké práce, byl bych rukopis, kdyby vůbec bylo došlo k jeho
publikaci, sotva uveřejnil nezměněný. V každém případě ale bylo
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prostoduchostí, když jsem se domníval, že by práce podobného
druhu a takových tendencí mohla býti, i když neměla konkurenta,
odměněna cenou oficiální vědecké instituce. Autokritika, která mně,
jak mám za to, zajisté nechybí, opravňuje mne zároveň k úsudku,
že přijetí, kterého se dostalo mým literárním prvotinám v domácím
písemnictví, bylo nespravedlivé. V něm obrážel se ostatně pozdější
osudu normativní teorie a jejích pěstitelů. Autokritika spisovatele
snáší se však dobře s určitou dávkou sebevědomí. Ani ta mně jistě
nechyběla a nechybí; je-li však tak velká, že by byla odolala náporu
nevlídných kritik i tehdy, kdyby nebyla nastala šťastnou shodou
událostí pro mne možnost, působiti živým slovem na právnický
dorost, nechci rozhodovati. Nesporné jest však, že působivost mé
nauky na tento dorost mne utvrzovala a utvrzuje v přesvědčení, že
to, čemu učím, je životné. Neboť učení zřejmě neživotné sotva bylo
by mohlo zplodit školu, jejíž literární plodnost předčí svým roz
sahem produkci odpůrců.
Zmíněná nedokonalost mých „Základů filosofie právní“ vylučo
vala možnost uspořádati druhé, přepracované vydání jejich. Ostatně
i pokroky, které zatím učinila normativní teorie, byly by si vyžádaly
tak důkladného přepracování, že by výsledek jeho nebyl již dru
hým vydáním. Přesto jest práce, kterou tuto předkládám veřejnosti,
aspoň ideově druhým vydáním onoho spisu, sepsaného v letech
1914—15. Na ní pracoval jsem — s většími a menšími přestávkami
— několik let. Pustil jsem se do ní, jak zde musím doznati, aniž
bych měl pevný, do všech jednotlivostí vypracovaný plán. Nejen
v disposici látky, nýbrž i ve volbě názvu spisu jsem během práce
kolísal. Zejména disposice látky činila mně velké obtíže a jsem si
vědom, že ani konečná úprava její není nijak dokonalá. Těšil bych
se upřímně, kdyby se to v budoucnosti některému mému kritikovi
nebo pokračovateli podařilo lépe. Zmíněné obtíže měly své zvláštní
příčiny v samotném tematě spisu a chci se o nich v následujícím
zmíniti poněkud podrobněji.
Povahu vědeckých prací, jako jest tato, lze označiti nejlépe
negativně: nejde jí o reprodukci jakéhokoliv konkrétního obsahu
norem. Je tedy v tomto smyslu téma její obecné, což znamená, že
týká se stejně obsahu všech možných právních norem a řádů, ale
neznamená, že ten, kdo takové terna si zvolí, považuje proto ony
konkrétní obsahy za bezvýznamné — jak zní jedna z nejnesmysl
nějších výtek, činěných normativní teorii. Bylo na snadě označiti
tuto obecnost v samém titulu spisu tím, že by zněl „normologie“
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nebo „obecná teorie práva“. O obojí možnosti jsem uvažoval, ale
nakonec se ustálil na názvu „Teorie práva“. Neboť oba uvedené
tituly nevystihovaly by přesně obsah spisu. Název normologie
(roz. právní) zdá se býti příliš úzký (viz o tom výklady na str. 347)
a obrat „obecná teorie“ mohl by vzbuzovati dojem tautologie, pokud
právě v samotném pojmu teorie vězí prvek obecnosti. Obecnou
a konkrétní teorii (práva nebo jiných předmětů poznávání) bylo
by možno rozeznávati jen v tom smyslu, ve kterém rozeznáváme
obectié poznatky, týkající se poměrně velkého počtu konkrét, od
konkrétních, které vztahují se na menší takový počet nebo snad
jen jediný (konkrétní) předmět poznávání. Skutečností, že určitý
poznatek týká se většího nebo menšího počtu konkrét, se však
noetická povaha jeho nemění a rozdíl mezi obecnou a konkrétní
(zvláštní) teorií v uvedeném smyslu zůstává proto zásadně relativ
ní. Jinak se má věc, když protiklad : obecný — konkrétní nahradíme
protikladem: formální — obsahový a rozumíme formálními po
znatky takové, které se týkají formy poznávání (ve smyslu noetickém) na rozdíl od obsahu čili předmětu poznávání, jenž onou
formou jest poznáván. Oba protiklady souvisí spolu potud, pokud
každý obsah (na rozdíl od formy) jeví se nám konkrétní a každá
forma (na rozdíl od obsahu) obecnou. Bylo by tedy možno roz
lišovat i formální teorii (roz. práva) od obsahové.
Zcela formální nebo obecnou mohla by býti jen teorie norem
•vůbec, tedy jinými slovy normologie, pokud bychom jí nechtěli
rozuměti jen metodologii hotových poznávacích pojmů (rozuměj
formálních) bez příslušných filosoficko-noetických předpokladů.
V tomto smyslu mohl by titul spisu zníti i : normologie právní nebo
normativní teorie práva. Tento poslední název jsem nezvolil, po
něvadž i on obsahuje tautologii pro každého, kdo je přesvědčen, že
nemůže býti jiné, než normativní teorie práva, pokud pojem práva
chápeme v typickém významu tohoto slova, t. j. jako souhrnu norem
určitého druhu.
Teorie práva nebo teorie právních norem, má-li se nějak lišit
od teorie norem • vůbec, tedy od obecné normologie nebo teorie
normativní, musí býti podle řečeného konkrétnější, t. j. týkati se
obsahu norem. Z toho plynou pro práce, jako je tato, určité dů
sledky. Teorie práva totiž přesto, že chce býti obecnou, t. j. zabývali
se obecně platnými, na konkrétním obsahu toho, co má býti, ne
závislými poznatky, jest nucena bráti zřetel na konkrétní ústrojí
normových souborů v oblasti právní, t. j. právních řádů. Toto ústrojí

12

'— na př. hierarchické uspořádání právních norem (stupňovitost
moderního právního řádu) — stává se takto předmětem norma
tivního poznávání v oboru právním. Kdyby toto ústrojí bylo jinak
uspořádáno, kdyby na př. právní řády byly ustrojeny zásadně jednodimensionálně (viz § 25), předmět poznávání práva by byl jiný.
Ukazuje se tak, že rozdíl mezi obecnou formou (roz. poznávání)
a konkrétním obsahem (roz. normového souboru) stává se do jisté
míry relativní, a to tak, že platí nejen věta, že poznáváním forem
normativního poznávání poznáváme, byť i jen nepřímo, jeho před
mět, t. j. to, co má býti, nýbrž i zásada, že způsob úpravy tohoto
předmětu (obsahu) určuje, třeba jen ve směrech podřadných, formu
poznávání. Tento způsob úpravy jest u právních norem (řádů) jiný
než v ostatních oborech normativních, jako jest na př. etika, nábo
ženství a j. On stává se přímo příznačný pro pojem právní normy
(na rozdíl od jiných norem) a proto lze jej prohlásiti za předmět,
jímž zabývá se obecná teorie právní. Její problematika zní pak: jak
dlužno mysleti a konstruovati pojmy, s nimiž pracují tvůrci právních
norem? Které jsou tyto pojmy? Je jich, jak to tato práce ukazuje,
celá řada, a to od nejobecnějších, jako jest na př. pojem právního
řádu, právního řízení, právní osoby, právního orgánu atd., ke kon
krétnějším, jako jest pojem zákonodárství, parlamentu, správního
aktu atd. S hlediska obecné normativní teorie (a contr. normativní
teorie právní) nebo obecné normologie jsou všechny tyto pojmy
obsahové a tedy do jisté míry nahodilé a nepatřily by proto do obec
né teorie. Taková obecná normativní teorie, resp. normologie jest ale
nutně velmi chudá na pojmy a poznatky; podobala by se v tomto
směru obecné teorii kausální (přírodovědecké, matematicko-fysikální), jejímž jediným poznatkem, k tomu ještě apriorním, jest kau
sální zákon a pojem času a prostoru. Stejnou měrou jako obě
uvedené obecné teorie (normativní a kausální) nemůže býti žádná
teorie práva obecnou, poněvadž by v ní z práva nic nezbylo.
Možno tedy prohlásiti, že teorie práva v našem smyslu přes svou
obecnost jest empirickou disciplinou, poněvadž jest jejím úkolem,
aby dodávala prostředky pro poznávání empirických normových
souborů, kterými jsou — mimo jiné — právní řády. Mezi tímto
úkolem a úkolem tradiční právní vědy, pokud pěstuje teorii (= po
znávání práva), není zásadního rozdílu. Rozdíl mezi stanoviskem
normativní teorie a tradiční jurisprudence objevuje se teprve tehdy,
když uvážíme, že tato neuvědomuje si zpravidla kompetenčních
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hranic mezi teoretickou funkcí poznávání normy a praktickou funkcí
její tvorby (věda — normotvůrce).
Z právě uvedených úvah plynuly zmíněné již obtíže, které mně
působila otázka vnější disposice látky tohoto spisu. Touto látkou
nejsou konkrétní obsahy právních norem, čili jinými slovy: re
produkce toho, co podle nich má býti (což ovšem, jak ještě jednou
budiž řečeno, neznamená, že normativní teorie považuje tento obsah
za irelevantní, bezvýznamný a pod.), nýbrž pomůcky — formy —
jimiž tohoto obsahu lze se soustavně (systematicky) zmocnit. Vý
klady, resp. systematické reprodukce takových konkrétních obsahů,
jakými jsou na př. obligátní soustavy občanského, ústavního a jiného
práva podle toho kterého právního řádu, nemohou býti ve stejném
smyslu „teorií“, ve kterém tohoto názvu užívá titul mého spisu.
Neboť není žádné zvláštní teorie československého, německého,
francouzského atd. práva občanského, ústavního, finančního atd.,
nýbrž jest jen jedna teorie těchto práv. O této snaží se pojednávati
můj spis. Tato teorie však, pokud má býti teorií práva (a ne obecnou
teorií normativní), jest vázána na způsob, jehož empirický tvůrce
právních norem používá při své činnosti. Proto stávají se pojmy:
objektivní — subjektivní, věcné — obligační, materiální — formální
atd. právo, a stejně pojmy zákon, rozsudek, soud, správní úřad,
parlament, hlava státu, demokracie, autokracie, republika, monarchie
atd., atd., předměty jejích úvah. Tyto pojmy jsou arciť obsahové
s hlediska každé obecné normativní teorie (normologie), nejsou jimi
však s hlediska obecné teorie práva. Nevypovídají samy o něčem,
co býti má, nýbrž normotvůrce jich užívá, chce-li takové výpovědi
činiti (= stanovití normy). Teorie práva ve smyslu tohoto spisu
musí proto býti nutně kritickou, t. j. bude kriticky stopovati onen
způsob užívání shora zmíněných obecných pojmů. Její kritické úsilí
zastaví se pouze tam, kde činnost empirického normotvůrce znamená
vlastní stanovení konkrétního obsahu tvořených jím norem, neboť
zde počíná oblast jeho neomezené svrchovanosti. Vůči obsahu no
rem: Má býti A, nemá býti B a pod., přestává každá kritika se
strany teorie a nastává jen její interpretační funkce. Chceme-li
tuto v podstatě reprodukční činnost — vzhledem k její předpoklá
dané soustavnosti — nazývati teorií, jest otázkou terminologickou.
Kritická funkce teorie práva ve smyslu tohoto spisu jest tudíž
její nezbytnou raison d’être, pokud by jí právě vůči právnímu řádu
jakéhokoliv konkrétního normativního obsahu, který by byl sdělán
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bezvadně konstruovanými pojmovými pomůckami, chyběl podnět
k činnosti.
Disposice látky, kterou se obírají běžné soustavy konkrétních
právních řádů, pokud se týče jednotlivých jejích výsečí, jako jest
právo občanské, ústavní, správní, trestní atd., t. j. totiž konkrétního
obsahu norem, jest nepoměrně snadnější, než soustavná disposice
oněch konstruktivních pojmových pomůcek. Neboť ona vychází
z tohoto obsahu a drží se ho. Právě toto vodítko chybí však teorii
práva v našem smyslu. Zmíněné konstruktivní pomůcky nadto vy
znamenávají se tím, že konec konců tíhnou všechny k těmže ústřed
ním pojmům a problémům normativního poznávání. Tato jejich
vlastnost rušivě zasahuje do všech pokusů o systematiku látky.
O teorii práva ve smyslu tohoto spisu lze proto říci, že nutně a ne
zbytně jedná vždy o témž ústředním problému, ať pojednává o ja
kékoliv speciální otázce. Tím zaručena jest jí sice na jedné straně
vzácná jednotnost (která naprosto chybí běžné právní vědě) a tudíž
i pravá vědeckost, na druhé straně však vzpírají se jednotlivé pro
blémy její každému pokusu důsledné a vyčerpávající systémisace.
Tyto obtíže byly příčinou, že jsem během své práce často uvažoval,
zdali by se nedoporučovalo uspořádati látku prostě podle soustavy
slovníkové. Pomýšlel jsem i na to, odděliti od sebe zásadně výklady
obecně normologické a noetické od výkladů, které by se týkaly pouze
teorie právní. Stopy takového oddělení najde čtenář v konečné
úpravě látky (srovn. jednak obsah §§ 1—12, a obsah dalších para
grafů). Nemohl jsem se však odhodlati provésti je i zevně, na př.
rozdělením obsahu na zvláštní hlavy, při čemž zmíněné §§ 1—12
by tvořily zvláštní hlavu, jednající o obecné normologii, poněvadž
se ukázalo, že látku nelze prostě takto do všech důsledků děliti:
to, co obsaženo jest v první části (§§ 1—12), patří i do druhé, a to,
co následuje v druhé, aspoň částečně patří i do první. Nasnadě bylo
dále takové třídění látky, podle kterého by do první části (rozdělené
po případě v právě zmíněné dvě hlavy) byla umístěna vlastní, t. j.
normativní teorie práva (§§ 1—12 a §§ 13—26), druhá pak věno
vána kritice běžné nauky právní. Ale ani toto třídění nelze provésti
do všech důsledků, poněvadž úkol normativní teorie jest příliš zá
vislý na běžné nauce právní. Možno totiž prohlásiti, že přes svůj
výhradně kritický postoj k ní přece z ní, t. j. z jejích nedostatků,
žije: nebýti totiž těchto nedostatků, nebylo by třeba ani zvláštní
normativní teorie právní, poněvadž by se — jako každá vědecká
pravda — rozuměla sama sebou.
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Vzhledem ke všem těmto obtížím zbývalo východisko velmi
jednoduché: zříci se veškeré podrobnější klasifikace obsahu ve
zvláštní hlavy a kapitoly a nechati prostě následovati paragraf za
paragrafem. Konečná úprava spisu se tomuto způsobu skutečně
velmi přiblížila. Ponechal-li jsem přece rozdělení ve dvě části (ne
hledě k samostatnému „Dodatku“), chtěl jsem tím čtenáři naznačiti
genesi disposice díla, které mělo se skládati jednak z vylíčení zá
kladů teorie právní, jednak z kritiky běžné nauky. Jsa si však vě
dom, že povaha látky a pedagogické záměry, které jsem svým spisem
sledoval, ani toho nedopouštěly, zvolil jsem pro obě části nápisy
co nejméně zavazující, tedy co nejobecnější: „část první“ a „část
druhá“, a pouze v závorkách naznačil jsem — opět pokud možná
obecně — jejich bližší povahu (povšechná, resp. kritická).
V druhé (kritické) části chtěl jsem původně podati kritiku od
děleně podle ustálených dvou velkých oddílů pravovědných, t. j.
pojednati zvlášť o civilistických a publicistických otázkách. Avšak
i to ukázalo se neproveditelným, nehledě ani k tomu, že to odporuje
zásadní poučce normativní teorie o jednotnosti předmětu právni
ckého poznávání (právního řádu). Než snažil jsem se uspořádati
látku aspoň tak, aby výklady, týkající se t. zv. obecných nauk, nebo
obecných částí běžných systémů (podle tradiční nauky) předcházely
výkladům o otázkách speciálnějších. Bylo při tom mou snahou,
abych jednak vyčerpal všechny otázky, k nimž víže se podle mého
mínění určitá problematičnost, jednak aby výklady byly co do svých
vnějších rozměrů pokud možná rovnoměrné. Že při tom nelze vyloučiti veškerou subjektivnost autora, laskavý čtenář zajisté uzná.
Napadne mu snad, že paragrafy, jednající o otázkách, které podle
ustáleného zvyku zařaďovány bývají do oboru veřejného práva,
zejména ústavního a správního, jsou poměrně rozměrnější než od
díly, jednající o problémech soukromoprávních. Prosím jej, aby
příčinu neshledával pouze ve skutečnosti, že obor publicistický jest
mi bližší než civilistický. Vidím ji spíše v tom, že to, co tradičně
nazýváme veřejným právem (právo ústavní a správní), je bohatší
na normativní problematiku než právo soukromé, poněvadž ono jest
dynamičtější než toto. Vedle povšechně organisačních předpisů,
které mají stejně blízko k oblasti soukromoprávní jako veřejno
právní, obsahuje ústavní a z velké části i správní právo souhrn
norem procesuálních, upravujících normotvorbu, a to tvorbu norem
nejdůležitějších, t. j. relativně prvotních. Ústava státu jest v pod
statě aparát, který slouží tvorbě norem. Proto normy, které podrob
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něji upravují tuto tvorbu (jednací řády zákonodárných orgánů)
jsou v první řadě součástí ústavy ve smyslu obsahovém (materiál
ním). Dynamika právní, zabývající se otázkami existence (norma
tivní platnosti), vzniku, zániku, resp. změn norem, jest však vlast
ním domovem nejdůležitějších problémů normativních — snad právě
proto, že dynamický aspekt na normy blíží se hranici mezi imanentní a transcendentní oblastí normativní. V oboru soukromého práva
nalézáme obdobu této dynamiky pouze v povšechných procesních
normách, upravujících autoritativní tvorbu norem druhotných. Ale
i zde jest příslušná normativní problematika tlumenější, poněvadž
právě jde o normy druhotné, jejichž chápání nepřekročuje imanentní oblast normativního poznávání. To, co nazýváme hmotným
(materiálním) právem soukromým, jest pak z velké části soustavou
skutkových podstat, normotvůrcem obecně konstruovaných, a tato
soustava sama skýtá následkem toho teorii právní mnohem méně
problematiky. K tomu přistupuje konečně, že zpravidla tam,
kde v oboru, který tradičně k soukromému právu jest čítán,
hlásí se problematika, jde v pravdě o problémy společné všem
oborům právním. To jsou tak zvané obecné nauky práva sou
kromého (občanského). Z těchto důvodů nebylo možno rozděliti druhou (kritickou) část tohoto spisu zevně na dva od
díly, z nichž jeden by jednal o teorii práva soukromého, dru
hý o teorii práva veřejného. Z řečeného vysvětluje se dále, proč
jednotlivé kapitoly, jednající o otázkách, tradičně do oboru veřej
ného práva spadajících, dopadly šíře než ostatní. To platí zejména
o výkladech o státních formách a funkcích. Dlužno při tom uvážiti,
že konkrétní státní forma neznamená ve smyslu teorie zde hlásané
nic jiného než konkrétní úpravu normotvorného procesu, pokud
jde o normy prvotní, tedy normativně nejzávažnější. A dlužno dále
míti na mysli noetickou rovnici mezi pojmy stát a právní řád, z nichž
podává se další mezi státním právem a právem vůbec, mezi teorií
státního práva a teorií práva vůbec.
Dosavadní vědecké práce, které se v domácím písemnictví za
bývaly normativní teorií právní, jsou roztroušeny po mnoha spisech
a pojednáních (viz k tomu závěrečnou kapitolu této knihy). To platí
zejména o mých vlastních. Jedním z účelů, které jsem sledoval tímto
spisem, bylo tudíž také, aby dosavadní literární žeň byla shrnuta
v jediný přehledný celek a aby tím snad také leckterý jednotlivý
příspěvek byl zachráněn před zapomenutím, resp. zapadnutím. Snažil
jsem se při tom poskytnouti i přehled nej důležitější literatury cizí,
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zejména německé. Při tom mně posloužila Métallova bibliografie
(viz str. 341). Že jsem se při citaci prací přívrženců a odpůrců
normativní teorie nemohl zároveň pouštěti do podrobného rozboru
jejich názorů, je přirozené.
Ostatní cizojazyčná literatura kromě německé — nemíním zde
literaturu francouzskou, která je poměrně velmi chudá, poněvadž
tradiční francouzská právní věda projevila dosud málo pochopení
pro normativní teorii a tedy teorii práva vůbec (něco podobného
platí ostatně i o anglické) — zůstala mně z velké části nedostupná.
Rozšíření a populárnost normativní teorie v těchto cizích literatu
rách — v první řadě zde dlužno vzpomenouti japonské — možno
stopovati jen nepřímo na základě příslušných překladů Kelsenových
děl (viz Dodatek, str. 379).
Pokud jde o mé vlastní dřívější práce, mohl jsem z nich leccos
převzíti doslovně do tohoto spisu. To platí hlavně o mých pojed
náních, uveřejněných ve Vědecké ročence právnické fakulty Ma
sarykovy university a jednotlivých heslech, kterými jsem přispěl
do Slovníku československého práva Veřejného.
Co se pak týče ostatní odborné literatury, nenajde čtenář v mém
spisu mnoho citátů k ní se vztahujících. Nebylo mým úmyslem
poskytnouti mu přehled nekonečné řady takových projevů, který
by byl ostatně vzhledem k obecnosti tématu spisu nutně vždy velmi
nahodilý a neúplný a s hlediska normativní teorie z velké části málo
utěšený. Poněvadž nesledoval jsem svým spisem žádných vedlejších
úmyslů, jako jest habilitace, dosažení cen a pod., neměl jsem příčiny
zdobiti jej zbytečnými citáty. Soudný čtenář ostatně ví, že ze všech
obtíží, které mi bylo překonávat, byla by obtíž podobného shledávání
a předvádění literatury daleko nejmenší. Je však nutno, abych v této
souvislosti otevřeně doznal, že nepatřím mezi autory, kteří se vy
znamenávají zvláštní trpělivostí vůči cizím názorům a výkladům,
pokud se příčí jejich vlastnímu intelektuálnímu založení. Psáti dě
jiny teorií (jakýchkoliv) nebylo by zajisté mou věcí, poněvadž mně
chybí trpělivost jimi se podrobně zabývati. Jsem jist, že každý,
kdo zastává určitý vyhraněný vědecký směr, jímž zabýval se po celý
život a o jehož správnosti jest přesvědčen, bude založen podobně.
Ono přesvědčení musí arciť vykoupiti jednostranností, kterou nezná
objektivní zpravodaj, jemuž každá teorie jest v podstatě stejně
blízká nebo vzdálená.
Má jednostrannost nevztahuje se jen k teorii práva, nýbrž
i k obecné filosofii. Zde podporována jest ještě názorem, že skutečné
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pokroky ve filosofickém poznání dějí se mnohem pomaleji, než má
se zpravidla za to, a to zejména u nás. Nebývá také podle mého
soudu to nej novější zároveň vždy pokrokem, t. j. tím nej lepším,
neboť podle jízlivého výroku Schopenhauerova nepodobají se filo
sofické nauky vejcím, která jsou tím chutnější, čím jsou čerstvější.
Jsem si vědom, že filosofie, která jest základem mé normativní
teorie, není pro normální povahu lidského intelektu, jehož vědecké
snahy jdou vždy po absolutních poznatcích, t. j. po t. zv. objektivní
pravdě, věcí utěšenou. Svou kritickou orientací, kterou přenáší dů
sledně na oblast normativní, uzavírá si totiž normativní teorie cestu
k takovýmto pravdám. Pro ni nemůže býti absolutně platné normy,
jejíž (roz. normativní) existence by byla nezávislá na předpokla
dech poznávajícího subjektu. Řadu vznešených zásad, mezi nimi na
prvním místě zásadu nějaké absolutní spravedlnosti, platné bez pod
mínek a předpokladů, nemůže následkem svého zásadně relativisti
ckého postoje uznávat, spatřujíc v nich protiklady nebo tautologie.
I vyznavače kritického idealismu bolí tento postoj v oblasti norma
tivní mnohem více, než v oblasti přírodovědecké. V této poslední
snášíme ku podivu agnostické heslo ignoramus, ignorabimus lépe
— patrně proto, že naše nevědomost není nedostatkem, který lze
odstranit dobrou vůlí nebo pilným studiem, nýbrž, Že založena jest
na vlastnostech poznávacího aparátu našeho intelektu, jinými slovy,
že znamená přímo nemožnost poznatků, kterou lze kritickým roz
borem demonstrovat. Jinak má se věc v oblasti normativní. V ní
neustávají pokusy, které vědeckou metodou snaží se zjistiti „ab
solutní“ dobro a absolutní, t. j. objektivní spravedlnost. S konečnou
platností budiž poznáno — nikoliv stanoveno! — co býti má! To
jest především základní problém, o nějž usiluje každá normativně
orientovaná etika, a neméně se jím zabývají úvahy tradiční právní
vědy a filosofie. Jest osou všech těch nekonečných spekulací přirozeně-právních, od nejstaršího jus divinum a naturale až k nej
novějším pokusům tohoto druhu. Problém poznání a zjištění této
prvotní, zcela bezprostřední, na žádném předpokladu nezávislé, ab
solutně a objektivně platné (existentní) normy stává se takto ob
dobou perpetua mobile v oblasti poznávání přírodovědeckého. Že
problém perpetua mobile jest svou noetickou podstatou antinomický
a tudíž zásadně neřešitelný, poznala přírodní věda již dávno, kdežto
běžná normativní metoda se podobnému poznatku ve příčině oné
absolutní normy veškerou mocí vzpírá. Chce ji míti za každou cenu
vědecky demonstrovánu. Užívá k tomu cíli řady pojmů a představ,
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z okruhu přírodovědeckých úvah dávno již vyobcovaných, jako Bůh,
duše, duch, hodnota a pod., a sestrojuje zvláštní vědy (duchovní čili
duševní), které staví po bok vědám přírodním, ba konstruuje dis
ciplinu, ve které dochází k jakémusi tajuplnému spojení obou těchto
druhů věd (sociologii). Význačnou vlastností filosofie, která jest
východiskem naší normativní teorie právní, jest jasné přesvědčení
o naprosté neřešitelnosti onoho základního problému tradiční filo
sofie normativní : nelze vědeckou metodou dokazovati absolutní
platnost (normativní existenci) norem ani etických ani právních,
nýbrž dlužno tuto platnost pouze předpokládat. Tím relativuje naše
normativní teorie význam svých poznatků, ale zároveň toto poznání
racionalisuje v tom smyslu, že tím teprve umožňuje noetickou rovno
cennost svých poznatků s poznatky přírodovědeckými, stejně ostatně
pouze relativními. Obměna Archimedova hesla o nezbytnosti pev
ného stanoviště a východiště — áóg [iol nov gtm — stává se
i heslem jejím. Tímto Archimedovým bodem jest jí norma, kterou
sama poznáváním nemůže vytvořiti, nýbrž kterou pouze poznává,
zůstávajíc tím věrnou poslání každé pravé vědy. Poslání arciť velmi
skromné u srovnání s demiurgickou funkcí, kterou přisuzuje běžný
názor normativním úvahám vědeckým ! Pokud pak jde o vědu práv
ní, je to široké pole politiky, na němž tato věda ve své tradiční po
době snaží se uplatniti svůj demiurgický um. Podává subjektivní
přání a tužby v rouše domnělých objektivních pravd a poznatků. Ne
ustává dokazovat absolutní správnost svých pouček o znamenitosti
demokracie nebo autokracie, republiky nebo monarchie, parlamentarismu nebo diktatury atd., a tragickým jejím osudem při tom jest,
že nikdy nikoho nepřesvědčí, kdo nechce se dát přesvědčit. Norma
tivní teorie právní, věrna svému archimedovskému postoji, vědomě
nic takového nečiní. Odtud vysvětluje se její nepopulárnost u všech
zástupců demiurgického směru. Vytýkají jí formalismus, schola
stiku a neživotnost vůbec. Měli by pravdu se svými výtkami, kdyby
se poučka, jak svět vypadati má, dala vědecky dokázat podobným
způsobem, jako poučky matematické nebo fysikální. Tomu ale
bohužel tak není, neboť onen důkaz je možný jen za předpokladu
normy, který sám nemůže již býti thema probandum. Podobá se
pravdě, že demiurgové v oblasti normativního poznávání nikdy ne
vyhynou, podobně jako asi nikdy nevyhyne theologie jako družka
filosofie a přírodních věd přes veškeré důkazy její nemožnosti jako
vědy. Lidské povaze nikdy nepostačí úzké hranice, které si byl nucen
vytýčiti lidský intelekt, sám o sobě uvažující. Právě tyto hranice
2*
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činí vědy, které podle svého důsledného programu je nikdy ne
překračují, u srovnání s úvahami, které jich nedbají, tak nepopu
lární. Proto tak jako vedle nepopulární normativní teorie právní
bude vždy státi její populární demiurgická družka, tak nepopulární
přírodní věda bude vždy provázena svou populární družkou:
theologií.
Ale nejde jen o populárnost a nepopulárnost. Vrozená touha
lidské povahy po absolutnu a absolutních poznatcích na jedné straně
a zároveň jasné poznání úzkých hranic, které vytýčeny jsou lid
skému intelektu, mají v sobě cosi tragického. Jsem přesvědčen, že
málokterý z čtenářů této knihy bude si tragiky, která spočívá v jas
ném přesvědčení, že ony hranice, znemožňující jakékoliv vědecké
poznání absolutního dobra, absolutního práva a absolutní spravedl
nosti, jsou nepřekročitelné, více vědom, než si jí byl vědom autor.
Tato tragika tíží ho mnohem více než nepopulárnost jeho učení,
o níž byla shora řeč.
Nakonec chci ještě říci, že si nečiním žádných ilusí o tom, jak
bude tato kniha přijata se strany odpůrců normativní teorie. Bohu
dík jsou však dnes i přívrženci její. Jen pro ně byla napsána. Jim
platí i další má poznámka, že přesvědčení o naprosté správnosti toho,
co učím, mne po celou dobu mého vědeckého působení nikdy ne
opustilo. V tom jest zajisté nemalá útěcha, draze arciť vykoupená
naprostým nedostatkem uznání všech, kteří nepatří k mé škole.

ČÁST PRVNÍ
(OBECNÁ)

§ 1.

FILOSOFICKÝ ZAKLAD A VÝCHODISKO
Není úkolem tohoto spisu, aby se zabýval ex professo filoso
fickými problémy, zejména noetickými. Je však třeba aspoň stručně
naznačiti, s jakého základního filosofického hlediska následující
výklady vycházejí. K tomuto hledisku patří i přesvědčení, že ne
může býti pravé vědy bez filosofického základu. Neboť, je-li každá
jednotlivá věda soustavou stejnorodých poznatků, patří k ní jakožto
její typická vlastnost představa systému čili soustavnosti. Tento
systém, t. j. myšlenka či postulát jednotnosti všeho vědeckého po
znávání, může býti zaručen pouze vědomou naukou o poznávání
(noetikou), která jest filosofickým podkladem oné jednotnosti.
Nauku o poznávání můžeme též zváti filosofií ve smyslu formálním
na rozdíl od filosofie ve smyslu hmotném jakožto nauky o problé
mech metafysických a o lidské moudrosti. Svým noetickým zá
kladem liší se vědecké poznávání ode všeho jiného získávání nových
poznatků, které se neděje ani soustavně ani jednotně, ale o sobě
přece poznáváním zůstává. To platí, jak se samo sebou rozumí,
i o vědě právní.
Nauka o poznávání (noetika) není totéž, jako metoda v běžném
slova smyslu. Neboť pro noetiku jest základním problémem otázka
poznávání vůbec a poměru mezi poznávajícím subjektem a před
mětem poznávání, kdežto pouhá metoda si těchto problémů nevšímá,
nebo je považuje již za rozřešeny a znamená asi tolik jako technika
poznávání. V tomto smyslu mluvíme o metodě induktivní, deduktivní
a pod., kdežto noetika jest kausální (přírodovědecká), normativní
nebo teleologická. Noetiku normativní lze pak po př. i zváti normologií, jako noetiku teleologickou teleologií a noetiku kausální aitiologií a všechny tyto -logie přibližují se svou podstatou jako obecné
nauky, hledící spíše k obecným formám poznávání než ke konkrétním
obsahům jednotlivých poznatků, tomu, čemu říkáme jinak i „vědy
exaktní“. Lze ovšem i ztotožňovati pojem oněch -logií s pojmem
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„metod“ ve shora naznačeném smyslu a stavětí jej v protivu k po
jmu „noetiky“.
Problém noetiky ve shora zmíněném typickém smyslu vyskytuje
se v oné filosofii, která obecně idealistickou se nazývá a zastoupena
jest v první řadě Platonem a Kantem. Ona uvědomuje si relativis
mus pojmů subjektu a objektu poznávání a táže se po zásadním
poměru obou těchto činitelů v procesu poznávacím, jenž jest jí pro
cesem svého druhu a jen obrazně „děním“ (tvorbou, tvořením
a pod.) může býti nazýván. Pro tuto idealistickou filosofii v její
kritické podobě, kterou jí dal Kant, jest zásadní a nepřeklenutelný
rozdíl mezi poznáváním a chtěním, mezi intelektem (rozumem)
a vůlí, i když ve světě empirickém oba tito činitelé u člověka vy
stupují vždy v nerozlučném spojení. Jen následkem onoho nepřeklenutelného rozdílu mezi oběma činiteli jeví se i věda (vědecká čin
nost) jako něco, co jest v zásadě odděleno ode všech ostatních čin
ností: jako funkce ryzího intelektu, který svou činností nic nechce,
leda poznávání a odtud má vlastnost naprosté nepředpojatosti a ob
jektivity (Schopenhauer). Kriticko-idealistická filosofie táže se dále
po přínosu onoho poznávajícího subjektu do procesu poznávání.
Platí-li pro ni následkem shora zmíněného, zásadně relativistického
postoje věta: žádný subjekt poznávání bez předmětu a žádný před
mět poznávání bez příslušného subjektu, jest přirozeno, že snaží se
zjistiti, co do poznávacího procesu přináší subjekt a na kolik jest
poznatek určován podstatou poznávaného předmětu. Pro obor pří
rodovědeckého (kausálního) poznávání určil přínos subjektu po
znávání — a to, jak mám za to, jednou provždy — Kant: jsou to
formy nazírací (prostor, čas, kausální zákon), jimiž jeví se nám
předmět poznávání takový, jak jest; bez nich zůstává v zásadě
nepoznatelný jakožto věc o sobě (Ding an sich).1)
Způsob přírodovědeckého nazírání a poznávání není však jediný.
Lidskému intelektu jsou vedle pojmů příčiny a účinku, jimiž vy
světluje se dění ve světě vnějším (přírodě) pomocí zákona kausál
ního, vrozeny ještě jiné, stejně originámí pojmy, které v oblasti
přírodovědeckého poznávání nemají žádného smyslu a významu.
Takovými pojmy jsou na př. norma, povinnost, trest, vina atd. Již
’) Weyr, Základy filosofie práva (Česká mysl, 1919), Čtyři kapitoly z právní
noetiky (Časopis pro právní a státní vědu, roč. XII, 1929). Immanuel Kant
(K dvoustému výročí narozenin.) Tři populární výklady. F. Weyr, E, Rádi,
B. Lifka), Přednášky Jednoty filosofické, 1924.
Schopenhauer, Die Welt ais Wille und Vorstellung.

tato skutečnost nezvratně nasvědčuje tomu, že přírodovědecké (kausální) poznávání není jediným. Věc možno — do jisté míry po
pulárně — naznačiti i tak, že si poznávající subjekt může představovati či konstruovati svůj předmět různým způsobem: buď jako
jsoucí (existentní), nebo jako povinovaný či chtěný.2) Tato před
stava (konstrukce) jest přínosem poznávajícího subjektu; odmyslíme-li si ji, zůstává jakožto předmět poznávání věc o sobě, tedy před
mět zásadně nepoznatelný. Přes tuto nepoznatelnost jest ve smyslu
noetickém tato „věc o sobě“ předmětem poznávání. Nesmí nás másti,
že se rozumově a tudíž i vědecky tohoto předmětu můžeme zmocniti
jen pomocí pojmů a že tudíž tyto pojmy jeví se býti látkou (mate
riálem), se kterou pracuje věda. Nicméně zůstává předmětem po
znávání ona věc o sobě, poněvadž by jinak základní posice idea
listické noetiky (subjekt — objekt) byla porušena. Nebyla by pak
ani možná představa o nějaké souřadnosti (koordinovanosti) ně
kolika různých poznávacích metod, či lépe noetik, která předpokládá
právě zásadní jednotnost (totožnost) věcí o sobě. Tato věc o sobě
zůstává arciť velmi obtížným a v jistém směru i antinomickým po
jmem, nedostupným lidskému intelektu, který nepochopil základy
idealistické filosofie. Její jediná vlastnost, kterou jí jako takové
můžeme připsati, jest,,danost", t. j. právě vlastnost býti předmětem
poznávání. Tato danost nijak nespadá v jedno s pojmem existence
či skutečnosti. Neboť „skutečným býti“ znamená býti předmětem po
znávání kausálniho (přírodovědeckého), a nikoliv poznávání vůbec.
Jen ten, kdo připouští pouze kausální (přírodovědecké) poznávání
— t. zv. monista na rozdíl od dualisty resp. trialisty — bude směšovati pojmy „danost“ (v naznačeném právě smyslu) a „skutečnost“.
Obdobu přírodovědecké existence (skutečnosti) v oboru normativ
ním jest platnost (viz níže), jinými slovy: povšechná danost (Ge
gebenheit) jeví se s hlediska kausálniho jako existence (skutečnost),
s hlediska normativního jako platnost. Příroda (jako taková) exis
tuje, norma platí. Dokázat to, jest nemožné, právě tak jako nelze
dokázat, že předmět poznávání jako takový, tedy věc o sobě, jest
dán, poněvadž by to znamenalo chtít dokázat, že předmět poznávání
jest předmětem poznávání. Tyto vlastnosti poznávaného předmětu
— obecná danost věci o sobě, existence (skutečnost) přírody a plat
nost normy — jeví se jako přínosy či hypothésy poznávajícího
subjektu. Pravíme-li tedy, že předmětem kausálniho poznávání jest
2) Weyr, Právní věda a věda o právu. Poznámky ke Kallabově a Englišově
noetice, 1935. 4
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příroda (vnější svět), pak patrně musíme — chceme-li zachovat
základní obdobu — říci, že předmětem normativního poznávání jest
norma (něco, co má býti) a předmětem poznávání teleologického
postulát (něco, co jest chtěno).
Jsou nauky, při kterých kantovská představa věci o sobě jako
předmětu poznávání, odpadá. Jsou to ty, jimž způsob poznávání
(funkce subjektu poznávacího) nebo poznávací formy jeví se býti
zároveň předmětem poznávání. Takovou naukou jest logika a ma
tematika (aritmetika a geometrie). V jistém smyslu možno k nim
přiřaditi i normologii, pokud ji totiž chápeme jako nauku o abstrakt
ních formách normativního myšlení, t. j. abstrahuj ící od všelikého
konkrétního obsahu norem. Její poměr ke konkrétním normativním
vědám (jako etice, právní vědě atd.) byl by pak podobný jako po
měr ryzí matematiky k matematice aplikované (mechanice atd.).
Tak jako poznatky matematické vyznačují se i exaktní poznatky
normologické naprostou jistotou a nevyvratitelností a to právě pro
svou formální a abstraktní povahu. A podobně jako poznatky zí
skané ve vědách, pracujících prostředky matematickými, nemohou
nikdy odporovati poznatkům ryzí matematiky, tak také poznatky,
jež poskytují konkrétní normativní vědy, nemohou se nikdy příčiti
obecným poznatkům normologickým a naopak.
Bylo by velmi prostoduché, kdybychom chtěli na noetických úva
hách, pokud dotýkají se — jako předcházející — samých základů
lidského poznávání, vyžadovati stejné, nebo aspoň přibližně stejné
jasnosti a průkaznosti jako na jednotlivých konkrétních poznatcích
té či oné empirické vědy. Neboť konec konců zůstávají podobné
úvahy vždy problémy (záhadami). Vše to uvědomuje si arciť jen
kriticko-idealistický postoj. Proti němu stojí směr lidského myšlení,
který bychom povšechně mohli nazvati naivním realismem nebo positivismem. On nevidí, není schopen viděti, ba nechce viděti problé
mu v naznačeném smyslu. Problémem především není mu ani základ
ní noetická otázka poměru poznávajícího subjektu k poznávanému
objektu. Má sklon uznávati jen způsob přírodovědeckého poznávání
za jedině vědecké poznávání, t. j. neuznává kromě přírodní vědy
jiných věd, a zájem jeho nese se všude ke konkrétním (speciálním)
poznatkům; libuje si následkem toho v metodě induktivní na rozdíl
od deduktivní; je povšechně optimistický domnívaje se, že na konec
lze všecko zbadat a všechny problémy (a tím i filosofii vůbec) odstraniti; nečiní také příliš velikého rozdílu mezi dignitou a význa
mem jednotlivých filosofů a filosofických směrů, drže se zpravidla
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těch nejnovějších. V právní vědě zvlášť projevuje se onen směr
v prudkém odporu proti noetickým a metodologickým úvahám,
pokud se týče v zásadním nepochopení jejich významu a dosahu.
§ 2.
INTELEKT A VŮLE (POZNÁVÁNÍ A JEDNÁNÍ)

Noetické směry, jež vycházejí z kritického idealismu na rozdíl
od naivního realismu, vyznačují se vesměs určitým způsobem myš
lení, který povšechně možno označiti jako relativistický, t. j. vedou
ke konstrukci pojmů relativních. Typem tohoto druhu myšlení jest
myšlení matematické. Jinak možno též říci, že jest to způsob racio
nálního myšlení. Řekli jsme již, že zde vycházíme ze základní relace
(protikladu) subjektu a objektu poznávání. Rozeznáváme dále obsah
a formu tohoto myšlení, v našem případě: formu poznávání a před
mět jeho. Jsme si při tom — opět následkem svého základního způ
sobu myšlení — vědomi, že tyto protiklady samy jsou konec konců
jen relativní. Neboť víme, že to, co se nám vzhledem k určitému
obsahu jeví jako pouhá forma, může býti samo obsahem vzhledem
k pojmu ještě formálnějšímu. (Myšlenka ta je zvlášť důležitá při
normativním poznávání.) Jsme si dále vědomi, že poznávající sub
jekt, resp. jeho intelekt, jest zajisté současně i součástí celkového
objektu poznávaného (vnějšího světa), poněvadž víme, že všichni,
tedy také poznávající jednotlivci, patříme k tomuto světu. Než přes
to činíme onen základní rozdíl. Naproti tomu způsob myšlení, který
shora naznačen byl jako naivní realismus, vede spíše k absolutno
stem, t. j. k absolutním pojmům. V oboru kausálního poznávání
nechce se směr ten uspokojiti poznáváním světa, jaký se jeví po
znávajícímu subjektu, nýbrž jaký skutečné, absolutně jest, t. j. bez
ohledu na poznávající subjekt a jeho způsob poznávání (tendence
metafysická). V oboru normativním hledá absolutní pojmy, t. j.
obsahy norem, které by platily bez předpokladu určité normy, ze
jména tedy absolutně platný výměr spravedlivosti, jinými slovy:
snaží se zjistiti, co jest považovati absolutně, bez předpokladů a pod
mínek, vždy a všude za spravedlivé.
Kritický idealismus, chtěje udržeti protiklad mezi subjektem
a objektem poznávání (a tím též metodologickou relaci mezi oběma
pojmy), musí vycházeti i z protikladu mezi dvěma činiteli, které ve
světě vnějším, poznávaném kausálním zákonem, vždy jen pospolu
se vyskytují: mezi intelektem (funkcí poznávací) a vůlí (funkcí
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volní). S hlediska přírodovědeckého vyskytuje se funkce poznávací
vždy jen jako schopnost jevů, které mají zároveň schopnost volní
(živočichové) : není ryzích duchů, kteří nemajíce vůle (těla), jen
by poznávali. Vždyť i funkce intelektuální má své sídlo — svůj orgán
(mozek) — v těle. Takto jest tedy i intelekt, pokud se týče jeho
orgán (mozek), nespornou součástí světa vnějšího, t. j. předmětu
poznávání. Než nauka o poznávání (noetika) nemůže se zříci aspoň
teoretického oddělení obou funkcí: intelektuální a volní. Musí tvrdit
absolutní rozdíl mezi poznáváním a chtěním. Poznávání v tomto
protikladu není ovšem již chápáno jako funkce fysiologická (kte
rou s hlediska přírodovědeckého nesporně jest), nýbrž jako činnost
svého druhu, odlišná úplně od jiných „činností“, které jakožto děje
chtěné (jednání) tvoří zvláštní skupinu v oblasti povšechného dění
ve světě vnějším.
Člověk vědomě jednající musí něco chtíti; aby vědomě mohl
jednati, je třeba funkce intelektuální. V této souvislosti jeví se in
telekt jako instrument vůle: intelekt slouží vůli a jejím účelům.
V těchto případech, které jsou ve světě vnějším naprostým pra
vidlem, člověk poznává jen proto, že něco chce. Je to oblast t. zv.
praktického poznávání. Teprve teoretickým odloučením intelektu od
vůle umožňuje se případ ryzího, t. j. teoretického vědeckého pozná
vání, které nemá jiného účele, jinými slovy: jež jest si samo účelem.
Intelekt takto poznávající nic nechce — leda poznávání. (Avšak
tato představa intelektu chtějícího poznávání, vede opět do oblasti
fysiologické a není noeticky nijak nezbytná.)
Chápeme-li „činnost“ poznávací, t. j. činnost intelektu tímto
způsobem, dlužno se vystříhati především představy, že by pozná
vání bylo určitým druhem jednání ve smyslu shora naznačeném.
Účelným (chtěným) jednáním tvořím něco. I zde tedy vzniká před
stava dvojice pojmů: subjektu (tvořícího) a objektu (tvořeného) ;
avšak poměr obou je podstatně jiného druhu než poměr mezi sub
jektem poznávacím a objektem poznávaným. Nelze totiž říci, aniž
bychom opustili zásadní posici kritického idealismu, že poznáváním
předmětu jsem tento předmět teprve vytvořil, poněvadž to, co dosud
neznám, jako by nebylo. Taková představa rušila by základní thesi,
že bez předpokladu předmětu poznávání nemůže zde býti ani jeho
podmět. Tak při poznávání kausálním (přírodovědeckém) musím
předpokládati jako jeho předmět: svět vnější, nebo obecněji: látku
(materii), kterou kausální metodou snažím se poznati. Při norma
tivním poznávání jest to norma, kterou musím předpokládat, chci-li
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ji poznat Tak jako přírodovědec „netvoří“ svět (dosud neexistentní), tak normativní poznávání „netvoří“ normu (dosud neexistentní). Tak jako představa „tvorby“ světa jest představou
metafysickou, (= za imanentní fysikou se nacházející),1) tak možno
stejně představu „tvorby“ norem prohlásiti za metanormativni, t. j.
přesahující hranice imanentního normativního poznávání. Nebof
pojem „tvorby“ ve smyslu zde užívaném jest povahy transcendentní
a to pro oba druhy poznávání. Myslím tím totiž na tvorbu něčeho
z ničeho (stvoření světa), tedy představu, která odporuje samot
nému zákonu kausálnímu, kterým sice možno poznávati změny na
daném předmětu (látce), nikdy však vznik něčeho, co zde dříve
(v jiné formě) vůbec nebylo, což by právě znamenalo účinek, o němž
předpokládám, že nemá příčiny. Proto také představa předmětu,
který by vznikl teprve poznávací funkcí poznávajícího podmětu jest
protismyslná a nestane se ani myslitelnější, když zaměním poznávací
funkci funkcí volní, jak činí na př. naivní názor náboženský, který
zpravidla představuje si tvůrce světa (Boha), který vytvořuje, co
později stává se předmětem poznávání sociologicko-přírodovědeckého, jako činitele volního (chtějícího).
Zachovávajíce zmíněný (blíže již nevysvětlitelný) dualismus
mezi intelektem a vůlí, uvědomujeme si tím i hranice, které jsou
dány noetickým poznatkům, pokud mají zůstati jasně myslitelné
a sdělitelné. Těchto hranic nedbaly jisté směry, které vyšly více méně
bezprostředně z kritické filosofie idealistické. Je to především směr,
jehož noetika zanedbávala příliš druhý článek v relativistické po
sici: poznávající subjekt — poznávaný objekt, a domnívala se —
následkem Kantem nezvratně dokázané nepoznatelnosti „věci o so
bě“ — že v procesu poznávacím vystupuje pouze jeden činitel, t. j.
subjekt, který jaksi ze sebe „tvoří“ poznatky (dialektický směr;
Hegel). Dále jsou to směry, které ve svém úsilí, aby překročily
ony hranice, stírají základní rozdíl mezi poznáváním a chtěním tím,
že k poznávání jakožto vědomé činnosti intelektu čítají i zjevy ja
kéhosi nevědomého poznávání, které není ani vůlí, ani vědomým
poznáváním („intuice“; Bergson, Husserl a j.). Toto nevědomé
poznávání představují si — ovšem způsobem velice nejasným
a proto těžko sdělitelným — jako jakýsi druh mystické „tvorby“,
tedy jako jakési „jednání“ ve smyslu shora naznačeném.
*) O historickém vysvětlení názvu metafysiky (jako vědy, která v antické
sbírce spisů Aristotelových následovala „po fysice“) srovn. Windelband, Lehr
buch der Geschichte der Philosophie, 4. vyd., 1907, str. 17.
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§ 3.
VZÁJEMNÝ POMĚR FUNKCÍ POZNÁVAJÍCÍHO
SUBJEKTU A SUBJEKTU POVINNOSTNÍHO
Kdežto v oboru kausálního nazírání není nebezpečí směšování
funkce poznávací s funkcí jednající (tvořící) příliš veliké, může
k němu v oboru normativního nazírání dojiti velmi snadno. Než
i zde je metodicky nepřípustné, poněvadž platí bez výjimky věta, že
věda (v níž ztělesněna jest právě funkce poznávací), může pouze
poznávat a nemůže ničeho tvořit, tedy především ne vlastní před
mět svého poznávání. V oboru kausálního poznávání nedochází
k představě, že by ten, kdo přírodu pomocí kausálního zákona po
znává, tímto poznáváním předmět jeho (přírodu) zároveň tvořil,
již proto, poněvadž kausálním zákonem, jak dříve bylo již na
značeno, lze poznávat jen děje čili změny na předmětu daném, čímž
stává se představa „tvorby“ tohoto předmětu samého zřejmě po
jmem metafysickým, t. j. nepředstavitelným. Poznáním pak dosud
neznámých kausálních spojitostí, t. j. seznáním, že určitá příčina má
určitý následek (což znamená tolik jako konkrétní přírodní zákon),
tyto spojitosti patrně netvoříme. Neboť byly zde i dříve, byť i ne
poznány. Představa, že jen to, co známe, jest (ve smyslu kausálním,
t. j. = bylo způsobeno), kdežto to, co neznáme, není (opět ve smyslu
kausálním), jest kausálnímu nazírání — a to i naivnímu — zpra
vidla cizí. Neboť mezi psychologickým faktem určitého poznatku
a určitou skutečností není žádného vztahu. Poznatek (kausální) je
buď pravdivý nebo nepravdivý, t. j. odpovídá nebo neodpovídá sku
tečnosti, nemůže však míti žádný vliv na tuto skutečnost samu, tím
méně arciť psychologický fakt, že tento poznatek v nějakém lidském
mozku vznikne, t. j., že si jej tento mozek uvědomil (= „stanovil“
nový, dosud neznámý přírodní zákon). Konkrétní přírodní zákon
buď „platí “ nebo „neplatí“; děje, na které se vztahuje, buď jsou,
nebo nejsou.
Obor normativního nazírání, pokud toto jest dynamické a ope
ruje tudíž pojmem normotvorby, svádí mnohem více k onomu me
todicky nepřípustnému směšování, zejména, jde-li o poznávání
norem, které byly stanoveny za praktickým účelem, t. j., aby jejich
představy působily jako motivy, což může se státi pouze ve světě
vnějším, který jest. Totéž platí pro pojem norem autonomních:
Mám-li se skutečně (= ve světě vnějším) říditi podle autonomní
normy, je nezbytno, abych si ji uvědomil, t. j., abych ji znal.
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Autonomní norma, kterou neznám, jako by nebyla; totéž platí ovšem
i o heteronomních normách s tím rozdílem, že zde si je může uvědo
mit aspoň normotvůrce, byť by je neznal povinnostní subjekt. Z ře
čeného plyne, že v případě autonomních norem může prakticky
spadati v jedno jejich stanovení a poznávání normotvůrcem, v pří
padě norem heteronomních pak kromě toho ještě jejich „působnost“
a poznávání subjektem povinnostním. V obou případech docházíme
k této rovnici pouze nepřípustným směšováním pojmů „normy“
a „představy normy“. Nepřípustné jest toto směšování proto, po
něvadž staví na roveň normativní existenci (= platnost) normy
a kausální existenci (skutečnost) představy o ní.
Aby představa normy kausálně existovala, je třeba, aby si obsah
normy uvědomil (= poznal) povinnostní subjekt. Je tedy (nebo
aspoň: může býti) toto poznání příčinou oné existence (= vzniku
motivu). Možno tedy říci, že zde předpokladem existence normy
jest její poznání, nebo obrazně a jinými slovy: že poznáním se
strany povinnostního subjektu tvoří se norma. Avšak jen okolnost,
že představy předmětů normativního poznávání (představy norem)
vznikají a zanikají podle kausálního zákona a mohou tedy býti
předmětem kausálního poznávání, vede k mylnému názoru, že i po
znávací subjekt (na rozdíl od normotvorného a povinnostního) tvoří
svým poznáváním teprve předmět jeho. Neboť to, co on poznává,
nejsou představy o normách, nýbrž normy samy. Tyto normy však
nemohou vznikati a zanikati podle kausálního zákona, nýbrž podle
poznávacích pravidel normativních, čímž pak pojem „vzniku“
a tvorby nebo změny nabývá zcela jiného noetického významu než
v oboru kausálního poznávání.
Tvrdit, že poznávající subjekt (obecně: věda) svou funkcí tvoří
teprve normy, znamená tudíž opuštění zásadní posice noetické, která
vychází z protikladu: (poznávající) subjekt a (poznávaný) objekt.
Objekt musí býti předpokládán, má-li zde býti subjekt, a pojem
subjektu (roz. poznávajícího) ztrácí veškerý jasný smysl, není-li
předpokládán hotový objekt (rozuměj: poznávaný, ale dosud ne
poznaný) .
Poněvadž však předmět poznávání normativního (na rozdíl od
předmětu poznávání kausálního) skládá se mluvnicky z logických
soudů (výrazů něčeho, co býti má), které mají býti poznávány, vzni
ká na druhé straně nebezpečí, že noetika normativní bude po případě
nepřípustně zužovati rozsah funkce poznávajícího subjektu (obecně:
vědy) ve prospěch funkce subjektu normotvorného. Tak jako naiv
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ní realismus jeví snahu vkládati do předmětu kausálního poznávání
více, než v něm jest (tím, že mu přičítá i formy kausálního
nazírání, které vpravdě přísluší subjektu poznávání), tak na
druhé straně obdobný naivní realismus může míti za to, že
normotvůrce disponuje i formami normativního poznávání. Chceme-li se tudíž v oboru normativním podobnému nesprávnému pře
sunu ve funkcích poznávajícího a normotvorného subjektu vyhnouti,
dlužno přesně rozlišovati formu a obsah normativního poznávání.
Obsahem míním to, co býti má, jinými slovy: povinnosti. Stanovití
(= tvořiti) tento obsah jest výlučnou funkcí normotvůrce. Dodávati něco k němu, opravovati nebo kritisovati jej, nepřísluší po
znávajícímu subjektu (tak jako v oboru kausálního poznávání po
znávající subjekt nic nedodává k přírodě, aniž ji kritisuje, chce-li
zůstati imanentním, t. j. dělati fysiku a nikoli metafysiku). Možno
říci, že zde jest normotvorný subjekt naprosto svrchovaným, ničím
neomezeným (ovšem jen teoreticky; prakticky normotvůrce, t. j.
ten, který svým výtvorem chce působiti ve světě vnějším, bude ome
zen přírodními zákony v něm platnými, avšak i zde jen těmito
zákony, nikoliv poznávajícím subjektem). Stejně svrchovaným jest
však na druhé straně poznávající subjekt, pokud jde o užívání forem
či prostředků normativního poznávání. Neboť je vázán normotvůrcem jen potud, pokud jde o to, co má býti; to znamená, že nemůže
závazně (t. j. normativně) pro poznávajícího stanoviti pojmy a je
jich definice. Tyto definice a tím i příslušné pojmy mohou býti
vadné, nesprávné nebo nedůsledné a nemusí tudíž poznávajícím sub
jektem býti respektovány. Nemyslitelná jest však představa vadné,
nesprávné nebo nemožné (a tudíž snad proto neplatné, t. j. norma
tivně neexistentní) normy či povinnosti. Kdo něco podobného při
pouští, směšuje nepřípustně pojem teoretického a praktického nor
motvůrce ve smyslu shora právě vytčeném. Kritisuje normotvůrce
místo aby poznával jeho výtvor. S hlediska objektivního (static
kého), které nezná pojem normotvůrce (a normotvorby), je po
dobný postoj vůbec vyloučen.
Bylo-li právě řečeno, že poznávající subjekt nemůže dojiti
k úsudku vadné (nesprávné) normy, jest tím míněna toliko vadnost
obsahová, nikoliv vadnost, plynoucí po případě z vad normotvor
ného procesu, pokud jde o normy druhotné. Neboť úprava tohoto
procesu, t. j. normotvorby, patří k funkcím normotvorného sub
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jektu, zjišťovati tyto vady náleží pak k funkcím subjektu poznáva
jícího. Zjistiv takové vady, dochází tento subjekt k pojmu, který
jest normativnímu poznávání vlastní, t. j. k pojmu zmatečné
normy čili obecněji: zmatečnost. „Zmatečné“ v tomto smyslu
mohou býti pouze normy druhotné. Neboť představa zmatečné
normy prvotní (původní) rušila by samotný předpoklad — hypothesis — normativního poznávání. Její normativní existence (plat
nost) musí býti poznávajícím subjektem prostě předpokládána,
a právě tento předpoklad vylučuje (noeticky) její vadnost čili zma
tečnost. O pojmu prvotních (původních) a druhotných norem
viz § 6.
Než představa zmatečnosti předmětu poznávání (normy) vede
k důležité antinomii v oboru tohoto poznávání, která jest kausálnímu poznávání cizí. Antinomie ta způsobena jest vzájemným po
měrem mezi funkcemi normotvorného a poznávajícího subjektu
a spočívá v tomto :
Zmatečnou normu, t. j. normu, vzniklou vadným postupem, jest
přes její zmatečnost považovati za normu platnou (= normativně
existentní). Poněvadž zmíněný postup (normotvorný proces) sta
noví normový soubor (normotvůrce) sám, lze z tohoto ustanovení
vyvoditi i případy vadného postupu, t. j. úsudek o zmatečnosti nor
my čerpán jest z normového souboru samého. Z toho plyne, že nor
motvůrce určuje nejen vlastnosti bezvadných, nýbrž i vadných
norem. Z tohoto určení dá. se však odvoditi pravidlo, podle kterého
lze zjistit neplatné normy, t. j. výrazy něčeho, co býti má, které ne
patří do poznávaného normového souboru a jsou tedy vzhledem
k tomuto souboru pouhými negacemi (ne-normami).
Kdy však přechází zmatečná norma v normu neplatnou, jinými
slovy : čím stává se platná vadná norma normou neplatnou (= nor
mativně neexistentní) ? Z dosud řečeného podává se, že i tento pře
chod sluší stanovití normotvůrci. Normotvůrce nemůže však právě
na této hranici, kde liší se zmatečné normy od pouhých ne-norem,
čili jinými slovy relativní nulita (zmatečnost) od nulity absolutní
(viz o tom níže) vyloučiti úplně funkci subjektu poznávajícího, t. j.
zameziti, aby on sám si učinil úsudek o tom, zdali určitá norma, vy
stupující s nárokem, aby byla uznána jako součást poznávaného
normového souboru, jí skutečně jest, byť byla i vadnou, t. j. re
lativně nulitní (zmatečnou). Předmět normativního poznávání —
a k němu patří i normotvůrce — nemůže tuto funkci zabraňovati
3
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podmětu, poněvadž ohraničení (definování) předmětu poznávání
proti jiným možným předmětům poznávání nelze nalézti v něm
samém.
Z řečeného plyne, že mez mezi relativní a absolutní nulitou nelze
určití jednoznačně, poněvadž jest určována jak subjektem normo
tvorným, tak poznávajícím. V tom tkví zmíněná antinomie.
S hlediska dynamického (genetického) jeví se vadná, t. j. zmatečná čili relativně nulitní norma, stanovená příslušným normotvůrcem nižším, jako něco vyšším normotvůrcem nechtěného.
(O pojmu vyššího a nižšího normotvůrce viz §§ 6, 7, 8.) Tato její
nechtěnost projevuje se v její zásadní zrušitelnosti: zmatečná norma
jakožto součást normového souboru má býti zrušena. Absolutně
nulitní norma jest naproti tomu — s hlediska noetického — zásadně
nezrušitelná, poněvadž je právě ,,ne-normou“. Zrušení relativně
nulitní (zmatečné) normy může takto býti obsahem povinnosti jiné
normy. Avšak z její zrušitelnosti plyne její dočasná platnost
(= normativní existence).
§ 4.

POJEM NORMY
Předmětem normativního poznávání jsou normy. Norma jest
výraz něčeho, co býti má.1) Lze tedy říci, že poznávajíce normy,
poznáváme jejich obsah, t. j. to, co podle nich býti má. Obsahem
normy může býti cokoliv. Z toho plyne, že obsah sám nerozhoduje
o metodě poznávací, nýbrž jedině forma, ve které vystupuje, t. j., že
předpokládáme, že onen obsah býti má, jinými slovy: že vyskytuje
se v normě. Vše, co jest (= bylo způsobeno), ale také vše, co není
(= nebylo způsobeno), může takto býti obsahem normy. Týká-li
*) K logické podstatě obecného pojmu normy nepatří ani forma úsudku,
tím méně úsudku hypotetického (podle schématu: Je-li A, má býti B). Správné
je, že normativní poznatek (jako ostatně každý jiný poznatek) nelze jinak vy
jádřit než mluvnickou formou úsudku (soudu), pokud ovšem ve výrazu, že něco
býti má (na př.: Lidé mají býti pobožní) můžeme vůbec spatřovati „soud" ve
smyslu obecné logiky, tak jako ve výrazu: Lidé jsou (nebo: nejsou) pobožní,
A správné je také, že empirický předmět poznávání normativního podává se ve
formě logických soudů. Než přesto nelze — a to právě s hlediska učení kritickoidealistického — ztotožňovati pojem normy a pojem soudu (roz. logického) do
té míry, že by platila věta: předmětem poznávání normativního jsou úsudky
(soudy). Nejsou jím podobně jako jím nejsou v oblasti přírodovědeckého po
znávání úsudky, vyjadřující to, čemu se říká „přírodní zákony“. Přírodovědec
kou metodou poznáváme přírodu (jakožto empirický předmět poznávání), nikoliv
přírodní zákony. Přírodní zákony jsou vnější formou, jíž odíváme své přírodo
vědecké poznatky, a to formou mluvnickou, pokud se týče logickou.
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se obsah normy něčeho, co není (roz. ve světě vnějším), je lho
stejno, zdali někdy bylo (ale už není), čili nic, zdali někdy bude
(roz. způsobeno), či zda podle přírodních zákonů je jisto, že nikdy
býti nemůže. Vše to je lhostejno pro způsob normativního pozná
vání, z čehož plyne naprostá metodická oddělenost obou světů: světa,
jaký jest (podle kausálního zákona), a světa, jaký býti má (podle
normy) .A plyne z toho dále, že kategorie času, nezbytná pro pozná
vání kausální, poněvadž poznávání to týká se dějů (příčin a účinků
časově po sobě jdoucích), nemá žádného významu v oboru ryze nor
mativního poznávání. Nesmí nás másti chudoba řečí, které nemají
pro tyto rozdíly zpravidla samostatných slov (výrazů). Tak na př.
v české řeči nemáme samostatného slova pro výraz normativity.
Tato vyjadřována bývá jaksi oklikou termínem, vypůjčeným z ob
lasti kausálního nazírání: „býti“ a „má býti“. (Naproti tomu v ně
mecké řeči: Sein a Sollen). Ani česká řeč, ani německá, ani celá
řada jiných řečí nemají ostatně vlastního výrazu pro pojem „nor
ma“. Tím, že jsme nuceni opisovati (oklikou) základní pojem nor
mativity slovem „býti“, může vzniknout dojem, že to, co má „býti“
je něco, co ještě není, co ale bude, nebo aspoň může (v budoucnosti)
býti, z čehož podával by se pak nesprávný závěr, že to, o čem je
jisto (podle kausálního zákona), že nikdy býti (státi se) nemůže,
nemůže též býti obsahem normy. Ostatně ani pro výlučně kausální
poznávání nemáme výlučných výrazů, poněvadž slova „býti“
(„jest“) — v němčině: sein (ist) — užíváme zároveň též pro ozna
čení jiných vztahů než kausálních. Ve větě: „Tento strom jest“
(= existuje, byl způsoben) má slovo „jest“ jiný význam, než ve
větě: „Dvakrát dvě jsou čtyři“ slovo „jsou“, nebo ve větě: „Jsem
Cech“. Bylo již shora řečeno, že dlužno se vyvarovati omylu, který
ztotožňuje ryze kausální pojem „existence“ (= skutečnosti) s po
jmem jiným, který jen následkem oné zmíněné chudoby řečí jsme
často nuceni označovati stejným slovem. Neboť to, co existuje
(„jest“, byvši způsobeno), existuje jinak než to, o čem pravím, že
„existuje“ jako předmět poznávání vůči podmětu poznávání.
V tomto širším významu „existuje“ (= jest) pro předmět pozná
vání stejně svět vnější jako norma.2)
2) Podobně jako normativní myšlení užívá výrazů z oblasti kausální (přírodo
vědecké), tak vypůjčuje si i kausální myšlení svůj nejzákladnější termín
z oblasti normativního myšlení, když mluví o „kausálním zákoně“ a „přírodních
zákonech“.
3*
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Rozebereme-li blíže shora naznačený pojem normy, shledáváme
v něm zatím jen dva prvky: vedle představy toho, co má býti (na
př. „růže mají kvésti“, „lidé mají býti pobožní“ atd.), vzniká pojem
povinnosti, t. j. představa, že to, co má býti, je někým povinováno.
Oba pojmy: norma a povinnost jsou logicky nerozlučně spojeny.
Kde je norma, tam je i povinnost, a kde jest povinnost, tam musí
být norma. Jsou tedy ústředními pojmy normativního poznávání,
podobně jako „příčina“ a „účinek“ jsou ústředními pojmy kausálního poznávání. Shodují se také v tom, že ačkoliv každý z nás zcela
jasně ví, co jest norma, povinnost, příčina a účinek nebo vůle, přece
nedají se dále definovat. (Je jasno, že shora podaná „definice“ nor
my jako výrazu něčeho, co býti má, opisuje pouze, ale nedefinuje
pojem normy). Uvážíme-li, že podobně, jako nelze přírodovědeckou
metodou dokázati „existenci“ přírody, nelze ani dokázati platnost
normy (původní, originární; viz § 6), pak pochopíme, že ani plat
nost, t. j. normativní existenci povinnosti, která není nic jiného, než
norma subjektivně pojatá (subjektivisovaná norma), nelze norma
tivně dovodit, nýbrž je ji dlužno — konec konců — pouze před
pokládat (viz str. 25). Tím neliší se normativní poznávání nijak
od přírodovědeckého: jsouť obě stejně subjektivistické, resp. hypothetické.
„Povinnost“ možno chápati buď objektivně nebo subjektivně.
V prvním případě spadá v jedno s obsahem normy: tento obsah,
nebo: skutková podstata, stanovená normou, na př. „růže mají kvé
sti“ „lidé mají býti pobožní“ jeví se jako „povinnost“. V druhém
případě přistupuje představa někoho, kdo skutkovou podstatu, sta
novenou normou, má přivodit, kdo se podle obsahu normy má za
chovat. Tohoto činitele nazýváme obecně povinnostním subjektem.
Tento subjekt má povinnost v subjektivním smyslu. V tomto smyslu
jeví se pak povinnost jako vztah mezi oním činitelem a normou,
pokud se týče jejím obsahem (skutkovou podstatou).
Zmíněný vztah je představou ryze normativní. Možno jej obecně
zváti příčetností neboli přičitatelností. To znamená: ve své vlastnosti
povinnostního subjektu jest tento subjekt příčetný, t. j. normu lze
mu „přičítati“, norma pak vzhledem k povinnostnímu subjektu jest
přičitatelná. Není-li někdo „příčetným“, znamená to, že není vzhle
dem k té či oné normě povinnostním subjektem; není-li určitá norma
„přičitatelnou“, znamená to, že určitý subjekt, který jest snad „pří 
četný“ vzhledem k jiné normě, nemá povinnosti vzhledem k této
určité normě.
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Je jasno, že příčetnost a přičitatelnost musí býti stanovena nor
mou. Úsudek, že zde jest, nelze čerpat odjinud. Není ale nutno, aby
příčetnost, pokud se týče přičitatelnost byla obsažena v téže normě,
která obsahuje skutkovou podstatu povinnosti. Úsudek „růže mají
kvésti“ je zajisté výrazem něčeho, co býti má, tedy normou. Úsudek
„příčetnosti“, t. j. odkaz na určitý povinnostní subjekt, v ní však
není výslovně (a jednoznačně) obsažen. Mohu sice normativnímu
úsudku „růže mají kvésti“, nebo „lidé mají býti pobožní“ rozuměti
tak, že chápu v prvním případě růže, v druhém lidi za povinnostní
subjekty; ale stejně dobře mohu je čítati ke skutkové podstatě
a tázati se, kdo jest vzhledem k normou požadovanému obsahu
(kvetoucí růže, pobožní lidé) „příčetný“, t. j., kdo má povinnost
obsah ten přivoditi, nebo jinými slovy: komu jsou tyto normy přičitatelny. V prvním případě mohl by to býti — za předpokladu
příslušné normy — na př. Bůh, zahradník atd., v druhém panovníci,
vychovatelé atd., kterým jsou lidé svěřeni.
Je myslitelná norma nebo řada norem (soubor norem, viz níže),
které by obsahovaly pouze skutkové podstaty povinované, t. j.
povinnosti v objektivním smyslu. Poznávání jejich bylo by poměrně
jednoduché u srovnání s normovými soustavami, které stanoví vedle
těchto skutkových podstat i vztahy příčetnosti, t. j. povinnosti v sub
jektivním smyslu.
Vztah, který zde byl označen jako příčetnost (přičitatelnost),
předpokládá teoreticky nutně — a tím projevuje svou typicky nor
mativní povahu — že mezi povinnostním subjektem a skutkovou
podstatou není spojení ve smyslu kausálním, t. j. kausální nutnosti.
Každá norma připouští — aspoň logicky — možnost stavu, který je
protikladem stavu jím požadovaného. Pravím-li, že „růže mají kvés
ti“, připouštím tím (logicky) možnost opaku: že nekvetou nebo že
nebudou kvésti. Předpokládám-li, že zde této možnosti není, že tedy
růže musí kvésti, přesunul jsem se tím do okruhu kausálního pozná
vání. Neboť předpokladem tím naznačujeme, že jest zde příčina
(nikoliv povinnostní subjekt), která stav normou požadovaný (ni
koliv jako normovanou skutkovou podstatu, nýbrž jako účinek)
nutně musí přivodit a tím zrušili jsem normativní povahu úsudku
„růže mají kvésti“, i když jsme mluvnicky ponechali normativní
jeho výraz.
Zmíněnou právě vlastnost normativního a teleologického myš
lení, kterou zásadně liší se od kausálního, možno obecně nazvati
polarisační: jeden pól (positivní) naznačuje stav normou chtěný.
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druhý (negativní) jeho protivu, která však nemusí býti pouhou
logickou negací. S hlediska pojmu povinnosti ve smyslu subjektiv
ním stává se pak příčetnost vinou, předpokládáme-li stav normou
nechtěný (negativní pól). „Vinným“ může tudíž býti jen povinnostní subjekt. Ve světě vnějším, pozorovaném kausální metodou,
nemůže býti žádné „viny“, poněvadž v něm není onoho negativního
pólu, čili jinými slovy: poněvadž v něm není svobody (liberum
arbitrium indifferentiae), nýbrž pouhá nutnost. Z podaného vy
mezení pojmu „viny“ plyne však dále, že jest teoreticky nesprávná
představa, která (jak se často stává) z předpokladu viny usuzuje
na povinnost (roz. porušenou). Opak platí. Neboť nelze říci: poně
vadž zde nebylo viny, nebylo zde též povinnosti (roz. porušení),
nýbrž naopak: poněvadž zde nebylo povinnosti, nebylo zde viny
(viz § 10).
S představou normy (něčeho, co býti má) souvisí představa
vůle. To, co má býti, mohu si představiti — a zpravidla si tak před
stavuji — jako někým chtěné (postulát). Představa ta není však
nijak nezbytná pro normativní poznávání. Mám-li poznávati řadu
norem, nemusím se zajímati o to, kdo chce, aby to, co podle nich
má býti, bylo. Při normách „růže mají kvésti“ a „lidé mají býti
pobožní“ je pro poznání jejich obsahu lhostejno, kdo chce, aby tak
bylo. Je však možno, že normativní pravidlo poznávání nás nutí,
abychom mezi všemi, kteří po případě ony obsahy chtějí (přejí si
je), vybrali toho, jehož vůle podle onoho pravidla jest rozhodnou
pro platnost (normativní existenci) normy. Vzniká tudíž na základě
tohoto předpokládaného pravidla představa činitele (subjektu) nor
motvorného. To znamená: jen to, co tento činitel chce a tudíž sta
novil, „má býti“, jinými slovy: jest normou.
Představa normotvorného subjektu má v zápětí představu
vzniku (a zániku) norem, t. j. vzniku a zániku předmětu (objektu)
poznávání a je proto imanentnímu poznávání normativnímu nutně
transcendentní. Této transcendenci nesluší však rozuměti tak, že
by se tím normativní poznávání přibližovalo kausálnímu (přírodo
vědeckému). Neboť při pojmové konstrukci vztahu mezi normou
a normotvorným subjektem nesmíme si snad představovati tento
subjekt (pokud se týče jeho normotvornou činnost) jako jakousi
příčinu vzniku norem, a to již proto ne, poněvadž by zde šlo na
nejvýše o analogii s metafysickým nazíráním. Vždy onen „vznik“
normy bylo by nutno představiti si nikoliv jako změnu něčeho
v něco (což jedině lze chápat imanentní metodou kausální), nýbrž
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jako vznik něčeho z ničeho. Byl by tedy normotvůrce v našem smy
slu v oboru přírodovědeckého poznávání obdobou Boha-tvůrce, který
tvoří (z ničeho) předmět poznávání přírodovědeckého.
Ukáže se později, že představa vzniku a zániku norem, nepatříc
ani do oboru kausálního (fysického), ani metafysického poznávání,
leží jaksi na hranici imanentního poznávání normativního a může
tudíž býti nazvána — s hlediska tohoto imanentního poznávání
normativního — metanormativní. Uvnitř tohoto hlediska přísluší jí,
jakož i spojené s ní představě normotvorného subjektu, toliko funk
ce regulativního principu (viz níže) poznávacího. Ukáže se ale také
dále, že právě onen způsob normativního nazírání, který operuje'
s pomocnou představou vzniku a zániku norem (hledisko dynamické
čili genetické; viz níže), skýtá normativnímu poznávání nejvíce
problémů (záhad), podobně jako obdobné záhady nacházíme sice
hojně ve vyšší matematice (pojem nekonečnosti, nekonečně malých
a velkých čísel, prostor o více než 3 dimensích a pod.), nikoli však
v elementární. (Pojem „problémů“ ve smyslu zde užitém znamená
záhadu, která imanentním způsobem poznávání nedá se úplně, t. j.
aniž by zůstalo na ní něco nevysvětleného a již dále nevysvětlitel
ného, rozřešit; takové problémy nacházíme jak v kausálním, tak
v normativním poznávání.)
Normotvorná činnost může však býti i obsahem (skutkovou
podstatou) jiné normy. To znamená, že povinností povinnostního
subjektu podle jedné normy jest stanovení (tvorba) jiné normy.
Plně svou povinnost, stává se zde povinnostní subjekt první normy
normotvorným subjektem druhé. Jinými slovy: druhá norma (její
stanovení) stává se skutkovou podstatou první. Poněvadž v tomto
případě jsou obě normy v určitém vzájemném poměru, který ne
může býti poměrem souřadnosti, vzniká představa hierarchie norem,
o nichž později bude blíže jednáno.
§ 5.

PLATNOST A ÚČINNOST NORMY

Svrchu bylo již naznačeno, že předmět normativního poznávání
— norma — pro poznávající podmět „existuje“ (= jest) jiným
způsobem než předmět kausálního poznávání pro podmět, který po
znává metodou kausální (přírodovědeckou). Typickým způsobem
normativní existence předmětu normativního poznávání jest jeho
platnost, tak jako typickým způsobem přírodovědecké existence jest
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skutečnost.1') Jak předmět přírodovědeckého, tak předmět norma
tivního poznávání musí býti „dán“ podmětu poznávání. Tak to vy
žaduje shora vzpomenutá noetická posice kritického idealismu. Je
tedy negace tohoto stavu v oboru kausálního poznávání „neskuteč
nost“ (nejsoucnost), v oboru normativního neplatnost. Tam mohu
poznávat jen věci jsoucí (skutečné), zde pouze věci platné, nebo,
přesněji řečeno (poněvadž v obou případech jde jen o existenci
relativní, t. j. vzhledem k poznávajícímu subjektu) : věci, které jako
jsoucí, pokud se týče platné předpokládám.
Jen to, co „jest“ (ve smyslu přírodovědeckém), může po případě
působitj býti účinným. To, co „platí“, nemůže býti nikdy v stejném
smyslu účinným. Mluví-li se tudíž o „účinnosti“ (působnosti) no
rem, nemohou to býti předměty normativního poznávání, které pů
sobí — „působit“ lze jen ve světě vnějším, který jest předmětem pří
rodovědeckého poznávání — nýbrž něco jiného. „Účinné“ v tomto
smyslu mohou býti pouze představy norem v lidském mozku. Tyto
představy mohou po případě působit jako motivy lidského jednání
a přivodit tudíž určité změny ve světě vnějším. Jsou pak tyto před
stavy jakožto motivy lidského jednání příčinami určitého druhu.2)
Norma a představa její v lidském mozku liší se od sebe tak jako
koule (jakožto předmět geometrického poznávání) a její představa
v lidském mozku. Tak jako onen a ne tato jest předmětem poznávání
geometrického, tak jen normy a ne představy o nich jsou předmětem
poznávání normativního.
Pro teoretické poznávání toho, co býti má, je patrně lhostejno,
zdali představa tohoto předmětu v tom či onom lidském mozku
působí nebo nepůsobí, může nebo nemůže vůbec působit jako příčina
(motiv) jednání. To může býti předmětem jiné vědy, která, po
něvadž jde o příčiny a účinky, nemůže býti již normativní, nýbrž
kausální. Může a bude se též zpravidla o to zajímati jiný činitel,
kterému nejde vůbec o teoretické poznávání, nýbrž který něco chce.
Především tedy ten, kdo uměle vyvolává ony představy za tím úče
lem, aby působily jako motiv lidského jednání. Vyvolá je stanove
ním norem. Tuto praktickou činnost (která je „praktickou“ proto,
poněvadž jednající jí něčeho dosáhnouti chce) koná empirický
normotvůrce. Od normotvorného subjektu, který byl v předcházející
’) Weyr: Právní věda a věda o právu. Poznámky ke Kallabově a Englišově
noetice, 1935.
!) Schopenhauer, Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden
Grunde.
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kapitole nazván pouze regulativním principem nebo pomůckou
normativního poznávání, liší se tím, že „netvoří předměty norma
tivního poznávání“ (ve smyslu tam vyloženém), nýbrž, že tvůrčí
činnost jeho odehrává se ve světě vnějším, jsouc jeho částí jako
všecko ostatní. (Stanoví normy jen za tím účelem, aby byly „účin
né“, t. j., aby představy o nich působily jako motivy jednání.)
Z řečeného podává se i úloha, kterou může hráti „normativita“
uvnitř předmětu kausálního poznávání, t. j. světa vnějšího. Bylo by
však zásadní metodickou chybou, kdybychom pro tuto úlohu chtěli
ztotožňovati dva zcela různé předměty poznávání: normy a jejich
představy v lidských mozcích. Toho musí si býti vědom i empirický
normotvůrce, poněvadž jeho výtvor nemá býti jen podkladem pro
vznik oněch představ a tyto představy opět motivem lidského jed
nání, nýbrž i předmětem poznávání. Může tedy pro své normy
stanovit počátek (a po případě konec) platnosti jejich (ustanovení,
že mají býti vůbec platné, bylo by patrně zbytečným zdvojením,
poněvadž rozumí se samo sebou), nemůže však — z logických dů
vodů — normativně stanovití a zabezpečiti jejich účinnost, poněvadž
by to znamenalo tolik, jako říci: „něco má býti — ve světě vnějším
— příčinou“. Zabezpečiti lze arciť — aspoň více nebo méně —
účinnost motivů, plynoucích z představy normativního výtvoru. To
děje se, jak známo, stanovením jiné normy, která upravuje násled
ky, jež podle ní nastati mají, nebude-li představa první normv
působiti na povinnostní subjekty jako motiv jednání (trest, exe
kuce).
§ 6.

DRUHY NOREM
V následujícím bude jednáno pouze o takových druzích norem,
které mají význam s hlediska formálního, nikoliv obsahového;
rovněž tak nebude zde jednáno o oněch rozdílech, které lze konstatovati s hlediska pojmu jednotnosti většího počtu norem (normových
souborů, viz § 7).
I. Normy autonomní a heteronomní.
Teoreticky lze si představiti splynutí subjektu normotvorného
ajovinnostního. Tím vzniká představa autonomních norem. Nor
motvorný subjekt svou normou sám sebe zavazuje a stává se sub
jektem povinnostním. (Tpakem toho jpst -pŤípad normy heteronomní.
při které předpokládáme různost obou subjektů. Pro imanentní
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(statické) hledisko normativní, kterému lze se obejiti bez představy
normotvorného subjektu, nemá protiklad autonomních a heteronomních norem významu.
Avšak i do heteronomní normy dostává se prvek autonomní.
NořmaTTébo řada norem (normový soubor) muže sice sama stanovítlTTižší podmínky své platnosti, nemůže však (jakožto předmět
poznávání) výloučitíýaby poznávající subjekt sám učinil si o její
platnosti úsudek. To souvisí s logickou~vbaslnuslí piedrnětrmormativního poznávání jakožto soudu. Neboť norma jest výrazem ně
čeho, co býti má, a vyjádření to nemůže se dít jinak, než logickým
soudem, který sám vyjádřen může býti pouze slovy. Jde tedy
o zkoumání významu těchto soudů (v první řadě o to, zda soud
vystupující s nárokem, aby byl uznán jako norma — sc. platná —
takovou normou vůbec jest). Podobné zkoumání není u přírodově
deckého poznávání, poněvadž jeho předmětem jsou kusy vněj
šího světa jako rostliny, zvířata, nerosty a pod. Normu naznače
ným způsobem nezkoumá však jen poznávající, nýbrž i povinnóstní
subjekt, čímž nabývá i každá heteronomní norma do jiíté míry
povahy autonomní. Povinnostní subjekt musí však — a to je pří
značná vlastnost každé autonomní normy — následkem své identity
se subjektem normotvorným, autonomní normu uznávat, t. j. hod
notit ji positivně. Tak tomu nemusí být u norem heteronomních.
Právě podané úvahy stávají se však zbytečnými, chápeme-li po
vinnost v normě stanovenou objektivně a nikoliv subjektivně, při
čemž neodpadá jen představa normotvorného, nýbrž i povinnostního subjektu a zbývá jako obsah normy jen skutková podstata
objektivně povinovaná.

2. Normy absolutní a hypothetické.
Není-li imperativ, obsažený v normě ničím omezen, možno normu
nazvati absolutní. Její schéma jest: Má býti A, tedy absolutně, ne
podmíněně. Imperativ však může býti i podmíněn, t. j. povinovaná
skutková podstata má nastati jen podmíněně. Schéma takové pod
míněné (hypothetické) normy jest: Je-li B, má býti A. Vedle pod
míněně (povinované) skutkové podstaty (A) vystupuje zde pod
miňující skutková podstata (B). Obsahem podmiňující skutkové
podstaty může býti po případě i nesplněná povinnost, tedy schema
ticky: Nebyla-li splněna určitá povinnost určitého povinnostního
subjektu A, nastává jiná povinnost subjektu B. V tomto sche-
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matu zahrnut jest případ norem t. zv. sankcionovaných, a to
tehdy, když činnost povinnostního subjektu B čelí proti sub
jektu A, nesplnivšímu svou povinnost, a jeví se proto jako trest
nebo exekuce.
Na zmíněné spětí obou skutkových podstat (podmiňující a pod
míněné) možno pohlížeti, jak zřejmo, buď jako na spětí dvou no
rem, z nichž první (podmiňující) byla by sekundární, druhá
(podmíněná) originární, nebo jako spětí normy se skutko
vou podstatou sc. podmiňující. V tomto posledním není již
subjekt A povinnostním subjektem, nýbrž má vlastně volbu
mezi dvěma možnostmi: tou, která nevyvolává povinnost sub
jektu B, nebo tou, která má její vznik (trest, exekuci) v zápětí.
Rozdíl mezi absolutní a hypothetickou normou může však býti jen
relativní, poněvadž záleží na tom, jak konstruujeme pojem jednotné
skutkové podstaty. Do této jednotné skutkové podstaty totiž možno,
ale není nutno, pojmouti případnou podmínku jakožto její omezení,
tak na př., když označíme povinovanou skutkovou podstatu B, pod
míněnou skutkovou podstatou A, jako (roz. jednotnou) skutkovou
podstatu C. Naopak lze zpravidla každou zdánlivě jednotnou skut
kovou podstatu podobným způsobem rozložití, až dospějeme k na
prosto již nepodmíněné, tedy absolutní normě. Zásadní rozdíl mezi
oběma druhy norem (absolutní a hypothetické) zůstává však ne
dotčen v tom případě, když předpokládáme spětí dvou povinnostních subjektů ve shora zmíněné dvojnormě.

3. Normy obecné (abstraktní) a individuální (konkrétní).
Normy individuální týkají se povinnostního subjektu a skutkové
podstaty pokud možná specialisovaných, kdežto obecné normy vzta
hují se na pokud možná velký a po případě i neurčitý počet povinnostních subjektů a na skutkové podstaty (podmiňující a podmíně
né), které mohou libovolně často nastati. Ryzím typem individuální
normy byla by takto norma singulární, která vztahuje se pouze na
jediný konkrétní povinnostní subjekt a skutkovou podstatu pouze
jedenkráte realisovanou (aplikovatelnou). Je zjevno, že prďtiklad
obecných a konkrétních norem jest nutně pouze relativní, t. j., že
táž norma může se jeviti jako obecná (vzhledem k jiné konkrét
nější) a konkrétní vzhledem k jiné ještě obecnější.
Konkrétní, resp. konkrétnější norma může býti obsažena v obec
né, pokud se týče obecnější, resp. obecná norma může býti rozložena
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v několik konkrétnějších. Na př.: obecná norma vztahuje se na vše
cky povinnostní subjekty skupiny A, konkrétní normy na jednotlivé
subjekty Alf A2, A3 ... A„ ; totéž platí o skutkových podstatách.
4. Normy prvotní a druhotné.

Mezi dvěma nebo více normami je myslitelný takový poměr či
vztah, že jedna odvozuje svou normativní existenci, t. j. platnost,
od druhé. Onu normu, jejíž existenci nelze již dále odvozovat, nýbrž
pouze předpokládat (jakožto nezbytnou hypothesu každého norma
tivního poznávání), lze nazývati prvotní (originární) v nejužším
smyslu: není již žádné vyšší normy nad ni. Jinak jsou i pojmy
prvotních a druhotných norem korelativní, t. j. táž norma může býti
prvotní vůči jedné (nižší, relativně druhotné), a druhotná vůči druhé
(vyšší, relativně prvotní) normě. Tím vzniká pojem hierarchie no
rem (roz. v témže normovém souboru), pokud se týče stupňovitosti
normového souboru. Pojem vyšší a nižší (odvozené) normativní re
levance jest však mnohoznačný. Určitý vztah mezi relevancemi
dvou nebo více norem může býti založen především vztahem přísluš
ných normotvorných subjektů. Normotvorný subjekt nižší normy
jest pak delegován (zmocněn) normotvorným subjektem vyšší nor
my, čili kompetence nižšího normotvůrce jest odvozena z kompetence
normotvůrce vyššího. Na otázku: proč platí tato norma? odpovídá
me v tomto případě takto: poněvadž její tvůrce byl (jest) zmocněn
(delegován) vyšším normotvůrcem k jejímu stanovení. Jde zde tedy
o vztah delegační. Není však nezbytně nutno odvolávati se na pojem
normotvůrce, t. j. tvůrce vyšší normy. Stačí, když shledáváme de
legační zmocnění ve vyšší normě samotné. Tato vyšší norma nemusí
pak ovšem býti vůbec samostatnou normou, pokud obsahuje pouze
onen delegační vztah, který dá se vyjádřiti i bez normativního
prvku, na př. takto: „Vše — nebo jen určité věci — které stanoví
nebo bude stanoviti určitý normotvůrce, má normativní existenci,
t. j. platnost.“ (Vyjádřena normativně — tedy: ... má míti plat
nost, nebo má býti platným — znamenala by podobná delegační
formule stanovení poznávajícího subjektu jako povinnostního, kte
rému se ukládá, co má a co nemá považovati za platné. Jest ostatně,
jak z řečeného vidno, zvláštností normativního poznávání, že jeho
předmět, norma, obrací se na dva subjekty s nárokem, aby byla po
važována za platnou: na subjekt povinnostní a zároveň na subjekt
poznávání. Nic takového neplatí pro obor poznávání přírodo
vědeckého. )
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Hierarchický vztah mezi vyšší a nižší normou může však založen
býti i obsahem jejím. Možno totiž — byť i v jiném smyslu — považovati normu, jejíž obsah je do té míry široký, že zahrnuje v sobě
obsah jiné normy konkrétnější, za vyšší než tuto. Na otázku po
důvodu platnosti této nižší normy (proč platí tato norma?), bylo
by odpověděti: poněvadž platí, resp. za platnou jest poznávajícím
subjektem předpokládána jiná norma, pod jejíž širší obsah (skut
kovou podstatu) lze subsumovati obsah nižší normy. I zde není
nezbytně třeba, abychom vyšší normu konstruovali jako normu,
nýbrž stačilo by chápati ji jako zásadu nebo princip (na př. princip
křesťanské etiky: Milujte své bližní jako samy sebe!) Nižší norma
jest zkrátka obsažena v normě vyšší, nebo plyne z ní, tak jako dru
hotná norma plyne z prvotní. — Takovým způsobem souvisí pro
blém vyšších a nižších norem s problémem norem obecných a kon
krétních. Ukáže se také, že delegační vztah (norma prvotní — dru
hotná) hoví postoji dynamickému čili genetickému, kdežto vztah
obsahový postoji statickému. (Viz § 8.)
§ 7.
NORMOVÉ SOUBORY
Předmětem normativního poznávání může býti buď jediná nor
ma nebo řada norem, určitým způsobem spolu souvisících (nor
mový soubor). Současně lze poznávati jen jedinou normu nebo
jediný normový soubor (ve smyslu právě naznačeném), neboť jen
za tohoto předpokladu je logicky vyloučen poznatek (jako výsledek
poznávání), že něco zároveň má a nemá býti. Právě zmíněnou vlast
nost normativního poznávání lze označiti jako jeho výlučnost. Nor
my, přináležející různým normovým souborům, se metodologicky
navzájem vylučují. Noeticky nelze vycházeti současně z předpokladu
(hypothesis) platnosti dvou nebo několika normových souborů nebo
dvou či více norem, přináležejících různým normovým souborům.
V oboru kausálního poznávání není obdobné výlučnosti. Přírodo
vědecké poznávání lze označiti jako ,,výlučné“ jen v tom smyslu,
že nelze si představiti vedle „světa vnějšího“, poznávaného kausální
metodou, současně jiný takový svět, který by měl býti poznáván
jinou než právě kausální (přírodovědeckou) metodou.
Důvod, pro který mnohost určitých norem může tvořiti jednotku
ve smyslu shora naznačeném, t. j. normový soubor nebo soustavu.
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jest buď obsahový nebo formální. Obsahový bude tehdy, když obsah
veškerých norem, přináležejících jednotnému souboru, hoví určité
zásadě nebo principu (obsahově vyšší normě). Tak na příklad
možno sestrojiti soubor všech norem, jichž obsah odpovídá zásadě
(= plyne ze zásady) : „Miluj své bližní jako sama sebe.“ To byl
by soubor norem křesťanské etiky. Jiná podobná zásada, z níž
dá se odvoditi řada podružných norem, upravujících vzájemné
chování se lidí, byla by: „Neminem laede, immo omneš, quantum potes, iuva“. Kriterium, podle kterého seznám, která jed
notlivá (podružná) norma do onoho souboru patří a která ne,
podává se zde ze srovnání obsahu vyšší normy (principu) s ob
sahem podružných norem. Tím vylučuje se zároveň, že podle ta
kového jednotného normového souboru (jednotného předmětu nor
mativního poznávání) zároveň něco — určitá skutková podstata —
má a nemá býti. (A vyloučeny jsou arciť i normy obsahově — vzhle
dem k onomu principu — indiferentní; příkladem takové indi
ferentní normy byl by v našem příkladě předpis: „Má se choditi
nebo jezditi vlevo a vpravo předcházeti nebo předjížděti.“)
Formální důvod, vylučující obsahový rozpor — nikoliv však indiferenci — mezi mnohostí určitých norem, jest předpokládaná
identita normotvorného subjektu. Předpokládáme-li totiž, že jednot
nost normového souboru dána jest touto identitou, t. j., že všecky
normy jeho pocházejí od téhož normotvorného subjektu (a všecky
ostatní jsou tudíž z něho vyloučeny), nemůže dojiti ke zmíněnému
obsahovému rozporu, poněvadž by jinak týž normotvorný subjekt
musil zároveň chtíti a nechtíti totéž. To platí zřejmě aspoň pro
hledisko statické; (o dynamickém čili genetickém viz níže). Je arciť
možno sestrojiti normové soubory i podle jiných zásad. Tak na př.,
když za jednotící pojítko zvolíme identitu povinnostních subjektů.
Jednotku by zde pak tvořily všecky normy, stanovící povinnosti urči
tého (sc. empirického) povinnostního subjektu nebo určité skupiny
povinnostních subjektů. Jenže by zde patrně sjednaná takto jednot
nost normového souboru byla jen vnější, nikoliv vnitřní, nebo ne
byla by vyloučena ani vzájemná indiference, ani přímý rozpor mezi
jednotlivými normami, poněvadž je myslitelno, že týž povinnostní
subjekt je podroben normám, přináležejícím různým souborům
a stanovícím po případě protichůdné povinnosti. Totéž platí, když
seskupujeme jednotlivé normy podle jiného, stejně vnějšího kri
teria, jako na př. podle prostoru (území), na kterém jedině mají
platit a pod.
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To, co bylo právě řečeno, neodporuje nijak výše stanovené
zásadě o výlučnosti normových souborů. Neboť ona znamená pouze,
že teoreticky nelze zároveň (současně) poznávat několik normových
souborů nebo norem, přináležejících různým normovým souborům.
To nevylučuje však, že prakticky může zde býti několik takových
souborů (na př. právo a etika a náboženství, nebo české, německé
atd. právo). Zmíněná teoretická výlučnost normového souboru je
totiž vlastností normativního poznávání a vzniká tudíž jen tehdy,
když o předmětu poznávání uvažujeme ve spojení s podmětem po
znávání. Jest předpokladem (hypothesis, stanoviskem) poznávání
a poněvadž právě jest pouhým — ale nezbytným — předpokladem,
nemůže přináležeti pouze předmětu poznávání jako jeho vlastnost.
Z řečeného vyplývá — a v předcházejícím stala se o tom již
zmínka — že identita normotvůrce, nebo objektivně řečeno: delegační vztah mezi normami téhož normového souboru čili kom
plexu, znamená princip genetický (dynamický), t. j. dovoluje chápati normový soubor v časovém vývoji a pojmově zachytiti vznik,
zánik a změnu norem (roz. druhotných). Jest zároveň principem
formálním, který abstrahuje od obsahu jednotlivých norem, jež pří
sluší dotyčnému normovému souboru, aspoň v tom smyslu, že normy
s obsahem vzájemně indiferentním (nesouvisícím spolu) mohou
tvořiti součásti téhož souboru. Normy však, které by si obsahově
přímo odporovaly — jedna stanoví na př. povinnost A, druhá po
vinnost non A — nemohou ani zde býti současně součástkami sou
boru. Pokud by šlo o případ norem stejné normativní relevance,
vylučuje jejich současnou platnost úvaha, že týž normotvůrce ne
může současně totéž chtíti a nechtíti. Jinými slovy vyjadřuje tutéž
úvahu známá zásada lex posterior derogat legi priori, a to ve pros
pěch časově pozdějšího výrazu normotvorné vůle (lex posterior jest
silnější než prior). Jde-li o normy různé relativní relevance, t. j.
pochází-li jedna od vyššího, druhá od nižšího normotvůrce, je roz
por mezi nimi vyloučen delegační závislostí nižšího normotvůrce na
vyšším: vůle, vyjádřená v nižší normě, nemůže odporovati vůli,
obsažené v normě vyšší.
Obsahové kriterium naproti tomu hoví statickému hledisku. To
muto hledisku jeví se, jak již bylo řečeno, normový soubor jako
hotový, nehybný výtvor, v němž jedna (nižší, speciálnější) norma
plyne z druhé (vyšší, obecnější). V příslušném normovém souboru
jsou obsaženy všechny normy, jejichž skutkové podstaty hoví určité
nejvyšší (roz. obsahové) zásadě, a jsou z něho nutně vyloučeny vše
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chny, které této zásadě odporují, nebo jsou vzhledem k ní indi
ferentní. Představa vzniku nebo zániku, nebo změny jednotlivých
norem nemá zde přirozeně místa.
Možno však říci, že jak formální, tak obsahové jednotící kri
terium připouští stejným způsobem dvojí představu normového
souboru, kterou bylo by obrazně lze naznačiti jako soubor rozvitý
a nerozvitý. Neboť v obou případech jsou všechny součástky normo
vého souboru, t. j. jednotlivé normy, jaksi in nuce obsaženy v oné
nej vyšší normě, která, jak jsme viděli, jako samostatná norma ani
nemusí býti konstruována a může býti nazvána ohniskem nebo
vrchní zásadou příslušného normového souboru. Při formálním
hledisku bude zníti takto: Vše, co nařídí, chce, stanoví atd., a to
buď přímo nebo nepřímo určitý normotvůrce, budiž považováno za
platnou normu, t. j. za součást poznávaného normového souboru;
při obsahovém hledisku by zněla pak takto: Každá norma, která
svým obsahem hoví určité obecné zásadě, kterou, chceme-li, můžeme
si též představovati jako normu, jest součástí poznávaného normo
vého souboru.
§ 8.
HLEDISKO STATICKÉ A DYNAMICKÉ
(GENETICKÉ)
Bylo již naznačeno, že na předmět poznávání normativního, je-li
jím určitá mnohost norem (normový soubor) a nikoliv jen jediná
norma, možno pohlížeti buď staticky nebo dynamicky, a že pouze
statické hledisko je vlastním, imanentním způsobem normativního
poznávání. Znamená, že představujeme si a předpokládáme normu
nebo normový soubor jako hotový nehybný předmět a tážeme se,
co podle něho platí, t. j. co má býti. Statickým poznáváním zjišťuje
me tudíž řadu skutkových podstat povinovaných a po případě, t. j.
nevychází-li poznávání to z přísně objektivního názoru, řadu povinnostních subjektů, jinými slovy: poznáváme, co má býti a kdo má
subjektivní povinnost toto „co“ přivoditi. Představa „normotvůrce“,
jak již bylo shora naznačeno, pro toto hledisko není potřebná, před
pokládajíc, že předmět našeho poznávání jest přesně ohraničený,
t. j., že víme, které normy do něho patří a které nikoliv.
Naproti tomu dynamické čili genetické hledisko hledí na před
mět svého poznávání jako na něco, co se vyvíjí, mění, po případě
(částečně) zaniká. Normový soubor jest zde v neustálém toku:

49

normy vznikají, zanikají, mění se — arciť ne podle zákona kausálního, nýbrž podle pravidla, jež musí býti v normovém souboru
samotném stanoveno. Jen zcela vnější (obrazná) jest zde obdoba
s „děním“, které odehrává se podle kausálního zákona na předmětu
přírodovědeckého poznávání (světa vnějšího, přírody), a které, jak
bylo již shora dovoženo, je zvláštním a jediným obsahem přírodo
vědeckých poznatků.
Kdežto tedy při statickém poznávání normativním máme co
činiti s řadou norem jaksi vedle sebe se nacházejících, vzniká při
dynamickém poznávání další představa, a to představa norem jed
nak za sebou následujících (časově), jednak pod a nad sebou se
nacházejících. Je tudíž možno nazvati podle obdoby geometrického
nazírání onen způsob poznávání jako jednodimenzionální, tento jako
vícedimensionální.
Dynamické hledisko předpokládá, jak již řečeno, pravidlo, které
stanoví, jakým způsobem mohou vznikati, zanikati nebo měniti se
normy, přináležející normovému souboru, jenž jest předmětem
našeho poznávání. Je-li hledisko to zároveň subjektivní, připouští
i představu mnohosti normotvorných subjektů, povolaných podle
onoho pravidla ke tvorbě, rušení a změně norem. Má-li však býti
zachován noeticky nezbytný předpoklad jednotnosti předmětu nor
mativního poznávání (normového souboru), je třeba, aby vzájemný
poměr těchto jednotlivých normotvůrců byl určitým způsobem
uspořádán, a to tak, aby i oni tvořili jednotnost čili jednotku. To
znamená, že normotvorná činnost všech těchto normotvůrců — až
na jednoho — musí býti určitým způsobem odvoditelná od normo
tvorné činnosti onoho jednoho, který jest jim tudíž nejen časově,
nýbrž i věcně (normativně) nadřazen: neboť z jeho vůle čerpají
svou vlastnost (schopnost) normotvornou, on jest to, který jejich
výtvorům dodává normativní relevanci, čili jinými slovy: on způ
sobuje svou normotvornou činností, že jejich výtvory lze považovati
za součástky předmětu našeho poznávání (normového souboru).
Mají tedy jejich výtvory jen odvozenou normativní relevanci, kdež
to jeho výtvor má původní, dále již neodvoditelnou relevanci, kterou
poznávající subjekt musí (jakožto hypothesis ve smyslu kantovském) prostě předpokládati.
Normotvornou činnost všech normotvůrců, přináležejících témuž
normovému souboru, možno si podle právě řečeného představiti
obrazně jako jehlan (pyramidu), v němž obsažena jest nejen mno
host vytvořených norem, nýbrž i normotvůrců a na jehož vrcholu
4

50

nachází se onen prvotní normotvůrce (původní, svrchovaný), jehož
původní (vrcholná) norma nejen dodává normotvornou schopnost
všem ostatním normotvorným subjektům, nýbrž i normativní re
levanci (— normativní existenci) všem normám, jimi vytvořeným.
Tyto subjekty a jejich normy tvořily by pak obsah jehlanu.
Dosud naznačená konstrukce jehlanovité úpravy normového
souboru vychází patrně z představy, že poslední, normativně ještě
chápatelný zjev (který co do své relevance jest však první), jest
normotvůrce (původní, svrchovaný, t. j. odjinud již normativně
neodvoditelný). Pravidlo, jím stanovené, znělo by: „Vše to, co
stanoví činitelé, mnou jako normotvůrci povolaní, má býti.“ Než
představa, která klade na počátek všelikého poznávání normativního
pojem normotvůrce, není jedině možná, nýbrž lze vycházeti stejně
i z představy nejvyšší (prvotní) normy, která dodává všem normotvůrcům bez rozdílu a všem normám, přináležejícím normovému
souboru — kromě sobě samé — normativní relevanci. V tomto
případě počala by se řada, již znázorňuje náš jehlan, nikoliv normo
tvorným subjektem, t. j. subjektivně, nýbrž normou, t. j. objektivně.
Uvážíme-li, že vlastním předmětem normativního poznávání jsou
normy a nikoliv normotvorné subjekty, zdá se tato konstrukce do
konce důslednější.
Z dosavadních vývodů plyne již, že jest otázkou pouhé metodo
logické vhodnosti, chceme-li onoho původního (svrchovaného)
normotvůrce, pokud se týče onu prvotní (vrcholnou) normu považovati ještě za součást poznávaného normového souboru (před
mětu normativního poznávání), či chceme-li jej považovati za před
poklad (hypothesis) tohoto poznávání, v kterémžto případě nebyl
by již součástí poznávaného předmětu (normového souboru), nýbrž
přínosem poznávajícího subjektu, který jej ze sebe přináší do po
znávacího procesu. Neboť znamená to patrně totéž, řeknu-li: Abych
mohl poznávati určitý normový soubor, musím předpokládat}, t. j.
přinésti s sebou představu normy, která praví, že to, co má býti podle
onoho normového souboru (nebo podle normotvůrce, který tuto
vrcholnou normu stanovil), má býti, a jež již není — poněvadž je
právě předpokladem — součástí onoho normového souboru, nebo
řeknu-li: Každý normový soubor končí normou (anebo: začíná
oním vrcholem jehlanu) nebo normo tvůrcem, jejichž normativní
relevance není již normativně odvoditelná, t. j., kterou právě proto
nutno prostě předpokládat.
Je důležito si uvědomit, že normotvorná činnost může býti ob-

51

sáhem normy. Tím vzniká představa činitele, který jest zároveň
povinnostním subjektem vzhledem k jedné (nadřízené) a normo
tvorným subjektem vzhledem k jiné (podřízené) normě. Nadřízený
normotvůrce (nadřízená norma) nestanoví zde pouze, že to, co
určitý (podřízený) normotvůrce stanoví, má býti, nýbrž ukládá mu
toto stanovení jako povinnost. Stanovení podřízené normy jest po
vinovanou skutkovou podstatou normy nadřízené. Povinnost ne
musí býti stanovena absolutně, nýbrž podmíněně podle schématu:
„Je-li A, má býti B“, při čemž A značí libovolnou skutkovou pod
statu, B však stanovení normy.
Vylíčené zde dynamické hledisko umožňuje lišiti uvnitř téhož
normového souboru normy nejen podle jejich obsahu nebo normo
tvorných subjektů — čímž vzniká představa dílčích normových
souborů jakožto relativně samostatných součástí celkového normo
vého souboru — nýbrž i podle stupně jejich normativní relevance.
Pokud normativní relevancí rozumíme pouze tolik, jako normativní
platnost (= existenci), byla by arciť představa větší nebo menší
relevance nesprávnou. Neboť norma (a v ní stanovená povinnost)
buď platí nebo neplatí; je tedy nemožno, aby z mnohosti norem,
přináležejících určitému souboru, některé platily více a některé
méně. Představa stupňovitosti relevance jednotlivých norem (a tím
i stupňovitosti celého normového souboru) vzniká teprve s hle
diska dynamického, uvážíme-li, že v procesu normotvorném od
vozuje nižší norma (podřízený normotvůrce) svou platnost od vyšší
normy (nadřízeného normotvůrce). Tuto formální závislost norem
na jiných normách (vyšších) možno nazvat jejich hierarchií nebo
formální determinovaností. Z ní plyne však také určitá obsahová
determinovanost. Neboť bylo-li svrchu řečeno, že předpoklad jed
notného normotvůrce, který nemůže chtíti zároveň dvě skutkové
podstaty vzájemně si odporující, vylučuje obsahové rozpory v nor
movém souboru, dlužno zde tento poznatek doplniti dalším, že jest
stejně nemyslitelno, aby podřízený normotvůrce mohl platně chtíti
něco jiného, než chce normotvůrce nadřízený, od něhož má svou
normativní relevanci, čili jinými slovy: aby mohl platně stanoviti
normy, které by obsahově odporovaly dosud platným normám, sta
noveným normotvůrcem nadřízeným. Od tohoto případu jest lišiti
otázku, zdali je myslitelno, aby nadřízený normotvůrce vzdal se
(buď vůbec nebo pro určitý případ) své nadřízenosti ve prospěch
podřízeného, čili jinými slovy: zdali je myslitelno, aby norma vyš
šího řádu (s vyšší normativní relevancí) dodala výjimečně svou
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relevanci normě nižšího řádu, takže obsah této měl by stejnou
relevanci, jako by se nacházel v normě řádu vyššího, t. j., jako by
pocházel od normotvůrce vyššího než skutečně pochází. (Problém
delegace.)
§9.

HYPOSTASE ČILI ZDVOJENÍ PŘEDMĚTU
NORMATIVNÍHO POZNÁVÁNÍ
V předcházejících kapitolách bylo k tomu poukázáno, kterak
dlužno si představovati poměr normotvorného subjektu (jeho funk
ce) k normě: pojem normotvůrce má zde úkol regulativního prin
cipu normativního poznávání a je tudíž metodicky pochybnou před
stava, podle které proces normotvorný odehrává se ve světě vnějším
a může nebo musí býti poznáván metodou kausální. Jakmile tuto
představu připustíme, vzniká řada problémů, které normativně nelze
vůbec řešiti. Tak na př. otázka po podstatě normotvorného subjektu:
jak vypadá, jak vznikl, jak zaniká, podle jakých pravidel děje se
jeho činnost a pod.; dále „problém“, je-li myslitelný (představitel
ný) normotvorný subjekt bez příslušné, jím stvořené normy, jinými
slovy: je-li zde normotvůrce dříve než norma (normový soubor),
nebo musí-li býti naopak dříve jakási základní norma, na základě
které může teprve vlastní normotvorný proces se odehrávati. Jsou-li
tyto a jiné jim podobné otázky takto položeny, dochází často k meto
dicky vadnému směšování (synkretismu) normativní a kausální
metody: poznávající subjekt cítí, že položené otázky nelze zodpově
dět jinak, než kausální (explikativní) metodou, poněvadž na př.
otázka, proč normotvorný subjekt vypadá tak a ne jinak, znamená
otázku po příčině; na druhé straně však poznávající subjekt nechce
úplně upustiti od hlediska normativního, t. j. chce poznávati normy
(normový soubor) a nikoliv představy norem v lidských mozcích,
které působí nebo mohou působiti jako motivy lidského jednání;
chtěje poznati normotvorný subjekt, nepředstavuje si jej jako či
nitele, který vhodným způsobem vyvolává tyto představy (motivy)
— rozkazy, hrozbami a pod. — v povinnostních subjektech, nýbrž
právě jako normotvorného činitele ve smyslu onoho regulativního
principu, o němž shora byla řeč.
Následkem tohoto metodového synkretismu nastává pak to, co
bylo nazváno hypostase předmětu normativního poznávání (Kel
sen), nebo, poněvadž předmětem tohoto poznávání mohou býti jen
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normy, zdánlivé a zbytečné zdvojení tohoto předmětu. Poznávající
subjekt má zde za to, že úkolem jeho jest poznávati dva, svou pod
statou různé předměty poznávání: normy a jejich normotvůrce.
Ony poznává (vědomě nebo nevědomě) metodou ryze normativní,
tyto pak — z důvodů právě uvedených — jakousi nedůslednou
smíšeninou metody kausální a normativní. Pokud pak v této smíšenině převládá prvek normativní, dochází ke zmíněnému zbyteč
nému zdvojení poznávaného předmětu. Oba předměty poznávání
(norma a normotvůrce) stojí jaksi vedle sebe či spíše za sebou, a to
normotvůrce za normou (hypostase). Pokud poznávající subjekt
užívá metody normativní, nemůže však o předmětu zadním říci více
než o předmětu předním, z čehož plyne, že zdvojení jest zbytečné.
Užívá-li však (vědomě nebo nevědomě) metody kausální, dochází
k problémům neřešitelným, které, jak již naznačeno, jsou vlastně
jen problémy „na oko“ (jako na př. problém vzniku normotvor
ného subjektu a jeho poměru k normě s hlediska kausálního) a roz
plynou se v nic, jakmile si uvědomí svůj metodický Synkretismus
a opustí jej.
Hledisko, které vidí v normě především výtvor normotvůrcův
(postulát), nemožno označiti za obdobně subjektivní jako hledisko,
které v ní spatřuje především povinnost (roz. subjektivní) povinnostního subjektu. Proti těmto hlediskům stojí hledisko objektivní,
které nespatřuje v normě více než výraz něčeho, co má býti, bez
ohledu na to, kdo jej stanovil a kdo jest jím povinován. Obě sub
jektivní hlediska mohou vésti k personifikaci předmětu normativ
ního poznávání (normy) : v jednom případě jest norma personifiko
vána v normotvůrci, v druhém v povinnostním subjektu.
Tento personifikační rys jest vrozen lidskému intelektu. Ne
vyskytuje se pouze v oblasti normativního poznávání, smíšeného
s prvky kausálními, nýbrž stejně též v oblasti poznávání přírodo
vědeckého, pokud toto nedbá a neuvědomuje si požadavky ryzí po
znávací metody a zůstává v začátcích. S těmito začátky souvisí ostat
ně i obecný a dosud zachovaný zvyk, který pro označení nej základ
nější přírodovědecké spojitosti: příčina — účinek užívá výrazu ryze
normativního: „zákon“. I zde se totiž „mrtvá“ příroda oživuje jiný
mi činiteli, které si naivní lidský intelekt představuje za ní (hyposta
se) a v úloze jakéhosi volního, ne-li přímo normotvorného subjektu.
Antická mytologie skýtá hojnost příkladů takových personifikací
neživé přírody, které naivní člověk nechápal, ale chtěl poznati.
Slunce a jednotlivé planety měly své bohy, rovněž tak moře, řeky,
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lesy a jiné části neživé přírody své bůžky. Děje, naivnímu pozoro
vateli kausálně (t. j. jako účinky určitých příčin) nepochopitelné —
na př. blesk, bouře a pod. — přičítaly se těmto tajuplným činitelům,
kteří byli za neživou a smysly jedině vnímatelnou přírodou. Jinými
slovy: příroda se hypostasovala a vznikalo obdobné zdvojení před
mětu přírodovědeckého poznávání jako v oboru normativního po
znávání, které však odpadlo, jakmile si přírodní věda jasně uvědo
mila svou metodu a tím i své hranice: hypostase v oboru přírodních
věd odpadla.1)
Hypostase předmětu poznávání, t. j. jeho personifikace čili
zdvojení, je vždy následkem nepřípustného metodového synkretismu. V oboru přírodovědeckém jeví se v tom, že personifikovaná
příroda, t. j. činitel za ní stojící, považován jest (více méně jasně
či nejasně) za činitele volního, chtějícího, který svou vůli projevuje
normativně: to, co způsobuje, nezpůsobuje příčinami, nýbrž norma
mi (rozkazy). Poučný příklad poskytuje naivní náboženská před
stava o stvoření světa: tento svět nevzniká podle oné představy
postupem kausálním, není účinkem určitých příčin, nýbrž postupem
v podstatě své normativním: neboť Bůh starého zjevení tvoří jej
rozkazem, normou („Budiž světlo“ atd.). Tento rozkaz není však
nikomu řízen, poněvadž v době tvoření světa není zde nikoho mimo
Boha, který sám sobě nebude patrně rozkazovat stvoření světa.
Znamená tedy naivní představa, že v oboru přírodním může pouhá
norma (nikoli představa normy jakožto motiv!) hráti úlohu příčiny,
zřejmý Synkretismus metodový se všemi jeho noetickými důsledky:
představa zůstává nemyslitelná a děj, jí naznačený, nevysvětlitelný.
Než přece v ní jest skryt cenný noetický poznatek: k synkretismu
dochází po každé, když naivní lidský intelekt snaží si něco vysvětliti,
co není již vysvětlitelno, t. j., když překročuje hranice své poznávací
schopnosti. Tím vznikají pouhé problémy „na oko“, které přestávají
býti problémy pro toho, kdo si jest jasně vědom oněch hranic. Neboť
noetický zásadně nepochopitelný problém není žádným problémem.
To, čeho dosáhla moderní přírodní věda již dávno, musí dosáhnouti i vědy normativní. Tak jako ona nevysvětluje si to, co dosud
kausálně nemůže si vysvětliti, nebo to, o čem ví (následkem noetiky
kritického idealismu), že vůbec kausálně nedá se vysvětliti, norma
tivně nebo teleologicky, tak také ony nesmějí se domnívati, že své
normativní poznatky mohou obohacovati vědomým či nevědomým
synkretismem kausálně-normativním.
*) Weyr, Bůh a stát (Ročenka právn. fak. Masarykovy university, I., 1922).
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§ 10.
PRAKTICKÁ FUNKCE NORMY

Mluvíme-li o praktické funkci normy, míníme tím úlohu, kterou
má nebo může míti ve světě vnějším (v „přírodě“), který poznáváme
metodou kausální. Při tom dlužno si uvědomit, že ve výrazu „prak-»
tická funkce normy“ skryta jest brachylogie, která jest přípustná
jen tehdy, když si ji poznávající subjekt jasně uvědomuje, t. j., když
ví, že tuto funkci může míti jen představa normy v určitém mozku,
nikoli norma samotná jako předmět normativního poznávání.
A dlužno si dále uvědomit, že tyto představy norem, jejich vznik
a případné působení ve světě vnějším (jako určitý druh příčin, t. j.
motivy), nemohou býti předměty normativního poznávání, nýbrž
mohou býti poznávány toliko metodou kausální v oboru individuální
nebo hromadné psychologie (sociologie) nebo jiných věd kausálních.1)
S rozdílem mezi normou a představou normy (— mezi výrazem,
že něco má býti a představou o tom) souvisí i rozdíl mezi teore
tickým a praktickým normotvůrcem. Onen stanoví normy, které
mohou býti předmětem normativního poznávání, tento vyvolává
představy jejich v lidských mozcích a jest tudíž (jakož i jeho čin
nost) součástí světa vnějšího, poznávaného metodou kausální. Mož
no jej a jeho činnost proto touto metodou popisovati (explikativní
metoda), možno se zabývati jeho účely, úmysly a prostředky, jimiž
je chce dosáhnouti, jakož i konkrétními výsledky jeho činnosti, t. j.
tázati se, na kolik se mu podařilo, pokud se týče podaří, uskutečniti
to, co podle jeho norem býti má, jinými slovy: přivoditi shodu mezi
tím, co býti má, a tím, co jest. Nic takového není a nemůže býti
předmětem normativního poznávání. Proto teoretická pravidla,
platná pro činnost jednoho, neplatí pro činnost druhého. Pro prakti
ckého normotvůrce jeví se určité normy nemyslitelné, nerozumné
nebo nemožné. Byly by to na př. normy, které stanoví, že všichni lidé
mají býti aspoň 3 metry vysocí (poněvadž je jasno, že tento stav
nedá se kausálně, t. j. působením představy normy jako motivu jed
nání, přivodit), nebo normy (stanovící cokoliv), které obracejí se
na povinnostní subjekty, jež si je nemohou uvědomiti a na které
tudíž nemohou vůbec působiti jako motivy (neživé kusy vnějšího
světa), nebo konečně normy, jejichž obsah (to, co býti má) kryje
*) Weyr, O praktické funkci normy (Englišův Sborník, 1930).
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se s tím, co podle kausálního zákona bez toho nutně musí nastali
(musí býti). Pouze pro praktického normotvůrce jest tedy nezbyt
ným předpokladem jeho činnosti (má-li býti rozumnou, t. j. míti
smysl) určité možné a předvídané rozpětí mezi světem, jaký jest,
a světem, jaký má býti. Žádné z těchto omezení neplatí pro normo
tvůrce s hlediska teoretického, jehož pojem jest, jak jsme na jiném
místě blíže uvedli, pouhým regulativním principem normativního
poznávání a jako takový není vůbec součástí vnějšího světa a tudíž
předmětem jeho poznávání.
Bylo by tedy patrným metodologickým pokleskem, kdybychom
tvrdili (jak se často stává), že to, co jeví se s hlediska praktického
normotvůrce normou nemožnou, nerozumnou nebo nemyslitelnou,
nemůže býti předmětem normativního poznávání, t. j. že neplatí
(— normativně neexistuje), nebo nemůže (logicky) platiti. Neboť
znamenalo by to tvrditi, že představy norem, které buď vůbec ne
mohou vzniknout nebo nemohou působiti jako motivy, nemohou
býti předmětem normativního poznávání. Pravda jest však (jak již
bylo řečeno), že představy normy vůbec nejsou předměty tohoto po
znávání a že tedy patrně — s hlediska normativního — na tom ne
záleží, jakého druhu tyto představy jsou. Zásadní náš postoj noetický tomu zabraňuje, aby o existenci (= normativní platnosti)
předmětu poznávání v jednom světě rozhodovala existence (= kausální skutečnost), pokud se týče aspoň možnost takové existence ve
světě druhém. Neboť noeticky nikdy neplyne z úsudku (kausálního),
že něco jest, normativní úsudek, že něco býti má, a platí tudíž i dále,
že z úsudku, že něco není, nemůže nebo musí býti, nemůže nikdy
plynouti úsudek, že něco má nebo nemá býti. V tom jeví se zásadní
noetická nezávislost obou světů na sobě. Tato nezávislost zůstává
i tehdy, když předmětem normativního poznávání učiníme výtvor
(normový soubor) nějakého praktického normotvůrce.
Rozdílu mezi teoretickým a praktickým normotvůrcem obdobný
jest rozdíl mezi povinnostním subjektem ve smyslu teoretickém a
praktickém.Praktický normotvůrce, jemuž jde o to, aby svou normotvorbou přivodil určitý stav ve světě vnějším, a sice takový, který
pokud možná nejvíce sblíží svět, jaký podle jeho norem býti má,
se světem, jaký jest (= bude — jisté rozpětí mezi oběma světy
musí býti předpokládáno, má-li normativní postoj vůbec míti prak
tického smyslu —), se bude svými normami obraceti jen na
takové povinnostní subjekty, ve kterých mohou vzniknouti před
stavy těchto norem a na něž tudíž tyto představy mohou působiti
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jako motivy jednání, jinými slovy: na lidi. Pro teoretické normotvůrce a tudíž i pro subjekt normativního poznávání, jimž oběma
nejde o představy norem a jejich případnou působnost ve světě
vnějším, takové omezení neplatí. Je stejně možný pojem povinnostního subjektu, jenž nikdy nemůže si normu uvědomit (poněvadž jest
na př. neživým kusem vnějšího světa nebo pouhou pomyslnou kon
strukcí — jako t. zv. hromadná osoba), jako jest možný — roz
uměj : normativně — obsah normy, který jest — rozuměj: s hlediska
kausálního — neuskutečnitelný nebo se uskutečniti nutně musí.
Takto odpadá pro teoretického normotvůrce řada omezení, jež
stihají pouze normotvůrce praktického. Totéž platí i o logické,
pokud se týče mluvnické formě, jíž jest norma vyjádřena. Pro teo
retického normotvůrce nelze zde stanovití žádných omezujících pra
videl; stačí každá forma, jíž normativní obsah lze srozumitelně vy
jádřit. Poněkud jinak může se míti věc, jde-li o normotvůrce prak
tického. Ten na př. stěží bude stanoviti povinnosti (a tím normy)
absolutně, t. j. bez veškerých podmínek. Jeho normy budou proto
míti téměř bez výjimky logickou formu povšechného hypothetického
úsudku: „Je-li A, má býti B.“ V tomto úsudku jsou spojeny norma
tivně dvě skutkové podstaty (tak jako v oboru kausálního pozná
vání jsou v příslušných úsudcích obdobně spojeny příčina a účinek),
což znamená: jen za předpokladu jedné — podmiňující — skutkové
podstaty (která se ar ciť může skládati z řady dílčích podstat
a, ai, a2. . . atd.), má býti druhá (podmíněná).
Výlučně do oblasti praktické normotvorby spadají úvahy o tom,
za jakých okolností lze očekávat a jakými prostředky lze zabezpečiti,
že představa normy bude účinná, t. j. bude působit jako motiv. Prak
tický normotvůrce může hrozit nebo slibovat. Hrozba nebo slib —
tedy něco, čeho se praktický subjekt povinnosti bude buď obávati
(trest), nebo co si bude přáti (obsah slibu) — může, ale nemusí býti
vyjádřeno opět formou normativní. V prvním případě znělo by
schéma takto: Je-li A, má býti B; nestane-li se B, má býti C. V dru
hém případě pak bude zníti takto: Je-li A, má býti B; nestane-li se
B, bude C. V prvním případě jsou zde dvě normy, z nichž každá
bude míti jiného adresáta (povinnostní subjekt) ; neboť za před
pokladu totožnosti adresáta byla by zde vlastně jen jediná norma,
jejíž podmíněná skutková podstata jest alternativní, tedy: je-li A,
má býti B nebo C. V druhém případě není skutková podstata C
vůbec obsahem normy a nemůže tudíž ani býti předmětem norma
tivního poznávání. Schéma by znělo podrobněji (s hlediska normo-
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tvůrce): je-li A, má býti B; nebude-li B, postarám se o to, aby
bylo C.
Praktický normotvůrce sáhá k výhrůžce (nebo slibu) třetí skut
kové podstaty (v našem případě: C) proto, že jest si vědom, že
zpravidla pouhá představa o tom, že něco má býti (představa nor
my) nebude působit jako dostatečný motiv jednání ve světě vnějším,
zejména tehdy ne, když obsah normy — povinnost — bude pro povinnostní subjekt tíživý. Zvyšuje tedy její motivační působivost
tím, že v povinnostním subjektu vyvolává další představu, a to před
stavu následků, které nastanou (nebo mají nastati), nebude-li první
představa působiti jako motiv jednání. Má-li praktický normotvůrce
svého účelu dosáhnouti, musí zvoliti následek, jejž vytvořuje tak,
aby byl — zpravidla — ještě tíživější než povinnost sama. (Trest
bude se jeviti pro povinnostní subjekt větším zlem než povinnost) ;
nebo touha po odměně za vykonanou povinnost musí býti větší než
nelibost, kterou vykonání povinnosti znamená.
Jak vidno, nacházíme se při těchto a jim podobných úvahách
naveskrz v oblasti nazírání kausálního: uvažujeme o představách
norem (nikoliv o normách), o jejich působení jako příčin (motivů)
ve světě vnějším a o prostředcích, jimiž působivost jejich může býti
zvýšena (zaručena). Z toho plyne, že nic z těchto úvah nemůže příslušeti do oblasti nazírání normativního. Zejména nelze na př. tvrditi, že k podstatě pojmu normy patří vyhrůžka trestu (nebo slib
odměny), že by tedy normy, které by podobnou vyhrůžku neobsa
hovaly, byly v jistém směru nehotové nebo nedokonalé (leges imperfectae). Pojem trestu patří do oblasti normativního poznávání
tehdy, je-li stanoven jako skutková podstata jiné normy, t. j., jeví-li
se jeho výkon jako povinnost jiného povinnostního subjektu než
toho, kterého má stihnout. Normativní samostatnost logického úsud
ku : „Má býti B“ nebo „je-li A, má býti B“, jeho zásadní nezávislost
na dalším úsudku: „Nebude-li B, má býti (anebo: bude) C“, obje
vuje se však ještě jasněji, uvážíme-li toto: Kdyby totiž oba úsudky
měly tvořit noetickou jednotku, zaniklo by tím normativní hledisko
vůbec. Nebyl by zde povinnostní subjekt, který má podle prvního
úsudku (normy) určitou povinnost, nýbrž subjekt ten měl by vlastně
dvě možnosti, čili volbu: vykonati B nebo podstoupiti C. Nebylo by
zde ani povinnosti, ani trestu. Takovým způsobem též empirický po
vinnostní subjekt zpravidla skutečně uvažuje: volí mezi dvěma tíži
vými možnostmi (povinnost a trest) možnost méně tíživou. Pro
normativní nazírání však podobné volby není, poněvadž povinnost
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nutno si představiti vždy jako absolutně vížící. Není proto logicky
normou tento výraz: „Má býti B, ale nemusí býti.“ Neboť to, co má
býti, musí též — arciť ne následkem kausální nutnosti, nýbrž norma
tivní závaznosti — býti.
Patří tedy pojem trestu do oblasti normativní či spíše do oblasti
kausální, nebo snad do obou? Je nesporno, že pojem ten ve svém
typickém významu předpokládá pojem povinnosti (roz. nesplněné).
Kde není povinnosti, tam nemůže být trestu. Tak tomu je v přírodě,
kde jsou sice příčiny a účinky, nikoli však povinnosti a tresty
(ovšem mohou v ní býti představy obou!). Bylo by typickým zvrá
cením metody, kdybychom na trest pohlíželi jako na účinek určité
příčiny, t. j. nesplněné povinnosti.
Totéž, co o pojmu trestu, platí i o pojmu viny. V přírodě, po
zorované kausální metodou, není a nemůže býti žádné „viny“. Vina
patří tak jako trest k pojmu povinnosti. Jen tam, kde je nesplněná
povinnost, může býti vina. Jen kde je vina (hřích), může býti trest.
Poněvadž ale vina znamená tolik, jako nesplněná povinnost
a sama jest opět předpokladem trestu, mohou se tyto pojmy vyskytnouti pouze v oblasti praktické normotvorby, t. j. činnosti, která
stanovíc normy vyvolati tím chce jejich představy v povinnostních
subjektech empirických, které jako motivy jednání mají podle
úmyslu normotvůrcova působiti. Působiti lze však — ať jde o jaké
koliv působení — pouze ve světě vnějším, který jest předmětem
kausálního poznávání. Má-li pak v tomto světě míti pojem viny
a trestu rozumný smysl, nutno předpokládat, že dění v něm ne
odehrává se výlučně podle zákona kausálního, t. j. podle zásady
strohé nutnosti, která znamená, že vše, co se děje, děje se nutně
a nemůže se jinak díti, čili jinými slovy: že určitý motiv může, ale
nemusí působit jako příčina. To předpokládá — s filosofického
hlediska — svobodu vůle povinnostních a jiných subjektů, čili t. zv.
indeterminismus. Neboť patrně jen tehdy může míti někdo „vinu“
(býti vinným), když v určité situaci může jednati tak či onak, t. j.,
když se může, jak se praví, „volně rozhodnout“, když má „svo
bodu vůle“, která za těchže podmínek může na tentýž motiv tak
či onak reagovati. To znamená však porušení bezvýjimečné platnosti
kausálního zákona, poněvadž se tím připouští, že určitá příčina (mo
tiv) může, ale nemusí míti určitý následek, tedy představu naprosto
protismyslnou. Neboť determinismus, t. j. filosofický názor, potíra
jící představu svobodné vůle, která by se mohla rozhodovat bez
ohledu na motivy na ni působící, jest nezbytným předpokladem
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všelikého kausálního poznávání. Vždyť „determinismus“ neznamená
nic jiného, než „nutnost“ a nutnost jest logickou kategorií, bez které
pojmy „příčina“ a „účinek“ ztrácejí veškerý rozumný smysl.2)
Ukazuje se tedy, že pojmy „viny“ a „trestu“ stejným způsobem
transcendují jak normativní, tak kausální metodu poznávání, pokud
obě zůstávají imanentní. Můžeme je, chceme-li, stejným právem
nazývati „metafysickými“ nebo „metanormativními“. Jsou svou
logickou povahou antinomické, t. j. skrývají v sobě neodstranitelný
logický rozpor a odpor.
§ 1L

NORMA A HODNOTA
Novější pokusy o systemisaci věd jednají o pojmu hodnoty
a zvláštních hodnotících vědách (Wertwissenschaften) čili o vě
dách o hodnotách a zpravidla zařazují mezi ně i vědy norma
tivní (vědy o normách). Tyto vědy o hodnotách staví se zejména
v protivu k vědám přírodním, kde žádné hodnoty tohoto druhu
se prý nevyskytují; blíže mají k t. zv. vědám duchovým (Geistes
wissenschaften), jejichž předmětem jest „duch“, resp. jeho vý
tvory na rozdíl od přírody. Jakou zvláštní metodou, od přírodo
vědecké rozdílnou, by tento duch měl býti poznáván (nemá-li to
býti metoda normativní, resp. teleologická), se zpravidla nedovídáme a proto pojem „ducha“ a celé této kategorie duchových věd
zůstává značně nejasný. Na této nejasnosti zúčastněn jest též pojem
hodnoty (Wert) ve svém typickém smyslu. Tímto typickým pojmem
hodnoty míníme onen, který má na mysli jakousi absolutní, na ničem
jiném nezávislou hodnotu něčeho, která byla by tudíž doplňkem
pojmu absolutního dobra nebo absolutní spravedlnosti a podobných
jiných absolut. Proti tomuto pojmu absolutní hodnoty, těžko po
jmově konstruovatelné, stojí racionální pojem relativní hodnoty,
která předpokládá nutně srovnávání dvou dat (v nejširším slova
smyslu), čili jinými slovy hledisko, se kterého se to či ono datum
hodnotí. Tím přibližuje se pojem hodnoty a hodnocení značně po
všechnému pojmu měření: hledisko, jímž se měří (přirovnává),
může býti buď míra nebo stupnice (při hodnocení přírodovědeckém;
měří, t. j. hodnotí se tu číselně, percentuálně) nebo norma či postulát
(při hodnocení normativním, resp. teleologickém, t. j. účelovém),
s) Weyr, Problém svobody vůle a statistika (Sborník věd právních a státních,
XI, 1911).
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kterými hodnotí se ten onen fakt podle toho, vyhovuje-li (odpovídá-li) normě, resp. postulátu čili nic. Při normativním, resp. účelo
vém hodnocení můžeme po případě dojiti k negativním hodnotám
(zlo proti dobru, škodlivost proti užitečnosti; polarisace), kdežto
při číselném, resp. percentuálním hodnocení přírodovědeckém jest
podobná negace vyloučena, jelikož nejnepříznivější případ naznačen
jest zde nulou.
Právě zmíněná relativní hodnota (ať přírodní, normativní nebo
teleologická) jest pojmem racionálním, t. j. dá se bez obtíží mysleti;
ovšem že jí ztrácí se v něm právě ona vlastnost, kterou jsme svrchu
naznačili jako typickou, totiž absolutnost. Avšak něco, co by bylo
bez podmínky (t. j. bez ohledu na něco jiného) dokonalé, dobré
nebo užitečné, nelze si naprosto představiti, poněvadž taková před
stava přesahuje naše intelektuální schopnosti.
Pokud jde o hodnocení speciálně normativní, bude níže ještě
řečeno (§ 16), že jeho relativnost vylučuje i představu nějaké ab
solutní, t. j. na ničem druhém nezávislé spravedlnosti. Že spravedlivý
a dobrý může býti jakýkoliv fakt, děj nebo jednání jen vzhledem
k určité předpokládané (supponované) normě, je jasno. Ale ani
normě samé nelze přiřknouti vlastnost nějaké absolutní, na ničem
nezávislé spravedlnosti nebo dobra. Říci o kterékoliv normě, že je
dobrá nebo spravedlivá, znamená nutně srovnávati ji s jinou normou
nebo zásadou a předpokládati, že tato jiná norma nebo zásada je
dobrá a spravedlivá, což znamená, že to, co jí hoví, bude také dobré
a spravedlivé, a co jí nehoví, špatné (zavržitelné) a nespravedlivé.
Tvrditi, že lze bez veškerých takových předpokladů (hypothes) po
znávajícího subjektu zjistiti normy bezpodmínečné, t. j. absolutně
dobré a spravedlivé, znamená — s hlediska noetického — připustiti
možnost důkazu normativní existence (platnosti) normy, což bylo
by, jak bylo již výše poznamenáno, obdobou snahy, dodělati se v ob
lasti přírodovědeckého poznávání přesného důkazu existence (ve
smyslu kausálním) světa vnějšího, tedy jinými slovy: dokázati stvo
ření tohoto světa z ničeho.
Z řečeného plyne, že absolutní dobro a absolutní spravedlnost
té či oné normy znamená jinými slovy tolik, jako její absolutní
platnost čili normativní existenci. Říci, že nějaká norma platí
(= existuje), znamená — s imanentního hlediska normativního —
zároveň tvrditi, že je dobrá (spravedlivá). A je-li, jak jinak ne
může býti, tato vlastnost zároveň výrazem hodnoty normy, pak má
každá norma, pokud jest poznávajícím subjektem jako existentní
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(platná) předpokládána, hodnotu, a to hodnotu typicky normativní.
V tom smyslu jest pak svět norem světem hodnot, které ve světle
příčin a účinků (v přírodě) se nevyskytují, a hledisko zde zaujaté
znamená zároveň racionalisaci normativního poznávání.
Normativní poznávání, které snaží se podati důkaz absolutně
nebo, jak se též říká, objektivně platných, t. j. na oné hypothesi
poznávajícího subjektu (ve smyslu Kantově) nezávislých norem,
jinými slovy: chce dospěti k pojmu absolutního dobra a spravedl
nosti, jest obdobou metafysické snahy přírodovědeckého poznávání,
dokázati absolutní (objektivní) existenci světa vnějšího, t. j. přírody.
V obou případech překročeny bývají hranice, které dány jsou lid
skému intelektu. Speciálně v oboru právnickém projevuje se pak
ono překročování v metodických směrech, jež nazývají se přirozeně-právní (viz § 35).
§ 12.

INTERPRETACE (VÝKLAD) A APLIKACE NOREM
Příznačnou vlastností normativního poznávání jest, že jeho
předmět, t. j. norma, sám o sobě něco tvrdí (vypovídá), takže úko
lem poznávání zde jest, aby soustavně zjišťovalo obsah tohoto tvrze
ní. Vyjádřitelný jest tento obsah řečí, i když ovšem i jiným způ
sobem lze stanovití normu, na př. posunkem a pod. Následkem toho
stává se výklad čili interpretace normového obsahu nejdůležitější
složkou metody normativního poznávání.
Poznati obsah norem znamená poznati, t. j. přesně definovati
(ohraničiti) skutkovou podstatu v ní obsaženou, a to skutkovou
podstatu v širším slova smyslu, tedy po případě podmiňující a pod
míněnou skutkovou podstatu, dále; rozsah obecnosti normy vzhle
dem k povinnostním subjektům jí podrobeným atd. Znamená tedy
poznáváti normu uvědomovati si rozsah aplikovatelnosti její, čili
rozložití relativně obecnou normu na konkrétní normy v ní ob
sažené. Děje se tak v rovině statického (imanentního) hlediska
poznávacího, poněvadž konkrétní normy, vzniklé takovýmto teore
tickým rozkládáním příslušné normy obecné, mají svou normativní
existenci (platnost) zakotvenu výhradně v normě obecné a jen v ní
existují1) : není činitele, který by mohl býti považován za jejich
’) Hledisko dynamické a s ním i myšlenka stupňovitosti normového sou
boru (viz § 2S), která vede opět k představě, že hierarchicky nižší (konkrét
nější) norma jest obsažena v normě hierarchicky vyšší (obecnější), t. j. jen
v ní existuje, mají mnoho společného se středověkou naukou o universaliích

63

tvůrce — normotvůrce nižšího stupně — delegovaného vyšší nor
mou, resp. vyšším normotvůrcem, poněvadž odvozování konkrét
ních norem z obecných provádí subjekt poznávání.
Představa zvláštního nižšího a tudíž delegovaného normotvůrce
jakož i samostatné normy druhotné či odvozené vzniká teprve zá
měnou hlediska statického s hlediskem dynamickým (genetickým).
Normový soubor nerozvinutý — nebo jen teoreticky rozvinutý
poznávajícím subjektem — mění se tím v normový soubor roz
vinutý. Na místo teoreticky interpretujícího (vykládajícího) po
znávacího subjektu vstupuje prakticky, t. j. autoritativně aplikující
nižší (delegovaný) normotvůrce. Činnost jeho předpokládá činnost
onoho čili: aplikace předpokládá interpretaci. Příklad: Interpretující
činností vyvozuje poznávající subjekt z obecné normy, že lidé mají
býti pobožní, důsledek, že i Gaia, poněvadž jest člověk, tíží povin
nost pobožnosti; aplikující nižší normotvůrce, uvědomiv si správ
nost onoho úsudku, stanoví druhotnou, odvozenou normu: Gaius
má býti pobožný.
Interpretaci dlužno představovati si jako činnost poznávací
(tedy teoretickou) a tudíž funkcí ryzího intelektu, kdežto aplikace
jeví se, má-li býti postavena k interpretaci v protivu, jako činnost
jednací (volní). V empirické zkušenosti jsou však intelekt a vůle
vždy nerozlučně spojeny a podobně má se to i se subjektem po
znávání a subjektem normotvorným (sc. nižším, delegova
ným) : aplikační činnost delegovaného nižšího normotvůrce jeví
se zároveň jako činnost intelektuální, t. j. interpretační, nebo ji
aspoň předpokládá. Noeticky však obě činnosti dlužno přesně od
sebe odlišiti: druhotná, nižším normotvůrcem stanovená norma není
normativně existentní (platná) proto, že její stanovení jest důsled
kem předcházející správné interpretace normy obecné (vyšší), nýbrž
proto, že nižší normotvůrce byl k jejímu vydání vyšším normotvůr
cem (normou) autorisován. Nižší normotvůce zůstává takto svou
podstatou činitelem volním; ten, kdo interpretuje, vykonává funkci
intelektuální. Na věci nemění se nic, když k seznání vlastního roz
sahu vyšší obecné normy vymýšlí (konstruuje si) poznávající (ina známým sporem mezi realismem a nominalismem. Tento spor odehrává se
výlučně v oblasti kausálniho poznávání a přívrženci realismu, jak známo, tvrdí,
že pouze obecnostem (universáliím) přísluší pravá realita (= existence). „Das
Allgemeine (der Gattungsbegriff) erscheint hier als das Wesenhafte und ur
sprünglich Wirkliche, welches das Besondere (die Art und schließlich das In
dividuum) aus sich erzeugt und in sich enthält“. (IVindelband, Lehrbuch der
Geschichte der Philosophie, str. 242.)
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terpretující) subjekt řadu t. zv. „školských“ příkladů, t. j. konkrét
ních norem, které — podle jeho mínění — v obecné normě, o je
jichž interpretaci jde, jsou obsaženy. To jest teoretická interpre
tační činnost ve formě fingované aplikace. Ostatně je možný i opač
ný postup: ze zjištěné řady konkrétních norem, stanovených auto
ritativními normotvůrci, může interpretační činnost dojiti ke kon
strukci obecné normy, která svým obsahem všecky ony konkrétní
normy obepíná. Obecné normě takto zjištěné nemůže však v tako
vých případech příslušeti vyšší relevance než oněm konkrétním, t. j.
nemůže státi v hierarchii norem výše než ony.
Z řečeného plyne, že v aplikační činnosti jsou vždy spojeny dva
prvky: volní (normotvorný) a intelektuální (poznávací). S tím sou
visí i představa, že aplikující činitel (nižší normotvůrce) jest vždy
zároveň volný — pokud stanoví nižší normu — a vázaný, pokud
právě aplikuje, t. j., subsumuje konkrétní skutkovou podstatu pod
obecnější skutkovou podstatu normy obecné. Intelektuální funkcí
interpretační zjišťujeme tedy jen rozsah rámce, uvnitř kterého inter
pretující jako normotvorný činitel může se volně pohybovati, čili
jinými slovy: zjišťujeme, kolik různých konkrétních způsobů apli
kace téhož konkrétního případu odpovídá onomu rámci, t. j. vyšší
normě, která jest aplikována. Svou normotvornou funkcí přidává
aplikující činitel něco k obsahu obecné normy jím aplikované, tak
jako rozvitý normový soubor jeví se nám bohatější, obsažnější, než
nerozvitý (obdoba rozvité a dosud nerozvité květiny). Možno říci,
že stanovením konkrétní normy, tedy aplikací obecné normy na
konkrétní skutkovou podstatu, se tato obecná norma konkretisuje.2}

z) K tomu : Kelsen, Reine Privatslehre, 1934, str. 90 a další, týž, Zur Theorie
der Interpretation (Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts, VIII,
1934), Merkl, Zum Interpretationsproblem (Zeitschrift für das Privat- und
öffentliche Recht der Gegenwart, 42. sv., 1916), Schreier, Die Interpretation
der Gesetze und Rechtsgeschäfte (1927), Neubauer, Interpretace a aplikace práva
v pojetí normativní teorie (Právník, 70. sv., 1931), Procházka, Obcházení zákona
a interpretace (Časopis pro právní a státní vědu, VIII, 1925), Sedláček, Problém
interpretace normy (Sborník Karla Engliše, 1930), týž, Interprétation et appli
cation de la règle de droit (Revue internationale de la théorie du droit, VII,
1932/1933), týž, Občanské právo čsl., Všeob. nauky, 1931, str. 31—37, Weyr,
Příspěvek k teorii aplikace práva (Časopis pro právní a státní vědu, II, 1919).
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§ 13.
PŘEDMĚT POZNÁVÁNÍ PRÁVNICKÉHO
(POJEM PRÁVNÍ NORMY)

Otázka po předmětu právnického poznávání jest otázkou po
předmětu právní vědy. S hlediska kritického idealismu, z něhož
zde vycházíme, tvoří jednotnost poznávaného předmětu (nebo
mnohosti poznávaných předmětů) jednotná metoda poznávací.
Touto metodou může býti podle shora řečeného buď metoda kausální (přírodovědecká, explikativní), teleologická nebo norma
tivní. Patří-li právní věda do skupiny věd, poznávajících poslední
metodou, nemůže býti jejich předmětem nic jiného než normy. Je
arciť myslitelno, že bychom přidělili právní vědě jiný předmět po
znávání, na př. nikoliv normy jako takové, nýbrž představy
norem (sc. právních) v lidských mozcích a jejich působení ve
světě vnějším. Pak patřila by právní věda do skupiny věd explika
tivní ch (kausálních) ; byla by v blízkosti psychologie nebo socio
logie. Nelze však konstruovati předmět poznávání právní vědy tak,
aby zčásti spadala do skupiny věd kausálních, zčásti do skupiny
věd normativních. Neboť tímto způsobem určili bychom jí vlastně
dva zcela od sebe odlišné předměty poznávání (normy a představy
o normách), čímž bylo by — právě s hlediska kritické filosofie —
řečeno, že jde o dvě vědy, poněvadž jde o dvě různé metody. Zna
menalo by to tudíž asi tolik, jako kdybychom přidělili geometrii
(jako zvláštní vědě) za předměty poznávání nejen útvary geo
metrické sensu proprio, t. j. kruhy, koule, přímky atd., ve smyslu
geometrickém, nýbrž i předměty, které tyto útvary ve světě vněj
ším zobrazují (dřevěné, železné koule, křídou, tužkou nebo perem
nakreslené kruhy, přímky atd.), takže by věda geometrická ne
zkoumala jen vlastnosti oněch geometrických útvarů, nýbrž i je
jich znázornění ve světě vnějším. (Následkem toho by bylo, že by
na př. platily dvě definice přímky : jednou by platilo, že je to útvar
5»
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jednodimensionální, po druhé — jde-li o jeho znázornění ve světě
vnějším — útvar dvou- nebo dokonce trojdimensionální.)
Právní věda, jejíž předměty poznávání jsou normy určitého
druhu, tedy výraz něčeho, co býti má, a nikoliv to, co jest a co
se děje (ve světě vnějším), jest vědou normativní. O té jest zde
řeč a nikoliv o vědě, která zabývá se vznikem, zánikem a působe
ním představ o normách určitého druhu v lidských mozcích.
Patří-li takto právní věda do skupiny věd normativních, dlužno
určití pojmové vlastnosti, kterými liší se její předmět poznávání
od předmětů poznávání jiných normativních disciplin, což znamená
určiti, čím liší se právní normy od jiných norem, tak jako v okru
hu přírodních věd možno tříditi speciální discipliny přírodově
decké podle podružných (sc. metodologicky!) znaků poznáva
ných předmětů, jako na př. astronomii, chemii, botaniku, zoologii,
sociologii atd. Je jasno, že v obou případech toto podružné třídění
nemůže užívati kriterií, která jsou rozhodná pro onen základní
dualismus mezi kausálním a normativním poznáváním. Neboť tak
jako všecky speciální vědy přírodovědecké užívají téže základní
metody, t. j. kausální, tak veškeré speciální vědy normativní pra
cují touže metodou poznávací, t. j. normativní. S hlediska obou
těchto základních metod poznávacích jest tudíž každé další třídění
předmětů poznávání uvnitř obou základních skupin povrchní, t. j.
rozdíly mezi poznávanými předměty (a tím i jednotlivými speciál
ními vědami) jsou nepodstatné.
Bylo již naznačeno, jakým způsobem možno tříditi normy, po
kud se týče sestrojovati jednotné normové soubory, skládající se
z norem téže pojmové kategorie. Tyto možnosti objevují se i při
pokusu sestrojiti pojem právní normy. Ačkoliv ten, kdo onen po
jem takto sestrojuje, má při tom zásadní volnost ve výběru roz
lišujících kriterií, přece nutí nás (zde a v jiných obdobných pří
padech) jistá ekonomie pojmosloví, abychom pojmy sestrojovali
tak, aby aspoň povšechně odpovídaly pojmům, kterých v té či oné
řeči užívá se pro označení určitých předmětů (konkrét, která urči
tým pojmem a slovem ho zastupujícím v jednotku se shrnují);
tak na př. nebylo by s hlediska zmíněné ekonomie vhodné, kdyby
chom pojem právní normy sestrojili tak, že by naznačoval něco,
co podle obecných pravidel považuje se za normu etickou nebo ná
boženskou a naopak.
Snažíce se definovati pojem právní normy proti jiným normám,
máme na výběr ona dvě základní kriteria, o nichž byla v § 6
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učiněna zmínka: obsahové a formální. Podle onoho určuje se
povaha normy podle toho, zda hoví obsahově jisté zásadě, podle
této rozhoduje formální moment, že pochází od určitého normotvůrce. Přidržujeme-li se obvyklé nomenklatury, byly by na př.
normy, jež obyčejně nazývají se etickými, určeny podle kriteria
obsahového, kdežto na př. normy náboženské byly by patrně urče
ny kriteriem druhým (formálním), poněvadž za náboženskou nor
mu, chceme-li ji pojmově odlišiti od normy etické, považujeme
normu, pokud si představujeme, že pochází od jakési nadpozemské
autority (normotvůrce), t. j. od Boha. Obě zmíněná kriteria umož
ňují nám, jak v § 7 bylo taktéž již řečeno, sestrojiti z jisté mno
hosti norem jednotný normový soubor, v němž jest logicky vylou
čen obsahový rozpor mezi jednotlivými normami k němu přinále
žejícími. Totéž neplatí, zvolíme-li obsahové kriterium, které by se
však nevztahovalo na určitou vrchní zásadu (princip), jíž normy,
přináležející jednotnému souboru, musí obsahově hověti; tak na
př., kdybychom chtěli sestrojiti jednotný soubor norem, které upra
vují vzájemné vztahy jednotlivých lidí, nebo zkrátka: lidský život
(společenský), a to bez ohledu na to, jakým způsobem, t. j. podle
kterého vůdčího principu úprava ta se děje. V tomto případě není
nijak vyloučen obsahový rozpor mezi jednotlivými normami, t. j.
jinými slovy: z mnohosti všech norem, které upravují lidský život,
nelze sestrojiti jednotný normový soubor. Mnohost norem možno
však, jak bylo již dovoženo, soustavné poznávati jen za předpo
kladu, že tvoří jednotný předmět poznávání, t. j. jednotný normový
soubor.
Chceme-li rozhodnouti, které z obou jedině možných rozlišova
cích kriterií lze upotřebiti při definici pojmu právní normy a tudíž
též (za předpokladu mnohosti takových norem) právního řádu,
nebudeme na vahách, pokud aspoň snažíme se definicí svou vystihnouti ony normy, které obecně za právní (na rozdíl od etických,
náboženských, mluvnických, estetických a tak dále) se poklá
dají. Bude to kriterium formální a nikoli obsahové. To zna
mená, že za právní normy, pokud se týče za právní řád, budeme
považovati ony, které pocházejí od určitého normotvorného sub
jektu. Tím si umožňujeme chápati každou normu, pokud od toho
subjektu pochází, bez ohledu na to, co stanoví, t. j. bez ohledu
na její obsah, jako normu právní. A tím odlišili jsme zároveň
od právních norem (právních řádů) veškeré ostatní normy, de
finované stejným formálním kriteriem, pocházející však od jiného
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normotvorného subjektu, tedy na př. normy náboženské. Podobné
odlišení ovšem nelze provésti vůči normám definovaným druhým,
t. j. obsahovým kriteriem, tedy na př. vůči normám etickým.
Neboť takové odlišení (rozhraničení = „definování“) předpokládá
nutně stejné kriterium odlišovací, jinými slovy: nelze ani spolu
srovnávati, ani odlišovati od sebe dva pojmy, z nichž každý se
strojen byl podle jiného kriteria. To znamená pro náš konkrétní
případ: Každá norma, definovaná podle jednoho hlediska (na př.
formálního) může, ale nemusí se jeviti jako norma, definovaná
podle hlediska druhého, čili: každá právní norma může, ale ne
musí býti zároveň etickou a naopak.
Určujeme-li povahu normy pomocí příslušného normotvorného
subjektu, musíme si býti vědomi, že tím překračujeme imanentní
(statické) hledisko normativní. Definice, kterou takto podáváme,
není explikativni. Neboť ani normotvorný subjekt nelze — aspoň
s hlediska normativního — definovati jinak, než odkazem na pří
slušné normy jím stanovené, čímž stávají se obě definice — s hle
diska explikativního — t. zv. vadným kruhem (circulus vitiosus).
Jde-li o normotvůrce empirického, možno jej arciť blíže určití me
todou explikativni, t. j. popisem (deskripcí), jenže při tom musíme
si zůstati vědomi, že je rozdíl mezi teoretickým normotvůrcem (ja
kožto metodologickou pomůckou čili regulativním principem dy
namického postoje normativního) a kusem vnějšího světa, který
považujeme za empirického normotvůrce — na př. člověkem A,
který vydává empirické normy. Definujeme-li tedy na př. nábo
ženské normy jako normy, pocházející od Boha, nelze od nás
s hlediska normativního (teoretického) žádati, abychom normy
ty určili ještě blíže popisem onoho normotvorného subjektu (jak
vypadá a čím se liší od jiných možných normotvorných subjektů)
atd. Svou regulativní funkci vykonává onen pouhý povšechný
odkaz na normotvorný subjekt „Bůh“ dokonale: nemůže býti po
chybnosti o tom, co dlužno považovati za normy náboženské na
rozdíl od norem právních, společenských, etických atd.
Totéž platí o určení právních norem poukazem na normotvor
ný subjekt jejich. Pravíme-li, že za právní normy dlužno považo
vati ty, jichž přímým nebo nepřímým normotvorným subjektem
jest stát, odlišili jsme tím dokonale právní normy ode všech ostat
ních (náboženských, společenských atd.). V konkrétních případech
nemůže vzniknouti nej menší pochybnost o tom, je-li určitá norma
právní normou (československou, francouzskou, rakouskou atd.)
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čili nic. 5 hlediska normativního není třeba — a není ani možno
— explikativně (deskriptivně) definovati onen normotvorný sub
jekt, poněvadž bychom touto deskripcí (popisem) definovali něco
jiného než normotvorný subjekt jako regulativní princip norma
tivního poznávání, který umožňuje (mimo jiné) chápati jistou
mnohost norem jako jednotný normový soubor (právní řád čes
koslovenský, francouzský, rakouský atd.), totiž určitého empiric
kého normotvůrce. Stát jako teoreticky myšlený normotvůrce
a konkrétní sociální útvar (organisace) jako kus vnějšího světa,
jemuž se říká taktéž „stát“ — stát ve smyslu historicko-politickém,
sociologickém, zeměpisném atd. — jsou dva naprosto odlišné po
jmy. Státy v tomto druhém smyslu (státy empirické) velmi se od
sebe mohou lišiti a možno je tudíž jednotlivě explikativní metodou
popisovati (stát československý na rozdíl od státu francouzského
atd.), stát ve smyslu onom, je nutně jen jeden. Jeho „jedinečnost“
podává se již ze zmíněné (viz § 7) vlastnosti všelikého norma
tivního poznávání: z jeho výlučnosti, což znamená, že lze současně
poznávati vždy jen jediný normový soubor (t. j. určitou mnohost
norem příslušných témuž souboru), konkrétněji řečeno: poznáváme-li na př. československý právní řád neexistuje (sc. norma
tivně) pro nás právní řád francouzský, rakouský atd.; poznáváme-li rakouský, mizí pro nás všecky ostatní atd. Nelze tudíž
s tohoto hlediska rozumně ani položití otázku, čím se liší normo
tvorný subjekt československých právních norem od normotvor
ných subjektů jiných právních norem. O poměru státu k právnímu
řádu (právním normám) viz blíže § 18, o konstrukci mezinárod
ního právního řádu, která má vliv i na konstrukci právních řádů
vnitrostátních, viz § 19.
K objasnění pojmu právní normy jest se zmíní ti i o vztahu sank
ční normy k té, jejíž nedodržení jest předpokladem (podmínkou)
sankce. Příslušné schéma zní: má-li býti A, ale není-li, má býti B, což
znamená podrobněji: má-li někdo povinnost a nesplní-li ji, má býti
proti němu zakročeno sankcí (trestem, donucením). Nehledíme zde
k tomu, že právní normy bývají vždy hypothetické, t. j., že i ono
A je vždy podmíněno nějakou skutkovou podstatou, jinými slovy,
že právní normy (povinnosti) nejsou absolutní. Zde jde o to, ja
kým způsobem dlužno chápati ono schéma právní normy: není-li
A, má býti B. Neboť jest jasno, že je lze chápati buď jako spojku
dvou povinností s různými povinnostními subjekty (je-li někdo
povinován k něčemu, ale nesplní to, má někdo jiný povinnost jej
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k tomu donutit nebo jej potrestat), nebo jako spojku pouhé skut
kové podstaty s povinností (nestane-li se A, má býti B). V tomto
případě obsahoval by právní řád jen právní normy sankční (exe
kuční), které by byly — podle shora řečeného — hypothetické
a relativní, nikoliv absolutní. Povinnostními subjekty byly by jen
orgány státní (soudní, exekuční), nebo — podle běžného pojetí —
stát sám, který by takto byl ústřední (jedinou) osobou právní (povinnostním subjektem), pohlcující všecky ostatní osoby (občany).
Tyto osoby neměly by povinnosti, nýbrž pouze volbu mezi dvěma
možnostmi, z nichž jedna vyvolá (aktualisuje) povinnost sankční.
Konkrétněji řečeno: nekrásti není povinností, nýbrž občan má
volbu buď krásti, nebo nekrásti; krade-li, musí nésti i důsledek,
t. j. trest. Norma: krade-li se, má býti trestáno, považuje se zpra
vidla za typ t. zv. lex perfecta, t. j. za normu sankcionovanou; po
dle řečeného je jím však pouze tehdy, předpokládáme-li, že jest
zde i (samostatná) povinnost nekrásti. Bez tohoto předpokladu
znamená nám typ legis imperfectae, leda že bychom sankční normu
(krade-li se, má býti trestáno) spojili s další normou tímto způso
bem: nekoná-li sankční orgán (soudce, exekutor) svou povinnost,
t. j. nevysloví-li, resp. nevykoná-li předepsaný trest, má býti sám
potrestán (typ normy disciplinární). V této spojce bychom pak
důsledně nesměli již považovati první její část (nevyslovení, resp.
nevykonání trestu, pokud se týče exekuce) za normu, nýbrž za
pouhou hypothetickou skutkovou podstatu. Z řečeného jde najevo,
že naznačený regres od podmíněné skutkové podstaty k sankční
normě lze po případě libovolně prodlužovat a to tak, že by sankční
norma v jedné spojce byla podmiňující skutkovou podstatou v další
spojce atd., že však nakonec nezbytně docházíme k sankční normě,
která sama již sankcionována není a zůstává tedy lex imperfecta.
Pro názor, že pravou (samostatnou) právní normou jest jen norma
sankcionovaná, t. j. vyhrožující pro případ neuposlechnutí exekucí
nebo trestem, znamená to, že konec konců v řadě zmíněných spojek
musí poslední nutně býti bez sankce, t. j. lex imperfecta. Ti, kdož
ve spojce skutkové podstaty se sankcí spatřují jednotku právní
normy, vidí v sankci (stanovené jako povinnost) normu primární
(důležitější), kdežto skutkovou podstatu (nekraďte!, zachovávejte
smlouvy! atd.) konstruují nejvýš jako normu sekundární (Kelsen). Sekundárnost její jeví se pak v tom, že její platnost (norma
tivní existenci) lze odvoditi pouze z normativní existence normy
primární. Tedy: jen z toho, že na určitou skutkovou podstatu jest
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stanovena sankce (trest, exekuce), plyne, že ona skutková podstata
jest zakázána, že její nevyvolání jest povinností, čili jinými slovy:
důvodem poznání, že jest zde vina (nezachovaná povinnost) jest
trest, a nikoliv naopak. Pouze s teleologického hlediska normotvůrcova lze říci, že stanoví trest proto, poněvadž nechce určité
chování, t. j., že nechtění tohoto chování jest pro něho prius, ze
kterého jako posterius plyne trest (exekuce). Názor, že právní nor
mou může býti pouze norma sankcionovaná, vysvětluje se (mimo
jiné) ze snahy racionalisovat normativní poznávání, t. j. nabýti
důvod poznání, že a kdy jest zde povinnost. Avšak snaha ta jest
oním názorem ukojena jen velmi nedokonale. Neboť konec konců
zůstává otázka po důkazu existence (platnosti) normy, t. j. tedy
i povinnosti, pokud se týče viny problémem metanormativním,
jako jest otázka po důkazu existence (skutečnosti) přírody problé
mem metafysickým, imanentními prostředky obou těchto pozná
vacích metod neřešitelným.
S hlediska praktického nebude míti ovšem velkého významu,
přizná-li se nesankcionovaným normám právního řádu (t. zv. leges imperfectae; srovn. na př. nesankcionované povinnosti hlav
států) vlastnost samostatných právních norem nebo ne. Nesporno
jest, že povinnosti v nich obsažené nelze ani exekvovat, ani jejich
nedodržení trestat a že tudíž toto nedodržení jeví se — s hlediska
právního řádu — irelevantní. Nemůže sice býti nikomu zabráněno,
aby v nich neviděl aspoň mravní povinnosti, avšak představa, že
součást určitého normového souboru zároveň nemá býti jeho sou
částí, nýbrž součástí jiného souboru (v daném případě etického),
jest zajisté dosti obtížná.
Pro shora zmíněné praktické hledisko nezbývá pak než spatřovati poslední důvod poznání, že určitá součást právního řádu jest
normou (výrazem něčeho, co býti má, tedy výrazem normativně
relevantním) v tom, zdali to, co třeba zevně (mluvnicky) vystupuje
ve formě normativní, bylo, resp. jest normotvůrcem též skutečně
chtěno a zamýšleno. To jest sice důvod poznání svou podstatou
metanormativní, naznačuje ale spojitost světa norem (normativity)
se světem postulátů (vůle). Tímto způsobem souvisí i svět právních
norem s etikou, pokud právě tvůrce právního řádu naplňuje jej ta
kovými normami, které s hlediska povšechně mravního považuje za
žádoucí.1)
’) Weyr, Povinnost a ručení (Vědecká ročenka právn. fakulty Masarykovy
university, XII, 1933).
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§ 14.

PRÁVNÍ VĚDA A JEJÍ POMĚR K SOCIOLOGII
A HISTORII
Z poznatku, že právní věda je věda o normách a jejich obsahu
(empirickým předmětem jejího poznávání je to, co podle nich býti
má), plyne několik velmi důležitých důsledků o jejím poměru k ji
ným disciplinám, o nichž běžný názor až do vystoupení normativní
teorie měl za to, že jsou jí nejbližší, ba že s ní dokonce tvoří ne
rozlučný metodologický celek, tedy zejména k sociologii a historii.
Bylo-li právě řečeno, že právní věda je vědou o normách a je
jich obsahu, znamená to, že tato věda zabývá se jednak povšechně
formami normativního poznávání, jednak pomocí těchto forem po
znává konkrétní obsah jednotlivých normových souborů právních
(právních řádů). Prve uvedená její funkce jest metodologická
a soubor povšechných poznatků takto získaných lze nazvati norma
tivní teorií čili ryzí naukou právní. Tato teorie jest tudíž v oblasti
normativního poznávání obdobou t. zv. exaktních věd (roz. ma
tematických) v oblasti poznávání přírodovědeckého. Výrazu „nor
mativní teorie“ lze však použiti i jako synonyma pro normativní
metodu, což se skutečně velmi často stává; pak soubor obecných,
t. j. bez ohledu na konkrétní obsah jednotlivých právních řádů,
získaných a obecně platných poznatků možno nazývati i obecnou
naukou (vědou) či teorií právní. Aplikací těchto obecných poznatků
na konkrétní obsah právních řádů poznáváme tyto řády a tak vzni
kají jednotlivé právní vědy, jako československá, francouzská,
rakouská, německá atd., podle právního řádu, jehož obsah jest
předmětem jich poznávání. Netřeba zde podrobněji dovozovat, že
normativní teorie, resp. obecná nauka právní může býti jen jedna
a že její poznatky, jsou-li správné, nemohou nikdy odporovati
konkrétním a speciálním poznatkům oněch jednotlivých právních
věd, poněvadž má každá jiný předmět: tyto poznávají to, co býti
má, ona poznává způsob, jakým to lze poznati.
Sociologie jest vědou, jejímž předmětem jest podle běžných ná
zorů lidská společnost. Vznikla v době rozmachu přírodních věd
(na počátku XIX. století) a snažila se osvojiti si metodu těchto
věd. Vedle „fysiky“ jakožto vědy o „přírodě“ měla býti pěstována
jako „sociální“ fysika (Aug. Comte). Hledisko kritického idea
lismu bylo a zůstalo jí cizí. Proto ani nepociťovala zprvu problema
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tičnost svého předmětu poznávání („společnost“), majíc za to, že
jest jí bezprostředně dán asi tak, jako „příroda“ jest dána přírodo
vědci, orientovanému podle zásad naivního realismu, jako před
mět jeho poznávání.1)
Praktickým účelem čili praktickou funkcí právního řádu jest
normativní úprava lidské společnosti. Proto obsah právních norem
(to, co býti má) vztahuje se na lidskou společnost a následkem
toho mohl vzniknouti názor (velmi rozšířený), že sociologie
a právní věda mají týž předmět poznávání, t. j. lidskou společnost,
nebo že předmětem právní vědy jest aspoň část předmětu socio
logie, totiž lidská společnost, pokud jest upravena právními norma
mi (právním řádem), kdežto jiné vědy zkoumají lidskou společ
nost opět po jiné stránce, jako na př. národní hospodářství po
stránce hospodářské atd. Takovýmto způsobem stává se sociologie
jakousi generální či obecnou sociální „vševědou“, zahrnující v sobě
řadu speciálních disciplin, mezi nimiž jest i právní věda. Všecky
tyto speciální discipliny sociální, jakož i ona generální sociální vše
věda, mají týž předmět poznávání, totiž lidskou společnost. Z ja
kých arciť důvodů vlastně omezuje moderní sociologie předmět
svého poznávání pouze na lidskou společnost, vylučujíc tím ob
dobné společnosti všech ostatních živočichů, jako včel, mravenců
a pod., nebývá z jejích běžných metodologických úvah zjevno
a zdá se, že to souvisí s jistou povšechnou metodickou neujasněností, následkem které prohlašuje sama sebe někdy za vědu pří
rodní (kausální, biologickou), a jindy opět za duchovou (Geistes
wissenschaft) nebo hodnotící (Wertwissenschaft) či kulturní, ko
nečně i za disciplinu, jejímž předmětem jest sice výseč vnějšího
světa, kterou však dlužno zvláštním, od způsobu přírodních věd
rozdílným způsobem vykládati (Deutung, Sinngebung).2)
Tvrzení, že právní věda jest jakožto speciální sociální věda
pouze nesamostatnou součástí obecné vědy sociální (sociologie),
patří zřejmě do oblasti, která byla shora označena jako naivní re
alismus. Nerozeznává normu jako výraz něčeho, co býti má, od
představy normy v lidském mozku a norma jakožto předmět po
znávání spadá mu v jedno s praktickou její funkcí, správněji: její
’) Weyr, O metodě sociologické (1927) a Kallab, Tři poznámky k Weyrové
úvaze o metodě sociologické (Časopis pro právní a státní vědu, XI, 1928).
’) Srovn. k tomu t. zv. „verstehende Sociologie“; Max Weber, Wirtschaft
und Gesellschaft, 1922.
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představou. Ztotožňuje takto normativní představy, vznikající v jed
notlivých lidech, s normou samotnou a norma ta stává se mu před
mětem vědeckého poznávání pouze jako motiv lidského jednání.
Odtud povšechný praktický sklon t. zv. sociologické pravovědy
a její oblíbenost u lidí více prakticky než teoreticky založených.
Odtud ale také obecné směšování metod a pojmů, které u ní shle
dáváme, jako na př. normativního pojmu platnosti s kausálním
pojmem působnosti či účinnosti, které jest jen speciálním případem
obecnějšího směšování sociální reality s normativní idealitou; do
pojmů, které mají býti normativní, jako na př. právní (povinnostní)
osoba, nebo právní poměr, vsunují se vlastnosti, které s hlediska
normativního nemohou míti žádného významu (jako na př. větší
nebo menší skutečná moc a pod.) a právě tyto vlastnosti stávají se
základem obecné normativní systematiky (viz na př. rozdíl mezi
veřejným a soukromým právem; § 32) ; zaměňují, resp. ztotožňují
se ryze teoretické konstrukce normativní, jako na př. pojem osoby
(persona), s reálními zjevy, na které se ony pojmy praktické dají
aplikovati, jako je pojem člověka jakožto biologické jednotky; do
definic oněch normativních pojmů přibírají se znaky, které příslu
šejí pouze reálním representantům jejich ve světě vnějším, tak jak
se stává na př. při běžné definici pojmu stát, která bývá zpola nor
mativní, zpola sociologicko-historicko-politická (srovn. § 37).
Není pochyby o tom, že praktické působení právního řádu
(přesněji: normativních představ o něm), jeho účel, smysl a kri
tika mohou býti předmětem vědeckého poznávání, avšak hledisko
kritického idealismu zde zaujaté nutí nás, abychom tento v pod
statě kausální (přírodovědecký) způsob poznávání přesně odlišili od
normativní metody právní vědy, jejímž předmětem není a nemůže
býti lidská společnost, nýbrž řád určitého druhu, t. j. obsah souboru
norem, které chceme nazývati právními, čili jinými slovy: před
mětem právní vědy je to, co upravuje (řád), předmětem sociologie
to, co tímto řádem jest upravováno (lidská společnost). S hlediska
zmíněného naivního realismu bude se onen řád u srovnání s reálně
existujícími fakty vnějšího světa jeviti jako něco ideálního, fiktiv
ního, neexistentního — avšak pouze s tohoto hlediska, které za
měňuje přírodní (přírodovědeckou) existenci s existencí vůbec
(viz § 1).
O vztahu normativní právní vědy k historii dlužno zde pojednati již z toho důvodu, že dějiny právní vědy vykazují období
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zdánlivě nejužšího spětí jejího s historií a historicko-právní
metodou.3)
Je-li základním problémem normativní vědy právní odpověď
na otázku quid iuris? t. j. na otázku po obsahu konkrétní normy,
pokud se týče normového souboru, pak je jasno, že při něm nelze
užiti základního postoje všeliké historické metody, který snaží se
odpověděti na otázku: co bylo? (a nikoliv: co býti má), pokud se
týče: proč to, co bylo, bylo takové a ne jiné. Historie, ať týká se
jakýchkoliv dějů, je totiž jednak disciplinou popisnou, jednak
aitiologickou, t. j. kausální, která se táže po příčinách určitých
zjevů a dějů. Historicko-právní hledisko pak zkoumá, jakým způ
sobem působí a působily představy norem určitého obsahu na lid
skou společnost a z jakých důvodů (příčin) došlo k tomu, že pů
sobily normy právě toho a ne jiného obsahu, t. j. snaží se vysvětliti motivy, které vedly normotvůrce k vydávání právě těch a ne
jiných (roz. obsahově) norem a vedle těchto motivů bude shle
dáváti jiné příčiny, na př. povahové a intelektuální vlastnosti ná
rodů, tvořících — nevědomě — svůj právní řád („Volksgeist“ ve
smyslu německé historicko-právní školy).
Jsou tedy normativní a historicko-právní metoda zdánlivě obrá
ceny k témuž předmětu: k obsahu norem. Imanentní (statická)
metoda normativní spokojuje se však, jak již bylo naznačeno, sou
stavným zjišťováním toho, co podle poznávaného normového sou
boru býti má, při čemž je metodologicky lhostejno, zdali soubor
vykonává, vykonával nebo teprve bude vykonávati svou praktickou
funkci, čili jinak řečeno: metoda poznávací zůstává stejná bez
ohledu na to, zdali jde o právní řády již nepůsobící, ale kdysi působivší v minulosti (na př. klasické římské právo), nebo o právní
řád dosud působící, t. j. právo, jemuž běžná nauka říká „positivní“
(viz § 17), nebo o normové soubory, které dosud vůbec nepůsobily,
ale podle úmyslu svých tvůrců v budoucnosti působiti mají (na př.
vládní návrhy zákonů), nebo konečně o normové soubory, které
nikdy nepůsobily, nepůsobí a ani v budoucnosti působiti nebudou
(normativní výtvory právních teoretiků a filosofů; t. zv. rozumové
právo přirozené a contr. positivní). Pro historicko-právní postoj
má však normový soubor zajímavost (význam) toliko s hlediska
jeho praktické působivosti (funkce) a poněvadž je právě histo
rický, omezuje se na právní řády v minulosti působivší, s vylouče
ním přítomnosti a budoucnosti.
’) Bergbohm, Jurisprudenz und Rechtsphilosophie, 1892.
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Na rozdíl od statické (imanentní) metody normativní klade
normativní metoda či hledisko dynamické (viz § 8) otázku proč?
t. j. snaží se odpověděti, proč platí ta či ona norma (roz. druhotná)
určitého normového souboru. Avšak otázka ta má jiný význam
než v oblasti historicko-právní, kde znamená tázati se po příčině
určitého fakta (děje). V oblasti dynamické metody normativní žá
dáme, jak jsme viděli, na otázku tu jakožto odpověď poukaz na
jinou normu, a to buď hierarchicky nadřízenou, nebo obsahově
širší.
Z dosud řečeného tedy plyne, že předmětem normativního
a t. zv. historicko-právního poznávání není — s hlediska kritického
idealismu — totéž a že identita obou předmětů (— obsah norem)
bude se jeviti jen s hlediska naivně-realistického. Z toho podává
se pak důležitý výsledek, že ryze normativní poznatky nelze nijak
doplňovati, ani obohacovati poznatky historicko-právními.
Rozdíl obou metod (normativní a historicko-právní) možno
naznačiti tím, že ona, pokud jest dynamická (genetická), jeví se
formálnější než tato, což možno vyjádřiti také i tak, že historickoprávní metodu zajímají výlučně jen obsahové a tudíž konkrétní
problémy práva. S touto její jednostranností souvisí i její nevšímavost vůči povšechným noetickým poznatkům, jakož i domněnka,
že k těmto poznatkům (jako jest na př. pojem práva, povinnosti
atd.) lze dospěti induktivně metodou historicko-právní. Zmíněnou
svou zálibou v obsahových problémech práva přibližuje se histo
ricko-právní metoda metodě t. zv. srovnávací, která srovnává sice
jako ona obsahy právních norem, resp. právních řádů, avšak na
rozdíl od ní obsahy právních řádů, jichž praktická působivost
(funkce) je přibližně současná. Je jasno, že ani poznatky takto
získanými nelze obohacovati poznatků ryze normativních, čímž
arciť nemá býti řečeno, že poznatky ty jsou vůbec bezcenné nebo
bezvýznamné.
S hlediska kriticko-idealistické filosofie dlužno považovati his
toricko-právní metodu (jako historickou metodu vůbec) za metodu
svou podstatou kausální, přírodovědeckou. Tomuto důsledku ne
vyhneme se ani tím, když historii zařadíme mezi vědy t. zv. du
chové (Geisteswissenschaften), jež operují pojmy jako „vývoj“,
„pokrok“, „smysl“ (roz. dějin) a pod., poněvadž pojmy ty — po
dobně jako pojmy „duch“ a „duchové vědy“ — zůstávají zcela
nejasné, jakmile je postavíme mimo vlastní oblast kausální a nor
mativní (teleologické) noetiky.

79

Výlučný zájem historicko-právní metody o obsah právních
řádů a souvisící s tím hledisko, kterému vlastním předmětem po
znávání jeví se norma ve své praktické funkci ve světě vnějším,
umožňuje jí zkoumati obsah několika právních řádů časově po
sobě jdoucích a ve světě vnějším působivších. Zjišťuje jejich kon
tinuitu, resp. diskontinuitu a táže se po příčinách, které ji způso
bily. Sleduje jednotlivé právní „instituty“, jak přecházely z jed
noho právního řádu (dřívějšího) do jiného (pozdějšího). Tako
véto převzetí obsahu z jednoho právního řádu do druhého nazývá
se povšechně „recepcí“.4) Recepce jakožto historické faktum, které
znamená, že v právu určitého národa, území, státu a pod., vyskyt
nou se prvky z práva cizího, vědomě do něj převzatého (recipovaného), jeví se tradičnímu názoru jako jeden „z pramenů“, ze kte
rých se domácí právo napájí a patří k nej důležitějším úkolům
právní historie, aby zjistila, nakolik obsah určitého právního řádu
jest takto převzat (recipován) z tohoto pramene a nakolik z pra
menů jiných. Velké historické případy právní recepce (recepce řím
ského, kanonického atd. práva) jsou zároveň příklady recepce sice
z velké části vědomé, ale nesoustavné. Recepcí naveskrz vědomou
a tudíž soustavnou jest ta, kterou možno nazvati i autoritativní.
Jí dekretuje se vědomým normotvorným aktem více nebo méně
hromadné převzetí obsahu cizího právního řádu do vlastního.
O kontinuitě v jiném smyslu lze mluviti s hlediska poznávání
normativního, pokud toto jest dynamické (genetické). Zde zna
mená tato kontinuita vývoj a změnu určitého normového souboru
(právního řádu) podle pravidel v něm stanovených. Kontinuitu tuto
možno na rozdíl od materiální nazvati formální. Je-li při vývoji
právního řádu (při vzniku, zániku a změnách jednotlivých jeho sou
částek) zachováván zmíněný postup právním řádem samotným sta
novený, zůstává tento právní řád formálně týž přes veškeré změ
ny v něm po případě provedené: právní řád absolutní monarchie
může se takto změniti v právní řád radikálně-demokratický, právní
řád, vybudovaný na zásadě hospodářského individualismu, v právní
řád, neznající instituci individuálního vlastnictví (kolektivistický,
komunistický). Kde je právní kontinuita ve smyslu formálním,
nemusí býti zároveň právní kontinuita ve smyslu materiálním
a naopak, když na př. revolucí vzniklý právní řád převezme (recipuje) z těch či oněch důvodů právní řád dřívější, t. j. na témž
4) Weyr, „Recepce“ ve Sborníku veřejného práva čsl.
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území a v témž obyvatelstvu působící. Přerušení formální konti
nuity znamená normativně zánik dosavadního právního řádu a jeví
se tudíž jako revoluce (ve smyslu normativním), která jest negací
práva. Přerušení formální kontinuity, má-li býti vůbec normativně
chápáno, znamená zánik dosavadního ohniska právního řádu a na
stolení nového.5)
§ 15.

VZÁJEMNÝ POMĚR TEORIE (VĚDY) A PRAXE
PRÁVNÍ

Poměr ten, jak jej zde chápeme, nemá co činiti s obvyklým
rozdílem mezi teoretickými a praktickými vědami, nýbrž spíše se
základním rozlišováním funkce poznávací a volni (§ 2), mezi in
telektem a vůlí, mezi poznáváním a tvorbou toho, co jest nebo
může býti předmětem poznávání, mezi vnímáním a jednáním. Před
stava, že někdo tvoří (roz. z ničeho) to, co stává se pak předmětem
poznávání, jest v oboru poznávání kausálního představou metafysickou, t. j. problémem imanentní metodou přírodovědeckou
(fysikální v širším slova smyslu) vůbec neřešitelným. Je to před
stava někoho, kdo tvoří z ničeho, tedy tvůrce světa či přírody, a má
své místo jako pojem Bůh v ovzduší náboženském. Naproti tomu
jest představa tvůrce toho, co stává se předmětem poznávání
v oboru poznávání normativního, následkem toho, že zde lze roz
lišovat hledisko imanentní a transcendentní (metanormativní), jež
obvykle též statickým, resp. dynamickým se nazývá, zcela běžnou.
Činitele jednajícího, volního a tvůrčího nazýváme v oblasti norma
tivní povšechně normotvůrcem a stavíme jej v protivu k činiteli, je
hož funkcí jest, aby soustavně poznával výtvory onoho. V oboru
práva jest oním tvůrčím činitelem povšechně především zákonodárce
jako tvůrce právních norem obecných a (poměrně) prvotních. Myš
lenka však, že jest nedůsledné spatřovati pouze v obecných normách
normy (t. zv. objektivní právo), poněvadž i nejkonkretnější norma
jest stejně nesporně jako obecná (zákon) výrazem něčeho, co býti
má, a tedy stejně součástí normového souboru a tudíž předmětem
normativního poznávání, vedlo k poznatku, že stejně jako nejvyšší
empirický normotvůrce, t. j. zákonodárce, jsou normotvůrci nižší
*) Weyr, Soustava čsl. práva státního, II. vyd., str. 53 a další. Heslo „Kon
tinuita“ a Neubauerovo „Revoluce“ ve Slovníku veř. práva čsl., Merkt, Das
Problem der Rechtskontinuität und die Forderung eines einheitlichen recht
lichen Weltbildes (Zeitschrift für öffentl. Recht, V, 1925/26).
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činiteli v oboru normotvorby, t. j. tvůrci norem (poměrně) dru
hotných a konkrétních. Pro obor práva (právního řádu) jsou to
tedy především soudcové a jiní činitelé, povolaní právním řádem
k tomu, aby projevem vůle stanovili autoritativně ony druhotné
a konkrétní normy, jako jsou vlády, úřady a jiné orgány, zkrátka
činitelé, které běžný názor staví jako „výkonné“, exekutivní či
správní v protivu k orgánům soudcovským. Do kategorie normotvůrců spadají však i činitelé, jejichž projevu vůle právní řád při
suzuje schopnost, aby dohodou, tedy nikoliv jednostranně, autori
tativně, stanovili (tvořili) platné normy. Typem takových norem
jest smlouva a tvůrcem jejím občan, vystupující jinak v poměru
k právnímu řádu jako subjekt povinnostní. (K této záměrné normotvorbě přistupuje však ještě tvorba automatická, při které norma
vzniká jiným způsobem než projevem vůle; viz § 33.)
Všechny tyto normotvůrce dohromady (autoritativní a neauto
ritativní) lze nazvati praktiky právními v nejširším smyslu toho
slova a jejich činnost právní praxí. V užším smyslu byli by takový
mi praktiky pouze autoritativní normotvůrci (od „zákonodárců“
v typicky právním smyslu dolů), v ještě užším — a nej obvyklejším
— jen autoritativní tvůrci norem střední vrstvy, t. j. soudcové
a správní úředníci spolu s těmi, kteří při tvorbě těchto norem spolu
působí, tedy tvůrci soudních rozsudků a správních rozhodnutí,
kdežto tvůrcům nejvyšších a obecných norem (zákonů) zůstal by
reservován název politiků.
Ten, kdo na rozdíl od zmíněných praktiků právních zabývá se
právem (právním řádem) za účelem jeho pouhého poznání, byl by
pak teoretikem a činnost jeho, pokud jest soustavná, bylo by možno
nazvati vědeckou. Aby byla soustavná, je třeba soustavy či sché
matu obecných pojmů jakožto prostředků poznávacích. Sdělati
takovou soustavu pojmů je věcí vědy (teorie). Jejich obecnost pro
jevuje se jmenovitě v tom, že je jich třeba k poznávání jakéhokoliv
právního řádu bez ohledu na jeho konkrétní normativní obsah.
Takovými pojmy jsou na př. norma, povinnost, vina, trest, po
vinnostní subjekt a pod. Pro tuto jejich obecnost možno je
zváti též formálními nebo podstaty práva (resp. právního pozná
vání) se týkajícími pojmy (Rechtswesensbegriffe) na rozdíl od
pojmů, konkrétního obsahu norem se týkajících (Rechtsinhalts
begriffe).1) Je jasno, že při jejich sdělávání, resp. kritice teoretik
’) Somló, Juristische Grundlehre, 1917.
6

82

nijak není vázán případným názorem, který na né měl, pokud se
týče má, praktik (normotvůrce). Neboť oborem, v němž tento
praktik jest svrchovaným, t. j. naprosto nezávislým na teoretikovi,
jest tvorba toho, co býti má (konkrétní normativní obsah právního
řádu). V oboru tvorby toho, čímž onen obsah lze soustavně poznávati, t. j. zmíněné soustavy formálních pojmů, zůstává naproti
tomu opět teoretik vůči praktikovi svrchovaným pánem. Velmi
často dochází k porušování vzájemných kompetečních hranic mezi
teorií a praxí právní: buď osobuje si teorie to, co vpravdě přísluší
výlučně praxi, t. j. normotvorbu nebo naopak. První případ na
stává, když teorie domnívá se, že poznáváním práva toto právo
také tvoříme (stanovíme), považujíc právní védu za jeden z „pra
menů“ právních (viz § 20), jak tomu jest jmenovitě u teorie přirozeně-právní, o druhém, a to opačném případě, který v dnešní
vědě vyskytuje se mnohem častěji, byla již učiněna zmínka: teorie
má zde za to, že jejím úkolem jest zjišťovati, jak si normotvůrce,
t. j. praktik právní představoval ten či onen pojem, podstaty práva
a právnického poznávání se týkající, a že jest vázána těmito před
stavami, jinými slovy: že tyto představy znamenají vědeckou prav
du. Ve skutečnosti znamená takové hledisko naprostou abdikaci
teorie ve prospěch praxe.
Tím, že normologie uznává naprostou svrchovanost teorie
v oboru tvorby (konstrukce) obecných pojmů jako prostředků po
znávání normativního — jako na druhé straně uznává obdobnou
svrchovanost normotvůrce (praxe právní) v oboru stanovení toho,
co býti má — není snad řečeno, že teorie nemusí se zabývati tím,
jak si praktický normotvůrce představoval ten či onen obecný po
jem. Tyto představy, ať správné nebo nesprávné, důsledné nebo
nedůsledné, logické nebo nelogické, mohou míti a mají zpravidla
význam při zjišťování toho, co podle normového souboru býti má,
tedy při jeho interpretaci. Praktický normotvůrce při své činnosti
může vycházeti z nesprávné teorie — to stává se ve skutečnosti vel
mi často — a nesprávné teoretické představy jeho mohou míti nor
mativní důsledky; ale nikdy nestává se tím jeho nesprávná před
stava správnou a součástí nějaké vědecké pravdy, jinými slovy:
teorie jimi není vázána.2)
*) Weyr, O pojem veřejnoprávní korporace (Metodologické poznámky ke
stejnojmennému spisu dra J. Matějky) v Časopisu pro právní a státní vědu,
XIII, 1930, tamtéž: „Teorie a praxe (Kritické poznámky k judikatuře nejv.
soudu)“, Bulín, Právní teorie a praxe, 1932, Weyr, Teoria e Piassi del diritto
(Rivista internazionale di filosofia del diritto, XVI, 1936).
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§ 16.
PRÁVO (PRÁVNÍ ŘÁD) A SPRAVEDLNOST

„Právo“ a „spravedlnost“ etymologicky nemají k sobě daleko.
Avšak velmi často dopouští se právní nauka, chtějíc stanovití
pojmové znaky „práva“ (právní normy) noetické chyby tím, že se
domnívá, že „pravým“ právem jest jen ono právo, které jest „spra
vedlivé“ a že tudíž právo, které nehoví zásadě spravedlnosti a které
jest obsahově nespravedlivé, není „pravým“ právem. Hledati toto
správné či spravedlivé právo a odlišiti je od nesprávného či ne
spravedlivého, považuje právní nauka za nejhlavnější úkol vědy
(právní filosofie).
Chceme-li se vyvarovati oné noetické chyby (jejíž podstata bude
níže ještě blíže vysvětlena), dlužno si jasně uvědomiti pojem
„spravedlnosti“.1)
Tvrditi, že něco jest „spravedlivé“ (= že hoví spravedlnosti)
neznamená patrně nic jiného, než tvrditi, že jest v soulade s určitou
normou. Je tedy pojem „spravedlnost“ — jakožto vlastnost ně
čeho — zřejmě pojmem relativním, jinými slovy: „spravedlivým“
může něco (na př. určitý čin) býti jen vzhledem k určité normě
(= u srovnání s ní). Je proto logicky vyloučeno, aby něco bylo
absolutně, t. j. bez ohledu na něco jiného (normu nebo zásadu),
spravedlivé nebo nespravedlivé. Hledání principu absolutní spra
vedlnosti jest tudíž s hlediska logického marným, poněvadž noeticky pochybeným počínáním.
Srovnání něčeho s něčím, pokud jedno z nich jest normou, na
zvali jsme shora (§ 11) hodnocením. Výsledek hodnocení může
býti buď positivní (shoda), nebo negativní (neshoda). V prvním
případě se bude hodnocené „něco“ (čin atd.) jeviti „spravedlivým“
(shodným s normou), v druhém „nespravedlivým“. Podle řečeného
jest tedy vyložený zde pojem „spravedlnosti“ formální, t. j. ne
záleží naprosto na obsahu normy, kterou něco hodnotím.
Srovnávati (hodnotiti) naznačeným způsobem mohu však také
normu s normou, nebo normu se zásadou, při čemž však norma
jeví se jako hodnocená (to, co se hodnotí) a zásada jako prostře
dek, jímž hodnotím. Vzniká tím po případě (je-li zjištěna neshoda
mezi zásadou a normou) představa „nespravedlivé normy“. Avšak
’) Kallab, Postulát spravedlnosti v teorii právní (Věd. Roč. právn. fak.
Masarykovy university, V, 1926, francouzský v Revue internationale de la théorie
du droit, I, 1926/27).
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i v těchto případech dlužno to, čím hodnotím, ať je to norma nebo
zásada (na př. křesťanská láska k bližnímu, soucit a pod.), prostě
předpokládat jako spravedlivé. Neboť chtíti dokázat jeho spravedl
nost znamená předpokládat další normu nebo zásadu, jimiž by se
opět měřilo (srovnávalo, hodnotilo), při čemž by spravedlnost této
další normy nebo zásady musila býti opět jen předpokládána atd.,
atd. To znamená tedy: dokazovat lze jen relativní spravedlnost
v naznačeném smyslu; absolutní spravedlnost lze jen předpokládat
a není tudíž tato spravedlnost možným předmětem poznávání (sc.
vědeckého).
Tím, co zde bylo řečeno, dlužno doplniti vývody v ka
pitole o kriteriích, jichž lze užiti při třídění norem (§ 7). Je
totiž zřejmo, že sestrojování jednotlivých normových souborů
podle kriteria obsahového znamená výběr norem, jemuž předcházeti musí jejich hodnocení podle onoho kriteria. Takový výběr
neznamená však noeticky činnost normotvornou, nýbrž intelektu
ální, t. j. poznávací. Kdo takto vybírá (třídí), nechce nic, nýbrž
poznává. Užívaje tudíž určitého obsahového kriteria (vrchní normy
nebo zásady) při výběru, stanoví předpoklad (hypothesis) svého
poznávání a netvoří předmět tohoto poznávání.
Je-li určitý normový soubor sestrojen podle kriteria formál
ního (jednotnost normotvůrce), pak je zřejmo, že nelze zároveň
ověřovati přináležitost určité konkrétní normy k němu podle kri
teria obsahového, poněvadž by se mohlo státi, že táž norma by se
jevila podle jednoho kriteria jako součást souboru, podle druhého
však nikoliv, čímž by jednotnost normového souboru jakožto ne
zbytný předpoklad normativního poznávání byla porušena. Tak by
tomu bylo zejména při konstrukci právního řádu (viz § 19), kdyby
chom normy, pocházející od státu jako normotvorného činitele,
chtěli ještě hodnotiti jakousi vyšší normou spravedlnostní.
Noetická chyba v pokusech nalézti kriterium mezi „spravedli
vým“ a „nespravedlivým“ právem se ještě zvětšuje, když předpo
kládáme, že norma, jíž se právní normy hodnotí, t. j. zkoumají co
do své normativní relevance (= existence), není součástí poznáva
ného normového souboru (právního řádu), nýbrž jiného, na př.
etického. To znamená prohřešovati se zřejmě proti právě uvedené
zásadě normativního poznávání, t. j. jeho jednotnosti (výlučnosti),
poněvadž chceme zároveň poznáváti dva normové soubory, což je
logicky nemožné. Následkem této logické nemožnosti jest, že ve
skutečnosti splývají oba soubory, jichž samostatnost jsme tvrdili,
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v jeden, t. j. v našem konkrétním případě: právní řád (souhrn práv
ních norem) stává se nesamostatnou součástí vyššího souboru,
totiž řádu etického. Ani tím arciť nedospíváme k pojmu absolutní
spravedlnosti, t. j. normy nebo zásady, jichž obsah by musil býti
absolutně, t. j. vždy a všude (bez ohledu na jakékoliv další srov
nání), spravedlivý a jehož spravedlnost by byla vědecky doka
zatelná.
§ 17.
POSITIVNOST PRÁVA
K nejčastěji užívaným pojmům v běžné teorii a praxi právní
patří pojem „positivního“ práva.1) Přesto nekryje jej zpravidla
jasná a jednoznačná představa.
Za „positivní“ právo považuje se především právo výslovně
stanovené (ponere, Setzung, Satzung) na rozdíl od práva pouze
vymyšleného. K tomu přistupuje další představa, že positivní právo
pochází (= jest stanoveno) od empirického normotvůrce na rozdíl
od norem stanovených autoritami transcendentními (nadpozem
skými), jako na př. t. zv. právo božské (ius divinum). Právem
„positivním“ míní se dále právo, které ve světě vnějším „působí“,
tedy normy, jichž obsah se kryje s obsahem představ norem v lid
ských mozcích, které obyčejně nebo zpravidla působí ve světě
vnějším jako motivy (viz § 5). V tomto smyslu mluví se i o právu
„živém“ na rozdíl od práva „mrtvého“ (historického), které svého
času působilo, ale již nepůsobí. S tohoto hlediska kryje se pojem
„positivity“ či „positivnosti“ s pojmem „fakticity“. Víme arciť
již, že tato positivita či fakticita nepřísluší vlastně normám (jako 1
předmětům normativního poznávání), nýbrž představám o nor
mách v lidských mozcích a tím vysvětluje se také nepopiratelná j
skutečnost, že metoda poznávání norem (metodologie) zůstává táž,
ať jde o poznávání norem, jichž představy působí jako motivy
jednání lidského, nebo o takové, jichž představy nikdy nepůsobily
nebo již nepůsobí. Poznávání působivého a nepůsobivého, živého
a mrtvého práva (právních norem) děje se týmž způsobem, po
něvadž předmětem tohoto poznávání jsou právě normy a nikoliv
představy o nich. Totéž platí o právu empiricky stanoveném a pou
ze „vymyšleném“, které právě proto není zpravidla působivé.
’) Weyr, Pojem positivnosti práva (Věd. Roč. právn. fak. Masarykovy uni
versity, XI, 1932).
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„Positivním“ právem rozumí se dále i právo nejen výslovně,
nýbrž i úmyslně (záměrně) stanovené a staví se takto v protivu
k právu obyčejovému, které vzniká nikoliv úmyslným stanovením
(Setzung), nýbrž samovolně, t. j. obyčejem. Rozdíl vztahuje se
zde patrně na způsob, jakým vznikají představy norem v lidských
mozcích. S tím souvisí další podružná vlastnost positivního práva:
má se totiž za to, že jest to především právo psané (jus scriptum),
kdežto právo obyčejové jeví se jako typ práva nepsaného.
Konečně skrývá se v běžném pojmu práva positivního prvek
změnitelnosti. Jakožto empirický zjev (kus vnějšího světa) pod
léhá změnám jako vše ostatní. S tohoto hlediska je jeho protivou
právo zásadně nezměnitelné, t. j. normy hovící zásadám, které po
važujeme za nezměnitelné, jedině správné čili spravedlivé (roz.
absolutně; viz předcházející kapitolu). V tomto pojetí tvoří „po
sitivní“ právo tedy protivu k běžnému pojmu práva přirozeného
(vrozeného). Jistým metodologickým směrem v nauce právní,
o němž bude ještě stručně řeč, klade se toto „přirozené“ právo
na roveň s právem vymyšleným (na rozdíl od empiricky stanove
ného) a právem nadpozemským (jus naturale = jus divinum).
Podle běžné nauky právní není však „positivismus“ pouze vlast
ností norem, nýbrž značí i vlastnosti určité metody poznávání. „Positivistickou“ nazývá se totiž tato metoda tehdy, když činí před
mětem svého poznávání výlučně normy působící nebo působivší,
neuznávajíc ostatní vůbec za platné, t. j. normativně existentní.
Metoda ta je sice jako východisko správná, její odůvodnění však
bývá zpravidla nedostatečné, poněvadž vychází z filosofického
hlediska, které shora (§ 1) označeno bylo jako naivní realismus.
Z dosavadních našich vývodů v předešlých kapitolách podaných
plyne totiž, že vlastnost normativní existence (= platnosti) do
dává normám konec konců poznávající subjekt svým stanoviskem
(hypothesis) sám a že nevězí tudíž v poznávaném předmětu (bez
ohledu na poznávající subjekt). Kdo by tvrdil opak, zaměňoval by
pojem platnosti a účinnosti (působivosti), pokud se týče pojem
normy a představy o ní. Neboť platnost (normativní existence)
normy (normového souboru) jest důsledkem stanoviska, jež za
ujal poznávající subjekt — hypothesis ve smyslu Kantově — ni
koliv působivost (účinnost) normových představ, která jest sku
tečností vnějšího světa, poznatelnou kausální metodou. Je tedy
nesprávný názor, že jen „positivní“ právo (ve smyslu naznačeném,
t. j. působící, nebo aspoň kdysi působivší) skutečně „existuje“
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a tudíž jen ono jest možným předmětem poznávání (normativ
ního), kdežto „božské“, „přirozené“ nebo „vymyšlené“ právo „ne
existuje“ a nemůže býti tudíž předmětem poznávání. O něm možno
po případě toliko tvrditi, že nikdy obecně nepůsobilo (přesněji:
představy o něm), že lidé podle něho nežili, že je těžko zjistitelné
(u srovnání s positivním právem) a pod., což však nemá nic co
činit s otázkou jeho platnosti (normativní existence), která me
todologicky nemůže plynouti z uvedených okolností, nýbrž jedině
ze zmíněného předpokladu, který činí poznávající subjekt. Volba
toho či onoho předpokladu (hypothesis) jest však dána do libovůle
poznávajícího subjektu a nelze tvrdit, že právě jen jeden z mož
ných předpokladů, a to ten, podle kterého objeví se nám positivní
(= působivé) právo jako platné (existentní), t. j. jako předmět
našeho poznávání, jest správný a ostatní nesprávné. Metodický
omyl, který vězí v tomto úsudku, jest částečně omluvitelný vzhle
dem k praktické funkci poznávání vůbec a normativního zvlášť.
Zpravidla má totiž poznávání určitý praktický účel; ryze teoretické
poznávání, t. j. bez praktického účelu, zůstává vždy vzácnou vý
jimkou.2) S hlediska tohoto praktického účelu vysvětluje se, proč
v oboru normativního poznávání volíme zpravidla takové hledisko
(předpoklad, hypothesis), se kterého bude se nám jeviti určité
působivé právo jako platné (normativně existentní). Konkrétněji
řečeno: Bude na př. více těch, kdož budou poznávati českosloven
ské právo ústavní než starorakouské, t. j. zaujmou hledisko, se
kterého se bude ono a nikoliv toto jeviti platným (existentním).
Populární, v běžné nauce právní však téměř obecně zastávaný
názor domnívá se, že ono stává se předmětem poznávání proto, že
je platné, kdežto metodicky správný je úsudek opačný: poněvadž
se stává předmětem poznávání, stává se platným. Za předmět po
znávání volíme je pak (a nikoliv právo starorakouské nebo jiné
jemu podobné) proto, že je působivé čili účinné a poněvadž po
znávání působivého práva (účinného) má zpravidla větší praktický
význam než poznávání práva, které již nepůsobí nebo snad nikdy
nepůsobilo (jako na př. právo vymyšlené nějakým soukromým
učencem).
Stejně nepraktické jako poznávání nepůsobívého práva bylo
by však poznávání práva, které bylo by na př. vybudováno na
obecné normě: Má býti to, co jest. To znamenalo by totiž, že je
2) Weyr, Právní věda a věda o právu (1935), str. 48.
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zásadně vyloučen všeliký rozpor mezi světem, jaký jest, a světem,
jaký býti má, a že ten, kdo poznal onen svět, nemá zapotřebí poznávati (metodou normativní) tento. Kdyby tedy všecky normy urči
tého právního řádu byly bez výjimky působivé, znamenalo by poznávati positivní právo prakticky tolik, jako poznávati svět, jaký jest.
Se zmíněného praktického hlediska je tedy předpokladem
poznávání práva jednak, aby normy (správněji: představy o nich)
nebyly úplně bezúčinné, t. j., aby rozpor mezi světem, jaký jest,
a světem, jaký býti má, nebyl úplný, jednak však, aby normy ne
byly do té míry „positivní“, t. j. působivé, aby onen rozpor vůbec
zmizel, t. j. nebylo rozdílu mezi oběma světy.3)
Právní positivismus jako vlastnost metody poznávací (na roz
díl od dosud projednávaného positivismu jakožto vlastnosti před
mětu poznávaného, t. j. norem) znamená princip výlučnosti
a s touto souvisící jednotnosti poznávání normativního, který, jak
již bylo řečeno, zní: poznávati lze vždy jen jeden normový soubor,
čili: nelze poznávati zároveň s dvou nebo více různých hledisek.
Zvolíme-li tedy na př. hledisko, se kterého bude se nám jeviti to,
čemu se říká „československé právo“, jako platné (= předmětem
poznávání), nemůžeme zároveň zaujmouti jiné hledisko, se kterého
se nám bude jeviti jiný normový soubor také jako platný (na př.
přirozené právo, starorakouské právo, určitá etika atd.). Kdo tak
činí, snaží se zpravidla korigovati poznatky, čerpané z jednoho
hlediska, poznatky z druhého, při čemž dochází (aniž by si toho
byl vědom) ke spojení obou poznávaných normových souborů
v jediný a to tak, že se jeden druhému metodologicky podřaďuje:
podřazeným stává se ten soubor, jehož normy se „korigují“ po
’) Kelsen, Allgemeine Staatslehre, str. 18, týž, Naturrecht und positives
Recht. Eine Untersuchung ihres gegenseitigen Verhältnisses (Internationale Zeit
schrift für Theorie des Rechts, II, 1927/28), týž, Die philosophischen Grund
lagen der Naturrechtslehre und der Rechtspositivismus (Philos. Vorträge, KantGesellschaft, 1928), Gorovtseff, Droit naturel et droit positif (Int. Zeitschr., IV.
1929/30), Gysin, Naturrecht u. Positivität des Rechts (Zeitschr. für öff. Recht,
VIII, 1927/28), Kailab, Positivní právo a princip spravedlnosti (Časopis pro
právní a státní vědu, IV, 1921), Mathis, Rechtspositivismus und Naturrecht.
Eine Kritik der neukantianischen Rechtslehre, 1933. Moor, Reine Rechtslehre,
Naturrecht und Rechtspositivismus (Kelsenova Pocta, 1931), Bonnard, Droit
naturel et droit positif (Revue internát, de la théorie du droit, III, 1928/29),
Stockhammer, Begriff und Bedeutung der Rechtspositivität (Zeitschrift für
öffentl. Recht, VIII, 1929), týž, Kelsen und die Opposition. Zum Positivitätsproblem (Internationale Zeitschrift für Theorie des Rechts. VIII, 1934), Tasic,
II diritto positivo come valore e il diritto naturale (Rivista internazionale di
filosofia di diritto, X, 1930), Tsatsos, Der Begriff des positiven Rechts, 1928.
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znatky, čerpanými z druhého souboru, tak na př. kdybychom
tvrdili, že jen ony normy československého právního řádu jsou
skutečně „platné“, které hoví nebo aspoň neodporují normám
určité soustavy přirozeného práva nebo norem etických. Podob
ných poklesků vystříhává se metoda, která obecně nazývána jest
„positivismem právním“.

§ 18.

STÁT A PRÁVO
Co lze normativně vypovídati o „státu“, bylo již v předešlých
vývodech naznačeno: s hlediska dynamického jeví se stát jako
normotvorný subjekt právního řádu (práva), s hlediska statického
(imanentně normativního) spadá pojmově v jedno s právním řá
dem. Z toho plyne, že jen to, co lze vypovídat o právním řádu, lze
vypovídat o státu, dále, že každé právo jest státním právem, čili
že právní norma znamená tolik jako státní norma.
Za „státy“ považují se však i jisté reality (kusy vnějšího světa)
a připisují se jim určité vlastnosti. Zejména tvrdí se o nich, že
jsou zjevy sociální, t. j. že se skládají z mnohosti lidí, která onou
sociální vlastností stává se „celkem“; připisují se jim však i vlast
nosti zeměpisné (geografické), poněvadž se tvrdí, že ona realita
skládá se kromě z lidí také z určitého území, jež jest její součástí
(tak jako na př. srst jest součástí zvířete) a konečně že jest jejich
vlastností určitá organisace, podle které jsou vztahy jednotlivců,
tvořících „sociální“ celek, upraveny, resp. podle které se tyto vztahy
ve skutečnosti odehrávají. Těmito (a snad i jinými v povšechném
pojmu „sociální“ obsaženými) vlastnostmi individualisují se jed
notlivé ony reality, t. j. lze je od sebe rozlišovat. S povšechného
heuristického stanoviska ona rozlišovací kriteria skutečně stačí.
Tak nebudeme, předpokládajíc, že nejsme zatíženi noetickými
pochybnostmi, v rozpacích o tom, která realita v naznačeném
smyslu zpravidla je míněna slovem „československý stát“, „ital
ský stát“ atd., a budeme tudíž také vědět, které normy dlužno
považovati za československé, italské atd. právní (t. j. státní)
normy. Individualisace empirických norem provádí se zde (pro
účely teoretické, t. j. v našem případě normativní) tím, že vlast
nost normotvornou s hlediska normativního připínáme na určitou
realitu vnějšího světa, asi tak, jako když pro tytéž účely identifiku
jeme biologickou jednotku určitého člověka s pojmem normotvorné
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ho subjektu, abychom mohli normativně poznávat empirické normy,
stanovené onou biolologickou jednotkou, jako celek (normový
soubor) a odlišiti tento celek od jiných obdobných celků, pocháze
jících od jiných biologických jednotek. Podle udaných kriterií,
jimiž vyznačují se reality zvané „státy“, není však jen možno roz
lišovat konkrétní reality téhož druhu (jako stát československý,
francouzský, italský atd.) a tím i jednotlivé normové soubory
(právní řád československý, italský atd.), nýbrž i zjevy jiného
druhu, pokud jim — pro účely normativního poznávání — při
pisujeme funkci normotvornou, na př. náboženské a právní nor
my. Definice „Boha“ může býti (a je skutečně) s hlediska explikativně-kausálního velmi spornou, ba nemožnou (poněvadž ob
jeví se v ní nevyhnutelná antinomie v oblasti kausálního pozná
vání), přece však suposice „Boha“ jako jakési reality, patřící urči
tým způsobem jako součást ke světu vnějšímu a identifikace této
reality s normotvorným subjektem určitých norem stačí k dokona
lému ohraničení souboru náboženských norem od státních (práv
ních) a jiných. Nikdo nebude na př. podle tohoto kriteria pochybovati o tom, je-li určitá norma československou právní normou nebo
náboženskou normou (katolickou, židovskou atd.). S kriteriem tím
nesouvisí noeticky otázka, zdali „stát“ jako kus vnějšího světa, tedy
jako určitý sociální útvar, zjistitelný a poznatelný přírodovědeckou
metodou (kausální), tvoří skutečně individualisovaný celek (jed
notku). Ať má se však věc jakkoliv, vždy zůstává metodologicky
nepřípustno, slučovati oba pojmy a jim odpovídající předměty —
stát ve smyslu juristickém a stát ve smyslu přírodovědeckém (so
ciologickém) — v jedno.1) To činí velmi často teorie, které orien
továny jsou oním zmíněným „naivním realismem“ a domnívají se
tudíž, že „stát“ v obou udaných smyslech jest jen jediným zjevem
(předmětem poznávání) a že zůstává jím i tehdy, když jej postoup
ně poznáváme několika různými metodami, poněvadž podle zmí
něného naivního realismu jest předmět poznávání prius a metoda
jeho poznávání posterius, jinými slovy: poněvadž metoda pozná
vání (ve smyslu noetickém, t. j. na rozdíl od „metod“ induktivní,
deduktivní a pod.) nikterak nekonstituuje teprve předmět samotný.
Je to tedy tak, jako bychom tvrdili, že táž dřevěná koule může býti
poznávána jak metodou matematickou, tak přírodovědeckou, aniž
by se změnila její noetická podstata jakožto jednotného předmětu
b Kelsen, Der juristische und soziologische Staatsbegriff, II. vyd., 1928.
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poznávání, t. j., aniž by se z tohoto zdánlivě jen jednotného před
mětu poznávání staly dva samostatné, na sobě nezávislé předměty:
matematik by zkoumal její geometrické vlastnosti (zjistil by na př.,
že všecky body jejího povrchu jsou od jednoho a jediného bodu
mimo povrch stejně vzdáleny), kdežto přírodovědec by zkoumal
její barvu, materiál, z něhož je zhotovena, váhu a pod.
Takovýmto způsobem vzniká představa, že předměty pozná
vání, o nichž se naivní realismus domnívá, že „existují“ bez ohledu
na způsob, jímž jsou poznávány (a tedy konec konců i bez ohledu
na subjekt poznávání vůbec), mají několik „stránek“ (vlastností),
které věda zkoumá různými metodami, v uvedeném příkladě na př.
stránku geometrickou, pak barvu, váhu atd. Tak tomu bývá i u „stá
tu“, o němž stará oficiální státověda se domnívá, že má dvě „strán
ky“, jednu juristickou a jednu sociální (sociologickou). Přehlíží
při tom arcíť, že zdánlivě témuž předmětu bez očividných fikcí ne
lze zároveň přisuzovati vlastnosti, které se objevují, pozorujeme-li
jej s několika „stran“. Tak o žádné dřevěné, železné nebo z jiné
látky vyrobené kouli nelze bez fikce tvrdit, že všecky body jejího po
vrchu — třeba by byl tento povrch sebe hladší — jsou úplně stejně
vzdáleny od středu, poněvadž tato věta platí právě jen o koulích
ve smyslu geometrickém.^ A podobně nelze na př. bez fikce přisuzo
vati státu jako sociálnímu útvaru vlastnost, kterou může míti jen
s hlediska normativního, na př. vlastnost býti jednotným normo
tvorným subjektem. Tato vlastnost jeví se — s hlediska přírodo
vědeckého — jako zřejmá fikce.2)
Domněnka, že týž předmět poznávání (na př. stát) lze poznávati s několika jeho „stránek“ (t. j. tedy jednou s hlediska norma
tivního, po druhé s hlediska kausálního), vede naivní realismus
k různým problémům, které jsou neřešitelný, poněvadž kritickému
idealismu odhalují se jako pouhé „problémy na oko“. Takovým
2) K „fikcím“ může dojiti jen s hlediska přírodovědeckého (kausálního),
poněvadž „fikce“* znamená tvrzení, že něco jest (= přírodovědecky existuje),
co ve skutečnosti není. „Fikcí“ mohou tudíž býti veškeré předměty poznávání
matematického a normativního s hlediska přírodovědeckého, ale jen s tohoto,
kdyby se někdo domníval, že kausálně existují. Weyr, Bemerkungen zu Hans
Vaihingers Theorie der juristischen Fiktionen (Rheinische Zeitschrift für
Zivil- und Prozeßrecht, 1917). — Od „fikce“ v tomto smyslu dlužno lišiti
hypotesu (ve smyslu vědeckém). I hypotesa může se vyskytnouti jen v oboru
přírodovědeckého (kausálního) poznávání a znamená, že předpokládáme vě
domě existenci něčeho (nějakého děje nebo předmětu), aniž bychom ji zatím
mohli přesně dokázat, poněvadž si tím nejlépe vysvětlujeme určité empiricky
zjistitelné děje (na př. teorie Kant-Laplaceova).
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problémem na oko jest známá otázka, co zde bylo dříve: zda stát
nebo právo (právní řády). Naivní realismus neví si s ní rady, po
něvadž obě možné odpovědi na ni jeví se mu konec konců stejně
správné. Usuzuje se takto: Patrně zde musil býti stát dříve než
právní řád, poněvadž stát tvoří právní řád. Ale na druhé straně
vzniká námitka a pochybnost, orientovaná zřejmě hlediskem norma
tivním : jak může stát tvořit svůj právní řád, aniž by zde byla ně
jaká prvotní norma, která by tuto tvorbu organisovala, t. j. státu
udělovala příslušnost k normotvorbě? Ergo musí zde býti aspoň
tato prvotní právní norma, jakýsi rudimentární právní řád, dříve
než stát! Metodická chyba, která vězí v otázce po časové prioritě
státu nebo právního řádu, spočívá v nepřípustném metodickém
synkretismu a vysvětluje se takto: Položíme-li otázku tu s hlediska
kausálního, je jasno, že nemohu se ptáti po vzniku norem, nýbrž
představ o normách v lidských mozcích. Zde pak arciť je nesporno,
že vznik těchto představ musí býti posterius, a to, co je vyvolává
(patrně jako příčina), časově prius. To, co je vyvolává, nemůže
však býti stát ve smyslu juristickém, t. j. tvůrce norem (a contr.
představ normových), nýbrž určitý empirický děj, t. j. rozkazovací
činnost lidská. Položíme-li však tutéž otázku s hlediska normativ
ního, je jasno, že otázka časové priority vůbec pozbývá smyslu.
Neboť příčiny a účinky následují sice po sobě časově (a to nezbytně
nutně), nikoliv však normy a normotvůrce ve smyslu normativním.
Vždyť normotvůrce ve smyslu normativním není příčinou nějakého
dění, nýbrž pouhým regulativním principem poznávání. Toto po
znávání, je-li normativní, musí nutně vycházeti z předpokladu
normy. „Norma“ jest původním pojmem, „normotvůrce“ pojmem
odvozeným. To však neznamená, že musí býti časově dříve než
normotvůrce, nýbrž oba jsou zde — jako předpoklady norma
tivního poznávání — nutně zároveň čili současně.
Z řečeného podává se základní tese právnického poznávání:
noetická identita mezi státem ve smyslu normativním a právním
řádem, čímž zmíněný „problém na oko“ (poměr státu k jeho práv
nímu řádu) jest odklizen.
Touto teší jest však vyřešen i další problém, kterým zabývá se
oficiální právo — resp. státověda, totiž otázka po vzniku, pokud
se týče zániku státu. Je-li tato otázka dána právnicky, pak je zřejmo, že nelze ji uspokojivě zodpověděti, předpokládáme-li při tom
stát jako reální kus vnějšího světa (realitu). Neboť je na př. velký
rozdíl mezi Rakousko-Uherskem jakožto sociální nebo historicko-
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politickou individualitou (realitou) a Rakousko-Uherskem jakožto
státem ve smyslu normativním, t. j. rakousko-uherským právním
řádem. Okamžik vzniku, zániku a změny onoho historicko-politického faktu nelze patrně jinak zjišťovat, než metodou přírodo
vědeckou (kausální). A tu je hned zprvu patrno, že nelze podle
této metody mluviti o nějakém absolutním vzniku nebo zániku,
poněvadž něco podobného nedá se zjistiti kausálním zákonem, kte
rým, jak víme, možno poznávati toliko změny na materii (hmotě,
přírodě), jejíž existenci (ve smyslu noetickém) dlužno prostě před
pokládat. Kdybychom však — jaksi populárně (nepřesně) — při
pustili představu takového „vzniku“ nového státu, je dále jasno, že
nebude lze časově přesně určití okamžik tohoto vzniku. Nelze na př.
zajisté — s hlediska zde zvoleného, t. j. kausálního — míti za to, že
sociální a politický fakt, který nazývá se „československý stát“,
vznikl v určitý den nebo dokonce v určitou hodinu atd., poněvadž
vznik tohoto faktu, chápaného jako účinek určitých příčin, měl řadu
příčin, která jest — podle noetické vlastnosti kausálního zákona —
zásadně nekonečná. Bylo by tedy v daném případě možno udati
snad příčinu časově nejbližší, na př. světovou válku. Ale i zde bude
jasno, že nebyla to patrně jediná příčina, která tento účinek způ
sobila, nýbrž celá spleť příčin vzájemně působivších, na př. směr
zahraniční a vnitřní politiky dynastie atd. Jako další příčinu mož
no na př. považovat Bílou horu, poněvadž bez ní nebylo by snad
došlo k světové válce r. 1914. S hlediska zde zaujatého, t. j. kausálně-přírodovědeckého, plyne dále, že sociální fakt, nazývaný
„československý stát“, nemůže býti něco z brusu nového, co by
jinak nesouviselo se sociálními fakty časově předcházejícími. Neboť
ve skutečnosti může jiti jen o změny určitými příčinami způsobené
na témž předmětu, t. j. na určitém sociálním zjevu. Tvářnost tohoto
celku, který od r. 1918 nazývá se „československým státem“, jest
tedy naprosto podmíněna tvářností celku nazývaného RakouskoUhersko, jehož součástí byl do r. 1918 onen. Zcela nemožno jest
konečně, že by tyto změny byl na ráz způsobil (roz. kausálně)
určitý akt, jehož význam leží výlučně v oboru normativním, jako
na př. prohlášení nebo uznání cizích států, nebo snad určité smlou
vy (mezinárodní). Pouhé prohlášení, uznání nebo smlouva může
míti sice normativní relevanci, může býti tedy akt normativně re
levantní (významný), nemůže však působiti jako příčina ve světě
vnějším, t. j. nemůže míti přírodní, kausální relevanci. Vždyť
v tomto světě, t. j. v přírodě, není žádných „smluv“. Vnější děj,
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který zpravidla odehrává se při uzavírání smluv, jest jedině sou
částkou tohoto světa, nikoli však norma, t. j. smlouva ve smyslu
normativním.
Stát ve smyslu sociologickém (přírodovědeckém) či historickopolitickém má se k pojmu státu ve smyslu normativním podobně
jako člověk ve smyslu přírodovědeckém (biologickém) k „osobě“
ve smyslu normativním, t. j. k povinnostnímu subjektu. Praktický
normotvůrce je ztotožňuje, t. j. připíná k přírodnímu faktu své
normativní konstrukce, což znamená na př., že prohlašuje biolo
gickou jednotku „člověk“ za povinnostní subjekt (právní). Tím
nestávají se však oba teoreticky týmž předmětem (roz. poznávání).
Nemůže tedy na př. praktický normotvůrce stanoviti, kdy vzniká
člověk ve smyslu biologickém, t. j. svými normami snad způsobiti
(kausálně) jeho vznik; může arciť stanoviti, kdy vzniká „právnická
osobnost“ onoho člověka, na př. zásadou, že ji dlužno považovati
za vzniklou okamžikem, kdy oddělí se plod od těla mateřského.
Stanovením této zásady nezpůsobuje ovšem vznik člověka pro obor
vědy přírodní (v tomto případě lékařské nebo biologické). Podobně
nemůže norma — roz. právní — způsobiti vznik státu ve smyslu
sociologickém.
§ 19.
OBECNÝ POJEM PRÁVNÍHO ŘÁDU;
PRÁVO MEZINÁRODNÍ
Teprve v novější době užívá se výrazu „právní řád“ častěji a sou
stavněji. Pro starší pravovědu znamenal namnoze synonym obec
ného pojmu práva, a to práva v t. zv. objektivním smyslu. Tímto
objektivním právem míněn byl pak soubor právních „zásad“ nebo
„pravidel“ pro chování lidské.1) Vedle tohoto užšího pojmu práv
ního řádu ve smyslu práva objektivního vyskytoval se i pojem
širší; pro něj znamená pak právní řád nejen soujem všeho objek
tivního práva, nýbrž i soubor všech t. zv. „právních poměrů“
v tom či onom okamžiku v jistém národě nebo na jistém území
existujících. Tím rozšiřuje se, jak zřejmo, pojem právního řádu
i na oblast toho, čemu se říká právo subjektivní a znamená pak
tolik, jako soubor všeho objektivního, jakož i subjektivního práva
(právních poměrů), na základě onoho vzniklého.
Normativní teorie chápe pojem právního řádu jasněji a sou
’) Na př. Tilsch, Občanské právo, Část všeobecná, III. vyd., 1925, a podobné
Haněl, Všeobecné právo i státověda, 1909.
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stavněji jakožto jednotný soubor právních norem. Dřívější mnoho
značné pojmy „zásady“, „pravidla“ a „právní poměry“ nahrazeny
jsou zde jednotným a jednoznačným pojmem „právní normy“.
Podle toho, zahrneme-li do tohoto souboru všechny nebo jen ně
které právní normy, stává se obsah právního řádu širší nebo užší.
Je na př. možno zahrnouti do něho pouze normy prvotní (s původní
relevancí právní) a obecné a vyloučiti z něho veškeré normy druhot
né. Pak by byl právní řád souborem všech zákonů, pokud nejsou
leges spéciales. Nedůsledné jest ale, když do právního řádu za
řazujeme z téhož druhu právních norem (na př. obecných a druhot
ných) jen některé — jako nařízení — a jiné vylučujeme. Takové
nedůsledné pojímání právního řádu vyskytuje se však velmi často
a bývá snad následkem tradičních předpisů o publikaci právních
norem v oficiálních, k tomu určených sbírkách. Má se pak za to,
že veškerý právní řád toho kterého státu obsažen jest v jeho ofi
ciální sbírce a že tudíž normy, které v ní nejsou, nejsou ani sou
částí právního řádu.
Širší a důslednější pojetí právního řádu čítá k němu nejen více
nebo méně libovolnou výseč z celku právních norem, nýbrž všecky
právní normy vůbec, bez ohledu na jejich obecnost (abstraktnost)
nebo konkrétnost. Zabírá do něho tedy i to, čemu se tradičně říká
subjektivní právo, jenže pro toto novější pojetí není již subjektivní
právo něco, co by se svou podstatou od objektivního zásadně roz
lišovalo, nýbrž i ono jest výrazem něčeho, co býti má, t. j. normou,
resp. mnohostí norem (viz § 7). Této objektivisaci všeho práva,
dříve ze dvou noeticky naprosto nestejnorodých složek se skláda
jícího, t. j. objektivního a subjektivního, hoví konstrukce stupňo
vitosti čili hierarchického uspořádání právních norem v právním
řádě.
Že právní řád musí býti nějakým způsobem ustrojen jako
celek či soustava, nebo jednotný systém, od jiných pbdobných celků
odlišný a odlišitelný, pociťovala právní věda odedávna. Vždyť jen
za tohoto předpokladu bylo možno mluviti o právu (t. j. právním
řádě) římském, českém, rakouském a pod. O tom však, co vlastně
tento celek nebo-li jednotu právního řádu jakožto souboru jednot
livých právních norem tvoří či ustavuje, nebylo v tradiční nauce
nijaké jasnosti. Teprve v novější době bylo k tomu poukázáno, že
takovýmto jednotícím tmelem může býti buď prvek obsahový (nor
my určitého obsahu, nebo hovící obsahově určitému principu),
nebo formální (normy, pocházející od téhož normotvorného sub
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jektu; princip delegační, viz § 7). Chceme-li určitý normový sou
bor chápati dynamicky, t. j. v časovém toku jeho změn a doplňků,
je třeba prvku formálního, který vede k původní a nejvyššší normě
(Ursprungsnorm), z níž veškeré ostatní normy normového sou
boru čerpají svou právní relevanci. Této konstrukci hoví představa
jednotného normového souboru jakožto pyramidy, jejíž vrchol
představuje onu původní normu a která jest zárukou jednotnosti
souboru.
Právní řád jako soubor norem určitého druhu není jen jednot
kou normativní, nýbrž tvoří jednotku i jako předmět vědeckého
poznávání. Obecně jest tato zásada odedávna uznávána, byť i velmi
často jen nevědomky. Zásada ta znamená, že při poznávání urči
tého normového souboru (na př. československého právního řádu)
musí býti pro poznávající subjekt existence a obsah jiných podob
ných normových souborů, na př. právního řádu francouzského,
německého atd., naprosto irelevantní, t. j. soubory ty pro něj ne
existují. To obecně uznávalo a uznává se jako samozřejmé, než
v několika případech proti oné zásadě přece se hřeší. Jako nejznámější příklady toho druhu mohou býti uvedeny jednak doktrína
přirozeně-právní, pokud učí, že mají se — zpravidla juris corrigendi gratia — korigovati poznatky, čerpané z positivního práv
ního řádu obsahem přirozeně-právního řádu, při čemž oba řády
považovány bývají za soubory zásadně samostatné, t. j. svrchované;
jednak doktrína mezinárodního práva, pokud i ona vychází z po
dobného předpokladu (samostatnost vnitrostátního a’’mezinárod
ního právního řádu), přesto však domnívá se, že jest dovoleno
uvažovati současně s hlediska obou těchto řádů, jak se stává, když
určitému povinnostnímu subjektu (orgánu), který jeví se povinnostním subjektem pouze s hlediska určitého normového souboru, jako
na př. hlava státu, přičítají se současně funkce a povinnosti, ply-*
noucí z jiného samostatného souboru normového, roz. mezinárod
ního. Tuto konstrukci mezinárodního práva či právního řádu jako
samostatného normového souboru vedle stejně samostatného vnitro
státního právního řádu (kteréhokoliv) možno nazvati dualistickou.
Proti ní stojí konstrukce monistická, která si uvědomuje, že za
předpokladu samostatnosti (svrchovanosti) vnitrostátního práv
ního řádu nemůže současně existovati — rozumí se: normativně —
žádný jiný právní řád, tedy také ne mezinárodní, pokud jej před
pokládáme rovněž jako samostatný (svrchovaný) normový sou
bor. Má-li tudíž obsah obou řádů současně platit, musí býti zjednán
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normativní vztah mezi nimi a to tak, že jeden z nich bude podřízen
druhému a ztratí tím svou samostatnost (svrchovanost) vzhledem
k nadřízenému, jsa pak pouhým dílčím normovým souborem. Zůstává-li takto svrchovaným mezinárodní právní řád, možno mluviti o primátu práva mezinárodního, v opačném případě jde o pri
mát práva vnitrostátního. Volba toho či onoho hlediska záviseti
bude od konkrétní úpravy právních řádů vnitrostátních a právního
řádu mezinárodního. Kde na př. nenajdeme žádné stopy po ně
jakém ústavodárcem zamýšleném omezení svrchovaného zákono
dárného orgánu vnitrostátního, kde tedy nesporně platí podle vnitrostátního právního řádu zásada, že vše to, na čem se zákonodárce
usnese, ať se to příčí obsahově jakýmkoliv jiným normám, tedy po
případě i mezinárodním, jen když zákonodárce zachovává při tom
příslušné procesní předpisy vnitrostátní, dlužno pokládati za plat-?
nou část dotyčného právního řádu, tam zajisté bude spíše vyhovovati konstrukce primátu práva (právního řádu) vnitrostátního. Kde
naopak vnitrostátní ústavodárce projevil vůli omeziti vnitrostát
ního zákonodárce (ať ústavního nebo obyčejného) tím či oním způ
sobem, tedy zejména tak, že mu zásadně upře schopnost tvořiti nor
my, které by se obsahově příčily normám právního řádu mezi
národního, tam nesporně byla by na místě spíše konstrukce primátu
právního řádu mezinárodního.2)
Za předpokladu primátu, t. j. svrchovanosti právního řádu vni
trostátního stává se obsah norem mezinárodně-právních (které
patří dnešního dne většinou k typu norem smluvních) součástí
vnitrostátního právního řádu tím, že orgány tohoto vnitrostátního
právního řádu onen obsah do něho recipují, na př. příslušným schvá
lením mezinárodních smluv vnitrostátním parlamentem nebo hlavou
státu. Tuto recepční teorii lze nazývati i transformační, poněvadž
onou recepcí transformují se jaksi mezinárodně-právní normy
v normy vnitrostátní a právní relevance takto recipovaných mezi
národních norem plyne pak z ohniska vnitrostátního, t. j. z vnitro
státní ústavy.
K pojmovým znakům každého normového souboru a tedy
i právního řádu patří jeho logická uzavřenost: netvoří jen celek
ve smyslu shora naznačeném, nýbrž i celek v sobě uzavřený. To
znamená, že v něm jednak nejsou myslitelný normy, které by si
2) Kelsen, Das Problem der Souverenität und die Theorie des Völkerrechts,
II. vyd., 1928. Weyr, „Právní řád“ ve Slovníku veřejného práva českoslov.
7
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kontradiktorně odporovaly (na př. normy: má býti A a má býti
non A), jednak že nemůže býti dostatečného logického důvodu pro
úsudek, že v něm něco chybí, jinými slovy, že pojem t. zv. právních
mezer nebo pojem právního řádu mezerovitého jest protismyslný.
Právními mezerami nebo mezerami v právu nazývají se zpravidla
případy, ve kterých určitá konkrétní právní otázka právním řádem
není upravena čili rozhodnuta, ač by — podle názoru toho, kdo zde
o mezeře mluví — upravena býti měla. Úsudek o žádoucnosti této
úpravy, která ve skutečnosti chybí, jest zřejmě úsudkem de lege
fercnda, poněvadž předpokládá kritické hledisko k obsahu právního
řádu, který pozorovateli nezdá se býti takový, jaký by podle jeho
názoru býti měl. S hlediska de lege lata je představa jakýchkoliv
mezer v právu nemožná, ba protismyslná, poněvadž je nemyslitel
ný konkrétní případ, který by na základě předpokládaného normo
vého souboru právního nemohl býti rozhodnut. To vysvitne, jak
mile si uvědomíme, že každý normový soubor znamená jen řadu
povinností (norem, t. j. výrazů něčeho, co býti má) a že tedy ve
příčině všech myslitelných konkrétních případů je na otázku quid
juris? vždy možná odpověď: buď jest zde nebo není určitá po
vinnost. Představa právní mezery vzniká v takových případech
proto, že si — z těch či oněch důvodů — přejeme, aby místo ne
gativní odpovědi byla možná odpověd positivní, nebo jinými slovy,
že máme za to, že v konkrétním případě by měla býti stanovena ta
či ona povinnost, kterou snad normotvůrce nestanovil jen proto,
že na ni nemyslil při úpravě dotyčné materie. Mezera v normovém
souboru nestane se mezerou proto, že empirický normotvůrce její
existenci sám předpokládá a činí opatření, aby byla vyplněna, a to
zpravidla tak, že deleguje k této výplni normotvůrce nižšího, za
jehož pravidelnou funkci považuje se aplikace a interpretace obec
ných norem, vydaných vyšším normotvůrcem. Zákonodárce zde
— podle tradiční terminologie — zmocňuje soudce nebo správního
úředníka, aby na jeho místě čili za něho domněle jím nerozhod
nutou (neupravenou) otázku rozhodl sám a to tak, jak by ji byl
asi vyšší normotvůrce rozhodl. Ve skutečnosti zde nižší normo
tvůrce nevyplňuje žádnou mezeru, nýbrž jest vyšším zmocněn, aby
— zpravidla jen od případu k případu, nikoliv s povšechnou derogační funkcí — doplňoval, resp. měnil obecné normy, čili : tam,
kde tyto normy žádných povinností nestanoví (= jsou mezerovité
s hlediska tradičního nàzo’ru na věc), takové povinnosti z vlastní
moci předpokládal (stanovil).
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§ 20.
PRÁVNÍ PRAMENY

Z názvu „právního pramene“,1) nebo „pramene práva“ podává se
především tento povšechný obraz: právo, chápané jako určitý před
mět, obsah nebo náplň něčeho (právního řádu a pod.) čerpá se
nebo plyne (prýští) z jiného předmětu, který právě proto nazývá
se „pramenem“. Než tato představa, která jest zajisté původní,
t. j. nejstarší, velmi často bývá nahrazována jinou, při níž arciť
název „pramen“ (práva) pozbývá svého charakteristického význa
mu; tak když na př. nazveme „pramenem“ určitého ustanovení
právního nějaký konkrétní zákon, nějaké nařízení nebo určitou
sbírku zákonů, nařízení nebo jiných norem.
Podle řečeného jest tudíž nutno rozlišovati několik pojmů pra
menů právních. Dlužno především rozeznávat pojem pramene ve
smyslu materiálním (hmotném) a formálním. Jen v onom materiál
ním smyslu jeví se obrat pramene právního nebo pramene práva
přiléhavým. Neboť zde rozumíme jím určitý zjev nebo fakt, který
stává se příčinou, že obsah práva (právního řádu) jest právě ta
kový, jaký jest a ne jiný. V tomto smyslu možno tedy jako právní
prameny označiti na př. sociální poměry, historické události, zvyk
losti, právní přesvědčení nebo t. zv. ducha národa, národní vlast
nosti, třídní zájmy atd. Je nesporno, že všecky tyto složky (a mnohé
jiné ještě) působí — jakožto příčiny — na obsah (utváření se)
konkrétního právního řádu. Za takové příčiny mohou býti po pří
padě udávány i metafysické zjevy, jako na př. Bůh a jeho vůle
a pod. Právní pramen v naznačeném smyslu chápaný je rázu pří
rodovědeckého (sociologického) : neboť pramen znamená zde pří
činu vzniku práva. Velmi často bývá však tento v podstatě své
přírodovědecký (kausální) postoj kombinován jiným, a to etickým,
tak na př. když v odpovědi na otázku po prameni právním chceme
obdržeti i ospravedlnění práva (jeho konkrétního obsahu). Tako
vým způsobem postupuje nauka přirozeně-právní a historická, když
poukazem na předpisy jakéhosi přirozeného (nezměnitelného) prá
va, pokud se týče na lidský rozum a pod., nebo poukazem na ducha
’) Weyr, „Právní prameny“ ve Slovníku veřejného práva českoslov., týž,
Nauka o právních pramenech a novější spory o ní (Právník, 52. sv., 1913),
Mezger, Der Begriff der Rechtsquelle (Archiv für zivilistische Praxis, XIII,
1931), Ross, Theorie der Rechtsquellen. Ein Beitrag zur Theorie des positiven
Rechts auf Grundlage dogmenhistorischer Untersuchungen, 1929.
7*
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lidu (Volksgeist) snaží se ospravedlniti a odůvodniti existenci
práva určitého obsahu. Podobně počíná si i teorie teologická či teokratická, když odvoláním se na vůli boží jakožto poslední pramen
všeho práva chce je opravedlniti a odůvodniti, t. j. prokázati důvod
jeho existence.
O právních pramenech uvažuje se v tomto smyslu zpravidla
výhradně vzhledem k t. zv. objektivnímu právu jakožto souhrnu
obecných (obecně závazných) právních norem, tedy v první řadě
zákonů. Obdobná otázka o právních pramenech t. zv. subjektivních
práv a nároků se v tomto smyslu vůbec neklade a kdyby položena
byla, byla by zodpověděna asi tak, že za pramen subjektivních práv
dlužno považovati patrně právo objektivní, tedy pravidla právní,
z nichž ona subjektivní práva „plynou“. Otázkou tou vzniká však
další problém, co jest vlastně pokládati za objektivní právo: zda
jen t. zv. psané (čili výslovně stanovené; gesetzt — gesatzt) právo,
či také ještě jiné prameny vedle tohoto psaného práva, kterému se
zhusta říká i „positivní“. Problém právních pramenů dostává se
takto zřejmě na jinou kolej tím, že za pramen práva, a to nesporný,
primární a původní, považuje se nikoliv již to, co podle dřívější
představy bylo příčinou (důvodem) vzniku práva objektivního urči
tého obsahu, nýbrž toto právo samotné, pokud jest právě psané
(výslovně stanovené) a vedle něho uznávají se pak jakési supletorní prameny, jako jest právo nepsané (obyčejové), právo sta
novené soudy a jinými úřady, které je — podobně jako zákono
dární činitelé — tvoří, jsouce tedy taktéž „právními prameny“.
Problém právního pramene bývá nadmíru komplikován tím,
když se uvádí ve spojení s problémem podstatně jiným, t. j. s otáz
kou po logickém důvodu poznání platnosti (existence) práva.
S tohoto hlediska stávají se pojmy právního pramene a důvodu
poznání synonymními a z něho lze pochopiti, že některými nauka
mi uvádí se na př. — vedle lidského rozumu — i věda jakožto
zvláštní a i nejvyšší právní pramen.
Proti právě projednanému materiálnímu pojetí právních pra
menů stojí, jak již naznačeno, pojetí formální, které nastává tehdy,
když za právní pramen prohlašujeme vnější normativní formu, ve
které určitý normativní obsah vystupuje, tak na př., když prohlásí
me za pramen našeho občanského práva občanský zákon z r. 1811
a pod. Pro takové formální pojetí stává se pak arciť název a za ním
se skrývající názorný obraz pramene, ze kterého by právo teprve
plynulo či prýštilo, málo přiléhavým. Neboť nepřihlížíme-li ke kon
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strukci, podle které by pro subjektivní právo civilní byl pramenem
občanský zákoník jakožto právo objektivní (představa subjektivního
práva, plynoucího z objektivního, jest zcela běžná), nelze schvalovatí představu, podle které by z určité formy plynul teprve její
obsah: naše občanské právo „neplyne“ z občanského zákona z roku
1811, nýbrž jest v něm obsaženo.
Právních pramenů v naznačeném formálním smyslu může býti
a jest též skutečně celá řada: zákony, nařízení, státní smlouvy, sta
tuty atd. Pro názor, který si uvědomil, že není důvodu omezovati
pojem právní normy zásadně na normy relativně obecné (abstrakt
ní), budou právními prameny stejně ony vnější normativní formy,
ve kterých vystupují právní normy relativně konkrétní, tedy soud
ní rozsudky, administrativní rozhodnutí, soukromá právní jednání
atd., atd. Všecky tyto právní prameny — ať obecné nebo konkrétní
— lze zpravidla zařadit do skupiny psaných pramenů, poněvadž
jest písemnost dnešního dne obvyklou formou právních norem. Za
protivu těchto psaných pramenů nelze však — jak se zpravidla stává
— považovati prameny nepsané jakéhokoliv druhu, nýbrž pouze pra
meny ústní.2') Neboť podle východiska konstrukce pramenů práv
ních ve smyslu formálním lze za takový pramen uznati pouze to,
co možno chápati jako normu, nikoliv snad jiné skutečnosti, byť
i normativně relevantní (právní činy); proto jest nedůsledné, když
se vedle psaných právních pramenů (zákonů a pod.) staví na př.
obyčej jako pramen nepsaný (viz § 36).
Chápeme-li pojem právních pramenů v právě naznačeném for
málním smyslu, pak má i představa přímých a nepřímých, vyšších
a nižších, bližších a vzdálenějších, po případě posledních pramenů
právních jiný význam, než při představě právního pramene ve
smyslu materiálním jako jakési příčiny (bezprostřední nebo ne
přímé) vzniku práva. Neboť jest jasno a přirozeno, že ptáti se po
prameni určitého ustanovení v onom formálním smyslu musí znamenati tolik, jako ptáti se po jeho relevantnosti (platnosti, norma
tivní existenci) a že důsledkem zmíněné již hierarchické úpravy
práva (právního řádu) objeví se obdobná nebo vlastně stejná hier
archie u právních pramenů takto formálně chápaných, což zna
mená, že nižší pramen odvozuje svou relevantnost od vyššího až
k nej vyššímu, který uděluje právní relevanci všem nižším prame
nům, nemaje sám žádné jiné než té, kterou u něj poznávající sub
2) Chytil, Nepsané právo (Časopis pro právní a státní vědu, XIII, 1930).
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jekt prostě předpokládá. Má-li býti určitá mnohost norem jednot
ným souborem (celkem) — jako na př. římské právo, českosloven
ské, rakouské, italské atd. právo — musí býti předpokládán pouze
jediný nejvyšší pramen, z něhož veškeré ostatní normy čerpají
svou relevanci, čili: z něhož (formálně) plyne veškeré právo. Z to
hoto poznatku podává se, že je nemožné, aby týž jednotný normový
soubor měl dva nebo více souřadných (koordinovaných) a na sobě
nezávislých nejvyšších pramenů, poněvadž by tím padla jeho supponovaná jednotnost. Tak není na př. možno tvrditi, že vedle psa
ného práva (zákonů) jest ještě řada jiných souřadných pramenů
právních, jako snad právní přesvědčení lidu, obyčej atd.
Otázku pramenů právních (ve formálním smyslu) lze nadhoditi
nejen ohledně celého právního řádu, nýbrž i jednotlivých jeho
obsahově determinovaných částí. Tak děje se, když tážeme se na
př. po právních pramenech ústavního, správního (veřejného), ob
čanského, obchodního atd. práva. Zde možno odpověděti buď vý
počtem jednotlivých konkrétních norem (zákonů, nařízení atd.),
individualisovaných podle data a čísla nějaké oficiální sbírky,
nebo povšechně charakterisací těchto pramenů podle toho, jaké po
stavení zaujímají v hierarchii forem právních. Tak bude na př. lze
říci, že pramenem ústavního práva jsou zpravidla zákony ústavní
(normy vyšší a prvotnější než zákony t. zv. obyčejné), že jako
pramen správního práva objevuje se mnohem častěji, než na př.
v právu civilním (soukromém), forma nařízení a pod.3)
Pokládáme-li určitou právní formu, ve které normový obsah vy
stupuje (zákon, nařízení, statut atd.), za pramen práva, jak svrchu
se dělo, dlužno se vystříhati toho, abychom, současně a vedle těchto
pramenů nepovažovali i určité vnější sbírky norem (ať úřední nebo
neúřední) taktéž za stejnorodý právní pramen.
§ 21.

ZÁSADA LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI
A PROBLÉM NEZMĚNITELNOSTI NOREM

Tato zásada zřejmě patří k hledisku dynamickému, neboť s hle
diska statického nemá představa rušení (zániku) norem, jehož spe
ciálním případem jest derogace, žádného smyslu, poněvadž normo
vý soubor jeví se mu jako cosi stálého a nehybného. Poněvadž pak,
•) Merkl, Allgemeines Verwaltungsrecht, str. 98 a další.
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jak bylo již řečeno (§8), znamená hledisko dynamické — u srov
nání se statickým — noetický postoj metanormativní, bude i sama
zásada lex posterior derogat priori míti povahu metanormativní,
t. j. imanentní způsob normativního poznávání překračující (transcendující). Jí tdtiž vyjádřeno jest povšechné pravidlo, že později
vyjádřená vůle normotvůrcova má míti přednost před vůlí dříve
jím vyjádřenou, pokud obsah obou se navzájem nesnáší (vylu
čuje). O sobě, t. j. normologicky, podobné poznávací pravidlo se
nijak nepodává z normativní noetiky, poněvadž stejně by mohl býti
tvrzen jeho opak, že totiž v případě obsahového konfliktu dvou vý
razů normotvůrcových má míti přednost dřívější. Logicky vyloučen
zůstává — za nezbytného předpokladu jednotnosti dotyčného normo
vého souboru — pouze případ, že by dva výrazy navzájem se obsa
hově vylučující — tedy: má býti A a má býti non A — zároveň pla
tily. Připuštěním této možnosti (která jest však, jak bylo řečeno,
logickou nemožností) porušena byla by noetický nezbytně před
pokládaná jednotnost a tudíž i soustavnost předmětu poznávání,
t. j. normového souboru.
Z poznatku, že stejně jako zásada lex posterior může platiti
— jako poznávací pravidlo — její opak, podává se již, že máme
co činit s větou, která neplatí o sobě, nýbrž jejíž stanovení přísluší
normotvůrci, takže jeví se jako součást poznávaného normového
souboru. (Jinak a tudíž nesprávně mé Základy filosofie právní,
str. 21.) Že empirický normotvůrce bude z praktických důvodů
stanovití povždy ji a nikoliv její opak, je přirozené, poněvadž jest
praktickým účelem jeho normotvorné činnosti, aby se to, co chce
(t. j. to, co podle norem jím stanovených má býti), ve světě vněj
ším skutečně prosadilo. S tohoto hlediska praktické funkce normy
(viz § 10) rozumí se pak samo sebou, že pozdějšímu výrazu své
vůle dává přednost před dřívějším, pokud si obsahově odporují,
což právě znamená, že si přeje, aby dřívější výraz jeho vůle byl
považován za zrušený pozdějším, i když by to v jednotlivých pří
padech sám nebyl vyslovil. Znamená tedy zásada lex posterior,
pokud ji předpokládáme jako součást poznávaného normového sou
boru, tolik, jako tento projev normotvůrcův: „Poněvadž je logicky
vyloučeno, aby někdo současně něco chtěl a zároveň nechtěl, chci,
aby každému výrazu mé vůle obsaženému v normách mnou stano
vených, bylo rozuměno tak, jako bych v onom výrazu zároveň byl
výslovně prohlásil, že jsem svou vůli změnil, pokud bych byl snad

104

dříve vyslovil vůli, obsahově mé nynější, t. j. pozdější, protichůd
nou.“ Jen proto pak, že veškeří tvůrci empirických právních řádů
svou normotvorbou sledují týž účel, t. j. aby vůle jejich (obsah
norem jimi stanovených) se ve světě vnějším pokud možná pro
sadila, má běžná nauka za to, že se věta lex posterior derogat priori
rozumí sama sebou, čili jinými slovy, že jest pravidlem normativ
ního poznávání.
Je jasno, že zásada, vyjádřená větou lex posterior, jest jen spe
ciálním případem obecnějšího pravidla pozdějšího rušení dřívější
normy normotvůrcem, při čemž akt rušení nejeví se jako nová nor
ma, obsahově dřívější normě odporující, nýbrž jako ryzí contrarius
actus, jímž dává se na jevo, že dříve vyjádřená vůle neexistuje:
normotvůrce nechce již, co dříve chtěl. Vždyť i případ označený
větou lex posterior derogat priori dá se, chceme-li, rozložití ve dvě
části: v contrarius actus, rušící dřívější normu, a normotvorný po
čin, stanovící novou, dřívější normě obsahově odporující normu.
Možno tudíž zásadu lex posterior chápati i jako zkratku, pomocí
které obě zmíněné části splývají v jediný projev.
Bylo již řečeno, že běžné normativní nazírání má zpravidla za
to, že zásada lex posterior rozumí se sama sebou, t. j., že v kon
krétních případech platí i tehdy, když ji normotvůrce v normě vý
slovně neprohlásil. Než z opatrnosti velmi často tak činí; viz na př.
obligátní ustanovení: „Tímto zákonem (nařízením atd.) pozbývají
platnosti (účinnosti) všecka dřívější ustanovení, pokud mu od
porují.“ Vzhledem k tomu, že je logicky vyloučeno, aby týž normo
tvůrce (normový soubor) zároveň chtěl a nechtěl tutéž věc (A
a non A), je podobné výslovné zdůrazňování skutečně zbytečné.
Výslovnou derogací tohoto druhu může však býti naznačeno ještě
něco jiného, a sice zásada, že příslušný normotvůrce jest kompe
tentní, pokud se týče považuje se za kompetentního, zrušit později
normu, kterou dříve stanovil. Tím dostává se zásada, vyjádřená
větou o lex posterior, do spojení s problémem změnitelnosti,
pokud se týče nezměnitelnosti norem (normových souborů).
Pokud jde o tento problém, vznikají následující otázky: Je mys
litelný normový soubor, tedy i právní řád, normativně, tedy de
jure, nezměnitelný? Je v kompetenci stanovití určitou normu ob
sažena zároveň i kompetence ji později zrušiti, pokud se týče mě
ní ti? Na první pohled zdálo by se, že skutečně v kompetenci či
schopnosti normotvůrcově stanovití normu je obsažena i kompe

105

tence (schopnost) dodatečně ji měniti nebo úplně zrušiti. Tento
názor na věc hoví empirickému hledisku na normotvůrce a jeho
výtvor (normový soubor). Není v něm zprvu nic normativního,
poněvadž normotvorná činnost chápána jest zde jako výron (ma
nifestace) určité schopnosti: kdo jest schopen stanovití normu,
bude míti i schopnost ji později zrušit nebo pozměnit. S tohoto
hlediska plynula by pak skutečně logická nemožnost nezměnitel
ných norem. Jinak utváří se však věc, když v oné normotvorné čin
nosti spatřujeme nikoliv nějakou reálnou schopnost, nýbrž schopnost
či způsobilost propůjčenou normovým souborem samým, tedy to,
čemu se říká kompetence (příslušnost). Takovým způsobem staví
se normotvůrce pod normu, čili východiskem normativního pozná
vání stává se základní pojem normy a normotvůrce orgánem, nor
mou k činnosti své povolaným. Toto povolání či kompetence může
se zhustiti v přímou povinnost a pak lze mluviti o povinnosti nor
motvorné.
Ovládá-li nás představa normotvůrce jako činitele normou ke
své činnosti povolaného, pak jest zřejmo, že ve schopnosti (způ
sobilosti, kompetenci) stanovití určitou normu naprosto nemusí
býti obsažena i schopnost ji dodatečně rušiti nebo změniti a že je tedy
velmi dobře myslitelná norma zásadně nezměnitelná, když zde právě
není nikoho, kdo by podle normového souboru, k němuž ona nor
ma přísluší, byl povolán ji zrušiti nebo změniti, ba možno dokonce
říci, že ona původní norma (ohnisko, Urnorm), kterou si předsta
vujeme na počátku či vrcholku každého normového souboru, je
nutně vždy nezměnitelná, má-li vůbec býti normativní identita
normového souboru zachována.
Poněvadž však, jak bylo již řečeno, má se obecně za to, že pra
vidlem jest změnitelnost právních norem a nezměnitelnost výjim
kou, bývá v jednotlivých právních řádech nikoliv ona změnitelnost,
nýbrž případná nezměnitelnost přímo a výslovně stanovena. (Nejznámějším případem toho druhu jest ustanovení francouzské ústa
vy o nezměnitelnosti republikánské formy státu; viz Jellinek, Vše
obecná státověda, str. 572.)
Vůči takovýmto ustanovením, která výslovně prohlašují určité
normy (jejich obsah) pro budoucnost za nezměnitelné, vzniká zá
sadní interpretační otázka, zda jsou takové normy vůbec myslitelné
vzhledem k předpokládané svrchovanosti normotvůrcově. Zásada
o nezměnitelnosti té či oné normy předpokládá totiž možnost sebe-
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vázanosti svrchovaného normotvůrce (Selbstverpjlichtung), který
sám sebe zavazuje, že v budoucnosti nebude na obsahu určité normy
nic měnit, na př. té, která organisuje stát jako republiku. (Kelsen,
Allgemeine Staatslehre, str. 74, 122.) Než takovýto závazek svrcho
vaného normotvůrce nemůže býti závazkem právním už pro svou
zřejmou autonomnost. Ostatně i představa svrchovaného normo
tvůrce, který by byl přesto zároveň subjektem povinnostním, působí
značné obtíže.
Nehledě však ani k právě zmíněné otázce možnosti či nemož
nosti sebevázanosti normotvůrce, je nasnadě následující úvaha,
která by vedla k praktické nemožnosti norem zásadně nezměnitel
ných : i kdybychom totiž připustili, že jest určitá norma myslitelná
jako nezměnitelná součást příslušného normového souboru (na př.
norma, stanovící republikánskou formu státní), přece by konec
konců nezáleželo na možnosti nezměnitelnosti této normy, nýbrž
zásady, která ji jako nezměnitelnou stanovila. Tedy: pokud platí
zásada, že norma, stanovící nezměnitelnost republikánské formy
státní, jest nezměnitelná, můžeme, chceme-li, připustiti, že normo
tvůrce skutečně nemůže onu republikánskou formu změnit (na př.
v monarchickou) ; ale jiná je otázka, zdali je ona zásada, stanovící
nezměnitelnost republikánské formy státní, sama změnitelná, což
znamená opět problém možnosti autonomní sebevázanosti normo
tvůrce. Zodpovíme-li tento problém záporně, pak jest zřejmo, že
tím dána jest i možnost změniti v budoucnosti normu za nezměni
telnou prohlášenou, ne sice tak, že by byla bezprostředně změněna
(tedy na př. republikánská forma státní v monarchickou), nýbrž
že by nejdříve odstraněna byla z normového souboru zásada, která
ji za nezměnitelnou prohlašuje, čímž by se právě změnitelnou
stala.1)
Za předpokladu obecné platnosti zásady lex posterior derogat
priori, která v sobě obsahuje, jak jsem viděli, i povšechnou zásadu
změnitelnosti normového souboru, jest zkoumati noetická pravidla,
která určují rozsah její platnosti v konkrétních případech.
*) Weyr, Zur Frage der Unabänderlichkeit von Rechtssätzen (Juristische
Blätter, XVI, 1916), týž, Základy filosofie právní, str. 106, Verdroß, Zum
Problem der Rechtsunterworfenheit des Gesetzgebers (Juristische Blätter, XVI,
1916), Merkt, Die Unabänderlichkeit von Gesetzen — ein normologisches Prinzip
(tamtéž, XVII, 1917), Brychta, Otázka nezměnitelnosti ústav (Časopis pro právní
a státní vědu, I, 1918).
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§ 22.

POJEM JEDNOTKY NORMOVÉ (ZMĚNA
A DOPLNĚNÍ NORMY)

Dlužno rozlišovat! jednotku normovou ve smyslu vnitřním (lo
gickém) a vnějším (mluvnickém a jiném).1) Ve smyslu prvním jest
jednotka ustavena, jakmile výraz toho, co má býti, je hotov. Výraz
ten může býti výrokem podmíněným (hypothetickým: je-li A, má
býti B), nebo absolutním (to, co býti má, jest vysloveno nepodmí
něně). K jednotce normové ve smyslu vnitřním může po případě
patřiti i stanovení subjektu, který jest povinen činiti to, co podle
ní má býti (subjekt povinnostní), tedy na př.: má býti A; subjekt
B jest povinen je uskutečniti.
Vnitřní jednotku normovou lze dále ještě rozložití, je-li rozloži
telný obsah či předmět povinnosti (to, co má býti: povinnost A mů
že se skládati z dílčích povinností a, b, c, atd.), nebo jeho subjekt
(týž normativní výraz ukládá povinnost několika povinnostním sub
jektům).
O vnější jednotce normové lze mluviti tehdy, když ji ustano
vuje jednotka mluvnická (gramatická): v tomto smyslu jest přede
vším jednotlivá věta, na př.: „Hlavou státu jest volený president,“
takovou jednotkou. Jednotka vnější a vnitřní může, ale nemusí,
spadati v jedno. Věta: „Růže mají kvésti“ jest příklad jednotky
normové v obojím smyslu, věta: „Hlavou státu jest volený presi
dent“, nejsouc patrně sama o sobě výrazem něčeho, co býti má, pak
příkladem pro opak. Dalšími příklady normových jednotek vněj
ších jsou legální definice, interpretační pravidla a pod. „Věta“
jako mluvnická jednotka není však jediným případem vnější jed
notky normové. Jsou jimi i normativní výrazy, které jinak než
mluvnicky vystupují jako jednotky, na př. povšechně zevně (sty
listicky). Takovými jednotkami jsou především jednotlivé para
grafy (nebo jejich odstavce) určitého zákona. Hlavně „zákon“ jest
typickým případem zevně samostatně vystupující normové jed
notky. Je jasno, že takový zákon, byť by se skládal z několika para
grafů (dílčích jednotek vnějších), nemusí obsahovati zároveň ani
jedinou normu ve smyslu vnitřním. Přesto však jeví se nám jako
’) Weyr, Pojem změny a doplnění normy. Příspěvek k výkladu čl. I. uv.
zák. k ústavní listině čsl. (Vědecká Ročenka právn. fak. Masarykovy university,
XI, 1932).
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typický příklad jednotky normové — avšak toliko ve smyslu
vnějším.
Běžná nauka a praxe právní jest zvyklá označovati především
vnější jednotky normové jako samostatné normy: samostatnou
normou jest v tomto smyslu každý zákon (občanský, trestní, živ
nostenský atd.), skládající se třeba z několika set samostatných
paragrafů, které opět se dělí na jednotlivé odstavce. I různé „od
díly“, „hlavy“ nebo „kapitoly“ téhož zákona považují se za (po
měrně) samostatné normy. Uváživše vše, co bylo zde řečeno, bude
me si vědomi, že soujem všech normových jednotek, tvořící to,
čemu se obyčejně říká „objektivní právo“ nebo správněji „právní
řád“, bude skýtati naprosto jiný obraz podle toho, zda sestrojíme
jej podle kriteria vnější nebo vnitřní jednotky normové. Běžnější
jest nám obraz, sestrojený podle kriteria prvního. Podle tohoto
kriteria skládá se na př. československý právní řád z občanského,
trestního, směnečného, obchodního, branného a mnoha jiných ta
kových „samostatných“ zákonů, a každý z těchto zákonů opět
z řady stejně (relativně) samostatných oddílů, hlav, kapitol, para
grafů, pokud se týče odstavců. Zcela jinak vypadal by týž právní
řád, kdybychom se pokusili sestrojiti jej pokud možná podle kri
teria vnitřní jednotky normové. Tím stal by se obsah velké řady sa
mostatných zákonů pouze dílčí (tedy nesamostatnou) částí norem,
jež bylo by teprve podle shora naznačeného způsobu konstruovati.
To platí zejména o zákonech obyčejně jako „občanské“ označova
ných, pokud právě obsahují výpočet skutkových podstat právně
relevantních, t. j. onu část normového obsahu, která jest předpo
kladem (podmínkou, hypotesou) pro vznik právní povinnosti. Je-li
schématem hypotetické normy — a právní normy jsou zásadně
hypotetické — uvedená již věta: Je-li A, má býti B, jest právě
toto A hlavním obsahem oněch „občanských“ zákonů. Sem patří
v jednotlivostech „předpisy“ o vzniku a zániku právní subjektivity,
o plnoletosti, o náležitostech a druzích platných smluv a jiných
právních jednání atd. To, co má býti, tedy v našem případě B, může
býti a bývá často skutečně obsaženo v jiných vnějších normových
jednotkách než ono A. Tyto normové jednotky nazývají se zpra
vidla „formální“, „procesuální“ nebo „exekuční“.
Bylo již shora naznačeno, že individualisujícím kriteriem nor
mové jednotky (ve smyslu vnitřním) jest — mimo jiné — jednak
subjekt, jednak objekt povinnosti. Dají-li se tyto znaky dále roz
ložití, dá se i rozložití sama jednotka normová v několik jednotek.
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Tak obsahuje — jaksi in nuce — každá obecná (t. zv. abstraktní)
norma řadu norem konkrétních, poněvadž „obecnou“ nazýváme
právě onu normu, která vztahuje se na větší počet nebo vůbec na ne
určitou řadu povinnostních subjektů (A, B, C, D . .. atd.). Jejím
protikladem jest lex specialis s poměrně malým, resp. omezeným
počtem takových subjektů nebo snad vůbec jen jediným. Je zřejmo,
že protiklad obecné a konkrétní normy bude vždy jen relativní,
t. j., že táž norma může se — vzhledem k jiným — jeviti jednou
jako obecná, jednou jako konkrétní.
I povinnostní obsah (objekt; to, co má býti, nehledíc k osobě,
která to má přivoditi) může podobným způsobem býti obecnější
nebo konkrétnější.
S hlediska statického jeví se býti konkrétní norma obsažena
v obecné a obě mají tutéž, t. j. stejnou relevanci právní; s hlediska
dynamického však plyne konkrétní (konkrétnější) norma z obecné
(obecnější), nemajíc tutéž, nýbrž menší (nižší) relevanci právní
(obecný zákon — konkrétní smlouva, na jeho „základě“ uzavřená,
nebo konkrétní rozsudek, na jeho základě vydaný).
Je přirozeno, že to, co bylo shora řečeno o normových jednot
kách ve smyslu vnitřním (logickém) a vnějším, platí stejně o obec
ných jako o konkrétních normách. To znamená, že ne každý samo
statný rozsudek, ne každé administrativní rozhodnutí nebo sou
kromá smlouva musí býti i samostatnou normovou jednotkou ve
smyslu vnitřním. Je jich naopak mnoho, které představují jen jed
notky ve vnějším smyslu. Naopak opět může jeden rozsudek,
jedno administrativní rozhodnutí nebo jediná smlouva obsahovati
několik normových jednotek ve smyslu vnitřním.
Norma může míti, jak známo, i takový obsah, který jeví se
jako zrušení, změna nebo doplnění nějaké dřívější normy. Vzniká
pak otázka, jaký jest poměr mezi oběma (dřívější a pozdější).
Vycházíme-li z pojetí normy jako normové jednotky vnitřní (jako
výrazu něčeho, co má býti), pak t. zv. derogační, t. j. zrušující
norma znamená jen contrarius actus: to, co mělo býti, nemusí již
— následkem zrušující normy — býti. Zrušující norma jest „nor
mou“ jen potud, pokud negativní vůli (negaci vůle) lze ještě označiti jako vůli. Absolutní vznik normy nelze právě tak normativně
chápati jako její absolutní zánik (zrušení).
Proti výslovnému a přímému zrušení normy (jímž nastává po
vinnostní vacuum: kde byla dříve povinnost, není jí více), stojí, jak
známo, případ nepřímého zrušení, který zakládá se na úvaze, že
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je nemyslitelno, aby týž normotvůrce současně a zároveň chtěl dvě
věci (povinnosti), které se navzájem vylučují. Chci-li, aby bylo A,
nemohu zároveň chtíti, aby bylo i non A. Připouští-li určitá záleži
tost podle své povahy pouze určitou úpravu (jmenujme ji A), pak
tím, že jsem ji jako normotvůrce nařídil, řekl jsem zároveň, že ne
chci úpravu B, C, D nebo jinou. Zvolím-li později úpravu B nebo C
nebo D, pak nemohu dále chtíti i úpravu A, t. j., stanovím-li doda
tečně (později), že má býti B, zrušil jsem tím implicite (nepřímo)
svou dřívější normu, že má býti A. To znamená pravidlo lex posterior derogat priori.
Poměr mezi dvěma eventualitami normotvůrci k disposici
jsoucími (úprava A nebo úprava B) může býti i takový, že normo
tvůrce jednu z nich zvoliti (chtíti) musí; pak znamená zrušení nor
my, stanovící úpravu A, zároveň vznik nové normy, stanovící
úpravu B. Zrušením dřívější normy vzniká zde norma pozdější
tak, jako jinak vznikem pozdější normy zrušuje se norma dřívější.
Pozdější norma může po případě jen částečné rušiti (zrušiti)
dřívější. Zde zpravidla mluvíme o změně dřívější (původní) nor
my. Představa ta předpokládá, že víme, co tvoří individualisující
znak normy, zda identita subjektu povinnosti, či předmětu povin
nosti, nebo snad identita normotvůrce či něčeho jiného. Zůstává nor
ma : „ Povinnostní subjekt A má povinnost x“ touž normou, když
nahradíme povinnostní subjekt A subjektem jiným (B), nebo po
vinnostní předmět (obsah povinnosti x) jiným předmětem (na
př. y) ? Neboť patrně jen za předpokladu, že změnou normy neruší
se její identita, t. j. nestává se jinou, možno mluviti o její změně.
Jinak bylo by nutno představiti si věc tak, že nová norma (na př.
„Povinnostní subjekt A má povinnost y“) nastoupila na místo dří
vější normy („Povinnostní subjekt A má povinnost x“), kterou zru
šila. Jde zde v podstatě o týž problém jako v případech, ve kterých
mluvíme o přechodu práv (subjektivních oprávnění) z jednoho
oprávněného na druhého, při čemž dlužno předpokládati, že změ
nou v osobě oprávněného neruší se identita oprávnění (subjektiv
ního práva). Na př. subjektivní právo vlastnické k předmětu A
zůstává totéž bez ohledu na osobu vlastníka a může proto „přecházeti“ — prodejem, darováním, dědickým postupem a pod. —
z jednoho vlastníka na druhého. Takový jest aspoň běžný názor.
Tak jako představa změny normy předpokládá i pojem doplnění
normy její zásadní identitu. Pozdější (doplňující) normou přidává
se něco k dřívější, a to buď rozšířením předmětu (obsahu) povin
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nosti nebo okruhu subjektu povinnosti. Co platí o doplnění dří
vější normy, platí obdobně i o případech jejího zúžení (částečného
zrušení).
V pravidlu lex posterior derogat priori dlužno podle běžného
pojetí rozuměti slovu lex (norma) ve smyslu vnější jednotky nor
mové. Neboť funkce této věty vztahuje se zřejmě i na nesamostatné
části vnitřních jednotek normových. Jí neruší, nemění, nedoplňují
se jen normy, nýbrž po případě pouze skutkové předpoklady (pod
staty) pro vznik, zánik nebo změnu povinností. Tak stalo by se na
př. v případě, kdyby lex posterior změnila věkovou hranici plnoletosti. V tomto případě lex posterior mění celou řadu norem (po
vinností); běžný názor připisuje jí však derogující funkci pouze
vůči dřívějšímu „předpisu“ o plnoletosti, který ona lex „ruší“,
resp. „mění“.
Avšak nejen na mluvnickou (gramatickou) vnější jednotku
normovou — jako na př. na větu: Plnoletosti nabývá se dosažením
21. roku — vztahována bývá působnost věty lex posterior de
rogat priori, nýbrž i na jednotky shora vzpomenuté, jako jsou jed
notlivé zákony (jakožto celky), jejich oddíly, kapitoly nebo hlavy,
pak jednotlivé paragrafy, resp. jejich odstavce atd. Zde však —
a to jest poznatek velmi významný — derogace musí býti normotvůrcem (pozdější normou) výslovně stanovena. Automatická
působnost věty lex posterior derogat priori — a tato automatická
působnost jest jejím vlastním polem — vztahuje se toliko, a to
nutně, na normové jednotky ve vnitřním smyslu. Obvyklá inter
pretace proti této zásadě často hřeší. Tak se má na př. za to, že
vydáním nového živnostenského, horního, honebního atd. zákona
ruší se dřívější zákony s tímže titulem jako celky, zcela bez ohledu
na to, na kolik obsah nového zákona skutečně odporuje zákonu
dřívějšímu. Je možné, ba snad pravděpodobné, že normotvůrce,
vydávaje nový zákon horní nebo živnostenský, zamýšlel tím sku
tečně zrušiti příslušný starý zákon jako celek; tento úmysl, není-li
v novém zákoně výslovnou derogační klausulí projeven, musí býti
do něho aspoň vinterpretován, v žádném případě však zrušení ta
kové dřívější vnější jednotky normové (horního, živnostenského zá
kona atd.) neplyne z automatické funkce věty lex posterior derogat
priori, poněvadž tato, jak bylo již řečeno, vztahuje se — přímo,
t. j. bezprostředně — pouze na vnitřní jednotky normové.
Jsou případy, ve kterých vnější jednotka normová (zákon)
skládá se z několika částí, z nichž každá má jinou relevanci právní.
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Jsou to sice výjimky, ale vyskytují se. Jako příklad lze uvésti uvozovací zákon k československé ústavní listině (ze dne 29. února 1920,
č. 121 Sb. z. a n.), která ve svém čl. VII. prohlašuje, „že ustano
vení článku I., II., III., 1. odst. a VI. tvoří součást ústavní listiny
podle § 33 této listiny“. To znamená, že jen tato ustanovení jsou
předpisy ústavními (po případě i čl. VII.), t. j., že podle článku I.
mohou býti měněny nebo doplňovány jen zákony označenými za
ústavní, kdežto ke změně a doplnění ostatního obsahu uváděcího
zákona stačil by zákon obyčejný. Zásada lex posterior derogat
priori platí o vzájemném poměru norem téže relevance právní (obě
leges jsou na př. prostými zákony) nebo pro případy, že pozdější
lex jest hodnotnější než dřívější. Z řečeného plyne, že citovaný
uváděcí zákon jako celek mohl by býti zrušen, po případě doplněn,
jen ústavní normou (§ 33 úst. listiny). Vycházíme-li však z jeho
jednotlivých článků jakožto samostatných vnějších jednotek nor
mových, platí to, co bylo právě shora řečeno.
§ 23.
POJEM PRÁVNÍ OSOBY ČI OSOBNOSTI

Základním předmětem normativního a tedy právnického po
znávání jest norma, t. j. obsah toho, co býti má. V tomto obsahu
vyskytnouti se může i představa toho, kdo jest povinen obsah ten
uskutečniti, t. j. subjektu povinnostního. V oblasti abstraktní normologie jest tento subjekt rovněž abstrakcí (bod přičitatelnosti),
kterou nelze explikativně definovat po způsobu přírodovědeckém.
Tento povinnostní subjekt stává se v právní teorii t. zv. právní
(právnickou) osobou.1) O ní praví se, že jest „nositelem“ práv
a závazků, při čemž klade se — ve shodě s metodologickým po
stojem běžné právní vědy — důraz především na právo (roz.
subjektivní, právní nárok). Pro empirického normotvůrce (záko
nodárce), který normovým souborem, jejž stanoví, chce upravovati vnější, t. zv. životní poměry a působiti na ně, stává se oním
právním subjektem fysický člověk, poněvadž jen na něho může
představa normy působiti jako motiv. Běžná právní teorie, tušíc
metodologický rozdíl mezi pojmem abstraktního povinnostního
subjektu ve smyslu obecné normologie a pojmem reálného (sku
tečného) člověka v biologickém smyslu, zpravidla připisuje tomuto
právní osobnost pouze jako určitou vlastnost, kterou mu pro’) Sedláček, „Právnická osoba“ ve Slovníku českoslov. práva veřejného.
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půjčuje právní řád, čímž ovšem představa samostatného abstrakt
ního povinnostního subjektu ve smyslu obecné normologie mizí.
Poněvadž pak tato teorie ovládána jest dosud velmi značně před
stavami přirozeně-právními, má často za to, že právní osobnost
jakožto vlastnost biologické jednotky „člověk“ rozumí se sama
sebou a nemusí jí býti positivním (konkrétním) řádem zvlášť
udělována, nýbrž nanejvýš pouze uznávána.
Názor, že právní osobnost fysického jednotlivce rozumí se
sama sebou (s určitými výjimkami: srovn. instituci otroctví) a že
jen on jest vhodným nositelem této osobnosti (jakožto vlastnosti),
poněvadž jen on jest schopen uvědomovati si obsah normy a ná
sledkem toho dáti na sebe působiti její představu jako motiv jed
nání, neshoduje se však s běžnou konstrukcí pojmů t. zv. práv
nických či morálních osob (korporací, nadací atd.), které běžnou
naukou staví se po bok osobám fysickým. Těmto právnickým oso
bám nelze ovšem již přičítati právní osobnost jako pouhou jejich
vlastnost, kterou by měly vedle jiných vlastnosti, poněvadž ony
žijí a vyskytují se — i podle názorů tradiční pravovědy — toliko
v oblasti normativní. Proto považuje část běžné, realisticky orien
tované právní nauky tyto právnické osoby za pouhé umělé kon
strukce (fikce) u srovnání s osobami fysickými, které jsou sku
tečné, t. j. existují skutečně. Je vidno, že tato konstrukce práv
nických osob přibližuje se dost značně správnému postoji normologickému, avšak jen negativně, t. j. potud, pokud oba pojmy:
právnická osoba a povinnostní subjekt ve smyslu normologickém
nemají co činit s oblastí kausálního (přírodovědeckého) pozná
vání. O fikci mluviti je ovšem pochybené, poněvadž pojem fikce
patří výlučně do oblasti právě zmíněného způsobu poznávání a zna
mená tolik, že se předpokládá existence něčeho, co ve skutečnosti
neexistuje (viz str. 91).
Metodologicky mnohem primitivněji počínají si však teorie,
které snaží se prokázati, že právnická osoba má tutéž nebo aspoň
obdobnou skutečnou existenci jako osoba fysická, prohlašujíce ji
za „sociální organismus“, obdobný fysickému organismu lidské
mu. I kdyby však tato obdoba byla správná, nic by neprospívala
juristické (normativní) argumentaci. Dlužno si totiž uvědomiti, že
pojem osoby (persona) je ryze normativní. V oblasti kausálního
nazírání není žádných „osob“ ani fysických, ani právnických. Nor
mativní pojem osoby může pak pouze znamenati buď normotvůrce,
nebo povinnostní subjekt. V obou těchto případech jde o subjekti8
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visací čili o subjektivní pojetí normy: na místo objektivní normy
(to, co býti má) nastupuje buď normotvůrce (ten, kdo chce, že
něco býti má) nebo povinnostní subjekt (ten, který jest po
vinen, odpověden za to, co býti má). Takovou subjektivisací před
mětu normativního poznávání mění se však tento předmět jen
zdánlivě, poněvadž i subjektivisticky konstruovaná norma (jakožto
normotvorný nebo povinnostní subjekt) zůstává svou podstatou
normou.
S právě řečeného hlediska je i pochopitelná poučka normativní
teorie o identitě pojmu normotvůrce, resp. povinnostního subjektu
s normou, pokud se týče celým příslušným normovým souborem,
což v oboru práva znamená, že poznávati normativně stát znamená
poznávat jeho právní řád, čili jinými slovy: normativní rovnici
mezi státem a jeho právním řádem.
Opustíme-li ryze teoretické hledisko a pohlížíme-li na normový
soubor (právní řád) jako na něco, čehož posláním a úkolem jest,
aby bylo realisováno, t. j., aby bylo uskutečněno, co podle něho
býti má, jinými slovy: postavíme-li se na stanovisko praktické,
které znamená tolik, jako praktickou aplikaci normativních kon
strukcí ve světě skutečném (vnějším), pak arciť bude platiti věta,
že — s tohoto, ale jen s tohoto hlediska, které svou podstatou jest
hlediskem praktickým, poněvadž mu jde pouze o praktickou funkci
normy, t. j. o její aplikovatelnost ve světě vnějším — povinnosti
může míti pouze jednotlivý člověk (ale ne každý, srovn. na př. ší
lence, nemluvňata a pod.) jako fysická jednotka biologická, proto
že jen on jest s to, aby si je psychologickým pochodem uvědomil
a podle nich jednal, t. j. je plnil. U srovnání s ním jakožto jedinou
realitou jsou pak všecky hromadné (právnické) osoby pouhou
umělou konstrukcí, jíž se má znázorniti omezeni individuální od
povědnosti fysických jednotlivců čili: věta, že ručí (je povinnována) právnická osoba — stát, spolek, akciová společnost atd. — vy
jadřuje i negativní pravidlo, že fysičtí jednotlivci (její členové)
neručí, resp. nejsou povinnováni. Povinnosti právnické osoby jsou
pak ve skutečnosti vždy povinnostmi jejích t. zv. zástupců (orgá
nů, representantů atd.).
Pojem právní osobnosti jest takto teoretickým pojmem regula
tivním a systematickým. Jím zaručuje se především jednotnost
určité mnohosti právních norem: všecky normy, pocházející od
téhož normotvůrce, nebo všecky normy, zavazující týž povinnostní
subjekt, tvoří systematickou jednotku normového souboru či kom
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plexu. Jeho může použiti také praktický normotvůrce, aby ulehčil
a usměrnil aplikaci (praktické používání) právního řádu a to tak,
že připouští možnost utvoření řady pevných bodů — právních
osob — které vystupují ve směsi nespočetných právních vztahů
(— jednotlivých konkrétních norem druhotných) jako pevné jed
notky. Za takovou jednotku prohlašován bývá především fysický
jednotlivec (člověk), vedle něho pak řada právnických osob, jimž
přísluší samostatná právní osobnost. Vládne povšechně názor, že
právnická osobnost (fysických a právních osob) musí býti vý
slovně udělena právním řádem (státem), někdy však má se za to,
že právní řád ji jen uznává, někdy opět, že právní osobnost její
(na př. fysických jednotlivců nebo státu) rozumí se sama sebou,
t. j. nemusí býti výslovně positivním právem teprve udělována.
Při právní osobnosti myslí se zpravidla na schopnost přísluš
ného subjektu býti „nositelem“ práv (subjektivních nároků) a zá
vazků (povinností). To je v podstatě civilistické hledisko římskoprávní a stanovisko různých soukromoprávních doktrín (občan
ského práva), které spatřuje v právní osobě zásadně „poddaného“,
jenž vystupuje s jinými obdobnými poddanými do právních relací.
Než později — vývojem disciplin t. zv. veřejnoprávních (publicis
tických) — vztahována právní osobnost i na schopnost podstatně
jinou, t. j. normotvornou. Běžná teorie právní přehlížela, že
i v oblasti t. zv. soukromoprávní dochází k normotvorbě, byf i jen
dobrovolné, smluvní, která předpokládá svolení povinnostního sub
jektu ke vzniku druhotné normy, jež má ho zavazovati (případ
smlouvy), t. zv. veřejnoprávní teorie má však na mysli normotvorbu autoritativní, jednostrannou, autokratickou, a táže se, zdali
snad některá z právnických osob (korporací, ústavů atd.) jest
právním řádem autorisována k podobné autoritativní normotvorbě
a jmenuje právnické osoby takto autorisované veřejnoprávními
korporacemi.2) Takovou veřejnoprávní korporací je především
stát.
Stanovisko běžné nauky připouští tři kombinace: právnické
osoby pouze soukromoprávní osobnosti (typ římskoprávní korpo
race nebo nadace), t. j. takové, které mají pouze schopnost samo
statně se zavazovati a nabývati oprávnění (roz. t. zv. soukromo
právní), pak takové, které mají i veřejnoprávní osobnost, t. j.
schopnost autoritativní normotvorby (typus: stát — fiscus), ko
2) Weyr, Pojem veřejnoprávní korporace (Háchova Pocta, 1932).
8*
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nečně takové, které mají jen osobnost veřejnoprávní. Tyto poslední
přibližují se — s hlediska běžné nauky — typu t. zv. orgánů (roz.
úředních; úřadů).
§ 24.
POJEM ORGÁNU
Slovo „orgán“ sdílí v jistém směru osud slova „zákon“ (sc.
přírodní), které, jsouc zřejmě původu normativního (zákon
= norma), bylo převzato do oboru myšlení přírodovědeckého
(kausálního) a tam zdomácnělo tou měrou, že jím nyní označováno
jest dění typicky kausální jakožto přímý protiklad zjevu či dění
normativního.1) I slovo „orgán“ zdá se býti domovem v oblasti
kausálního (přírodovědeckého) poznávání. Neboť kdo jiný, než
t. zv. „organismus“ může míti pravé „orgány“ a kde jinde než
v přírodě, t. j. ve světě, jaký jest, možno se setkati s pravými
„organismy“? Než přesto není předmět přírodovědeckého pozná
vání, t. j. příroda, vlastním domovem „organismů“ a jejich orgánů,
neboť v ní setkáváme se nikoliv s „organismy“, nýbrž s „mecha
nismy“, pokud právě ve spětí příčin a účinků spatřujeme spojení
typicky mechanické; naproti tomu spojení, jež vykazují části,
z nichž skládá se „organismus“, představujeme si nikoliv (a popu
lární názor dodává zpravidla: pouze) jako mechanické, nýbrž teleo
logické. Částice, z nichž skládá se „jednotný“ organismus, nemají
vlastního účelu, nýbrž „slouží“ účelu celku, t. j. organismu. Jed
notnost organismu, složeného z orgánů, jest povahy teleologické,
což znamená, že bez předpokladu jednotného a samostatného účelu
není myslitelný jednotný a samostatný organismus (t. zv. entelechie).
Pravým domovem pojmu (představy) orgánu jest tedy teleo
logické stanovisko poznávací.
Pojmová konstrukce výrazu orgán souvisí v právní vědě úzce
s konstrukcí právnické osoby. Jen jí se přisuzují orgány, nikoliv
osobě fysické, která jedná, pokud tak nečiní sama, zástupci. Orgán
jako takový podle běžného názoru nemá samostatné právní osob
nosti, zástupce ano. Jak orgán, tak zástupce jednají v zájmu za
stoupené jimi právní osoby, kterou svými činy, prohlášeními atd.
zavazují, pokud se týče opravňují. Vycházíme-li z předpokladu
’) Weyr, Poznámky k nauce o orgánech (Vědecká Roč. právn. fakulty Ma
sarykovy university, IX, 1930).
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normového souboru, který z technických důvodů konstruuje pevné
(abstraktní) subjekty jako samostatné nositele povinností a práv,
t. j. právní osoby (viz předcházející paragraf), pak normativní
funkce zástupců a orgánů vyčerpává se tím, že to, co ony v této své
vlastnosti činí (prohlašují a pod.), stává se relevantní součástí skut
kových podstat, ze kterých vznikají pro zastoupenou právní osobu
závazký a oprávnění. Nějaký rozdíl mezi orgánem a pouhým zá
stupcem zde nelze zjistit. Oba zejména jednají v zájmu zastoupené
osoby, které se jejich jednání přičítá, čímž vzniká představa fikce:
skutková podstata posuzuje se totiž tak, „jako by“ byla vyvolána
zastoupenou právní osobou samou, kterážto fikce patří, jako ostat
ně všecky fikce, do oblasti kausálního (přírodovědeckého) po
znávání.
Myšlenka, že v orgánním a zástupčím poměru jedná někdo
za někoho, umožňuje konstrukci druhotných orgánů (zástupců),
které považovány jsou za orgány jiných orgánů (orgány orgánů).
Praktické hledisko, jímž při těchto konstrukcích ovládána jest běž
ná nauka, způsobuje, že na konci takovéto řady orgánů stojí ja
kožto poslední článek, který skutečně jedná, fysický člověk. Ta
kový člověk jeví se na př. jako orgán určitého úřadu, který sám
jest opět (přímým nebo nepřímým) orgánem zastoupené jím práv
nické osoby, dejme tomu státu.
Tvrzení, že orgán jako takový nemá samostatné právní osob
nosti, jest oprávněné jen potud, pokud následkem skutkové pod
staty jím vyvolané vzniklá norma (povinnost, oprávnění) nepřičítá
se jemu, nýbrž zastoupené právní osobě. Vzhledem k této konkrétní
normě nemá sám právnické osobnosti. Jiná jest ovšem otázka, zdali
činiteli, který skutkovou podstatu vyvolal, jest nebo není samostatná
právní osobnost právním řádem trvale přiznána. Je-li fysickou
osobou, je tomu tak vždy a v tomto případě nachází se orgán do
konce v právním poměru k zastoupené právní osobě (typus: státní
úředník se svými služebnostními povinnostmi vůči státu). Není-li
však fysickou osobou a není-li mu ani právním řádem přiznána
trvalá právnická osobnost (viz výše), pak stává se orgán pojmem
zcela bezbarvým a neurčitým. Na jedné straně totiž nemůže, ne
maje samostatné osobnosti, vůbec s nikým býti v právním poměru
a tudíž ani se zastoupenou právní osobou, na druhé straně splývá
pojmově v jedno s touto zastoupenou právní osobou. Poměr zá
stupci a orgánní nabývá tím povahy t. zv. representace, pokud tato
do jisté míry předpokládá identitu zástupce (orgánu) a zastoupe
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ného. Takový orgán nelze již vůbec chápat jako subjekt (v nej
širším smyslu; nikoliv tedy pouze jako t. zv. subjekt právní), nýbrž
on stává se pouhou nesamostatnou součástí skutkových podstat,
sdíleje s nimi objektivní (předmětnou) povahu. Nej důležitějším
a nejběžnějším příkladem takového nesamostatného (neosobního)
orgánu jest to, čemu právní teorie říká úřad, zejména státní. Různé
představy se zde navzájem splétají: úřad jest orgánem státu jako
právní osoby; úřad zastupuje stát; a konečně úřad representuje stát,
t. j. jest s ním identický.2)
Pro konstrukci zástupčího, orgánního, resp. representativního
poměru má rozhodný vliv podstata činnosti (výkonu) zástupce,
orgánu, resp. representanta. Činnost ta může býti — jakožto skut
ková podstata — buď právně relevantní nebo irelevantní. Je přirozeno, že při právně-irelevantních činnostech představa nějakého
„poměru“ (roz. právního) mezi oběma činiteli nemůže vzniknouti
a konstrukce jeho neměla by též žádného významu. Pouze při skut
kových podstatách právně (normativně) významných či relevant
ních jest nasnadě konstrukce, podle které má se míti následkem
předpisu právního řádu za to, jako by to, co ve skutečnosti učinil
zástupce (orgán, representant), učinil zastoupený (organismus,
právní osoba). Relevantnost oné skutkové podstaty může pak býti
opět různého druhu, vždy však jde o to, že skutková podstata a ná
sledkem toho i příslušná konkrétní norma přičítá se zastoupenému.
Přičítá se buď výhoda, t. j. nabyté oprávnění, nebo povinnost, t. j.
má se za to, jako by povinnost měl, resp. byl splnil zastoupený, nebo
konečně i bezpráví (případ ručení, ať trestního nebo t. zv. civilního).
Zcela zvláštního významu nabývá představa orgánní (zástupci,
representační) činnosti, když obsahem skutkové podstaty jest normotvorba. Zde zástupce, orgán nebo representant nejeví se již zá
stupcem, orgánem nebo representantem nějaké osoby právní (orga
nismu), nýbrž právního řádu samotného. Orgánem v tomto smyslu
a s tohoto hlediska (roz. dynamického, a contr. statického) jest
ten a každý, kdo právní řád vykonává, t. j., kdo stanoví konkrétní
druhotné normy a rozvíjí (konkretisuje) takto právní řád. Před
stava tímto způsobem pojatého orgánu právního souvisí, jak vidno,
s pojmem stupňovité výstavby normového souboru z norem prvot
ních a druhotných, obecných (abstraktních) a konkrétních. „Orgá
2) Weyr, heslo „Representativní zřízení“ ve Slovníku veřejného práva českoslov., Leibholz, Wesen der Repräsentation unter besonderer Berücksichtigung
des Repräsentationsystems, 1929.
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nem státním“ v nejširším smyslu jest pak každý normotvůrce
a může jím tudíž býti i každý soukromník. K užšímu pojmu orgánu
bychom dospěli, kdybychom za orgány považovali jen činitele, kteří
normotvorbu vykonávají jako povinnost (především služební)
a k této činnosti jsou ustanoveni trvale. Jejich typem jest fysický
jednotlivec jakožto státní úředník (soudce). Tam, kde orgánní
vlastnost připisujeme činiteli neosobnímu, jako na př. abstraktnímu
úřadu, nelze mluviti o povinnosti, nýbrž užívá se zpravidla bez
barvého výrazu kompetence.
Je-li právní řád systematickou jednotkou (kterou z noetických
důvodů musí býti), pak i veškeří jeho vykonavatelé (orgány) musí
tvořiti jednotku. A je-li dále — jak tomu nutně musí býti — právní
řád totéž jako státní řád, pak nutně i každý vykonavatel právního
řádu musí býti považován za státní orgán (v nejširším smyslu).
Zůstává nutně marnou snaha vytýčiti absolutní hranici mezi stát
ním a nestátním (soukromým, autonomním, samosprávným) orgá
nem. I kdybychom rozlišovali, jak se shora stalo, orgány v širším
a užším smyslu a jen tyto poslední státními orgány nazývati chtěli,
vždy zůstane hranice mezi oběma velmi pohyblivá. Totéž platí o po
jmu státního úřadu. Běžná teorie a praxe má též skutečně značné
obtíže, má-li v jednotlivých případech rozhodnouti, zdali přísluší
určitému činiteli vlastnost státního orgánu, resp. úřadu či ne, nebo
lze-li tohoto činitele vůbec ještě za orgán nebo úřad považovati.
Její povšechná nejasnost a neurčitost zvyšuje se ještě tím, že jest
výlučně ovládána představou orgánu jako zástupce nebo represen
tanta osoby (personifikované normy, resp. normového souboru)
a že jí představa orgánu jako vykonavatele právního řádu jest
zcela cizí.
§ 25.

POJEM KOMPETENCE (PŘÍSLUŠNOSTI)
Pro pojem kompetence či příslušnosti bude rozhodné, komu ji
chceme jako vlastnost přičítati. I přičitatelností lze ostatně v nejširším smyslu rozuměti příslušnost.
Zpravidla mluví se v běžné nauce o kompetenci jako o vlast
nosti právních subjektů nebo orgánů. Jejich kompetencí míní se
rozsah toho, co smějí, mají nebo jsou oprávněni činit. U srovnání
s pojmy oprávnění (subjektivního) a povinnosti jest pojem pouhé
kompetence v jistém smyslu bezbarvý, t. j. lze jím vyjádřiti jak
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povinnostní stav — to jsou případy, když někdo, jako na př. státní
úředník, vykonává svou kompetenci jako t. zv. orgánní funkci —
tak i subjektivní oprávnění — to jsou případy, kdy běžná nauka
mluví o „právu“ na kompetenci. Tam, kde nemá býti vyjádřen ani
jeden, ani druhý vztah (ani oprávnění, ani povinnost), volí se pro
vyjádření typicky kompetenčního vztahu obecnější výraz, jako jest
„funkce“ (srovn. i výraz „funkcionář“) a pro vztah mezi kompe
tenční normou a orgánem či funkcionářem výraz „povolání“ (ně
kdo jest k určité funkci „povolán“).
Z řečeného podává se již, že typicky normativní význam kompe
tence vznikne teprve tehdy, když ji nepřipisujeme činiteli, který by
se nacházel mimo normu, tedy nějakému subjektu (v nejširším
smyslu, jako: osoba, povinnostní nebo normotvorný subjekt),
nýbrž normě, roz. objektivní, samotné. Kompetence normy zna
mená pak nejobecněji tolik, jako rozsah její platnosti čili skutkové
podstaty. Ptáti se po kompetenci normy znamená tudíž tázati se:
co býti má, kde, po případě kdy to má býti a kdo to, co má býti,
má uskutečniti. Norma se na skutkovou podstatu vztahuje, t. j. ona
skutková podstata označuje zároveň meze platnosti (či účinnosti
nebo působnosti, jak se vyjadřuje tradiční nauka) normy. Skut
ková podstata právní normy obsahuje, jak bylo již shora řečeno,
zpravidla podmiňující a podmíněnou část podle schématu: je-li A,
má býti B. Povinovaný děj, čili povinovaná skutková podstata
je při tom pouze B. Ten, koho tíží příslušná povinnost (na př.
osoba X), jest povinnostním subjektem. V širším slova smyslu
možno o tomto subjektu říci, že jest kompetentní, což znamená, že
že právě jen jej tíží povinnost (a nikoliv osoby Y, Z atd.). V tomto
smyslu se však zpravidla výrazů „kompetence“ nebo „kompetent
ní“ neužívá, poněvadž tam, kde jest zřejmě povinnost, není třeba
a nemělo by smyslu nahrazovati tento jasnější a užší pojem ne
jasnějším a neurčitějším pojmem kompetence. Spíše tvrdí se o oso
bách, které podle normy jedině mohou přivoditi podmiňující skut
kovou podstatu, že jsou „kompetentní“. V našem příkladu by tedy
skutková podstata A znamenala určitý děj nebo čin, pokud jej při
vodí určitá osoba Y. O ní pravíme, že jest kompetentní jej při
voditi, t. j., že jen ona může (== má schopnost) aktualisovat povin
nost B, aniž by sama musila míti zároveň povinnost ji aktualisovat.
Osoba Y může býti identická s osobou, které tím vzniká povinnost,
ale nemusí jí býti. Tak na př. zpravidla každá osoba jest kompe
tentní (nikoliv povinovaná) uzavírat smlouvy, t. j. vyvolávat pod
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miňující skutkové podstaty, z nichž plynou skutkové podstaty po
vinované, jinými slovy: zpravidla každá osoba může (ale ne
musí) sama sebe zavazovat. Jsou však případy, kdy podmiňující
skutkovou podstatu může (= je kompetentní) vyvolat jiná osoba
než ta, která se stane povinnostním subjektem, nebo podmiňující
skutková podstata může vzniknouti vůbec bez přičinění nějakého
člověka (na př. určitá škodlivá událost). Může konečně nastati
případ, že podmiňující skutkovou podstatu jedné normy (je-li
A.. .) má podle jiné normy určitá osoba povinnost vyvolati. To
jsou případy autoritativní a povinované tvorby druhotných no
rem. Schéma zní: je-li A (na př. je-li podána osobou X žaloba),
má býti B, t. j. má osoba Y povinnost vydati (stanovití) rozsudek,
podle kterého — po případě — má býti C, t. j. osoba Z má povin
nost plniti. V tomto schematě jest osoba Y kompetentní vyvolati
skutkovou podstatu B a zároveň — podle jiné normy (roz. discipli
nární) — povinna ji vyvolati. Tento případ jest typickou oblastí
kompetencí. Jsou to kompetence úřadů a orgánů, které jsou po
vinny — pod výhrůžkou disciplinárních trestů — vyvolávati pod
miňující skutkové podstaty, čili jinými slovy: jsou povinny k dru
hotné (sekundární) autoritativní normotvorbě. Zmíněný právě pří
pad se značně zkomplikuje, když — jak se v tradiční nauce často
stává — předpokládáme, že ony orgány a úřady vykonávají své
kompetence (roz. normotvorné) netoliko jako povinnosti, nýbrž
zároveň i jako svá subjektivní oprávnění, t. j. mají na ně právo,
které — opět podle jiné normy — mohou po případě speciálními
zákroky (stížnostmi atd.) uplatňovati. Takovým způsobem kon
struuje se, jak známo, orgánní postavení kompetence t. zv. samo
správy (zejména místní) uvnitř státní správy.
Kompetenci lze tedy přičísti buď normě jako takové nebo orgá
nu (činiteli) normotvornému. První konstrukce hoví hledisku sta
tickému, druhá hledisku dynamickému. Podle první znamená kom
petence tolik, jako meze (místní, časové a jiné) platnosti normy,
podle druhé část pravidel právního řízení (procesu normotvorného).
Tázati se na kompetenci normy znamená tázati se na případy,
na které norma se vztahuje, t. j. na aplikovatelnost její. Tato aplikovatelnost může býti určena (= omezena) prvky obsahovými,
časovými a místními. Obsahově určena jest aplikovatelnost vypsá
ním skutkové podstaty, na př.: úmyslná činnost, která způsobuje
smrt člověka; k takovému obsahovému určení patří po případě i vy
mezení okruhu osob, na které norma má býti aplikovatelná. Časově
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může býti aplikovatelnost normy omezena zásadou, že vztahuje se
pouze na skutkové podstaty, které nastanou po jejím vydání, resp.
stanovení (zásada vylučující t. zv. retro aktivitu norem).1) Místně
bude její aplikovatelnost omezena, vztahuje-li se na určité obsahově
určené skutkové podstaty jen tehdy, když tyto nastanou na určitém
území ; zde možno mluviti o prostorovém rozsahu platnosti norem.
Jde-li o takové prostorové (územní) omezení kompetence celé řady
právních norem, tvořících jednotný soubor (právní či státní řád),
pak vzniká pojem státního území jakožto prostoru, na který se
zpravidla vztahuje platnost všech obecných a prvotních norem (zá
konů).2) Je zřejmo, že empirické normy musí míti jednak nějaké
meze své platnosti, jednak ale také nějakou kompetenci. Norma
totiž, která by se ani věcně, ani místně, ani časově nevztahovala na
žádný možný konkrétní případ (nejsouc na něj aplikovatelná), ne
může býti považována za platnou, t. j. normativně existentní. To
by platilo i o normě, která by sama svou kompetenci takto omezila,
neboť vyloučení všeliké aplikovatelnosti znamená prakticky totéž,
jako její zrušení. (Srovn. na př. normy, které samy svou platnost
časově omezují.)
Právě zmíněný pojem územní kompetence normy (= „místní
meze“ její platnosti podle tradiční terminologie) souvisí s běžným
pojmem místní kompetence (locus regit actum, forum rei sitae).
Tato místní kompetence nepřisuzuje se však již normě jako takové
(objektivní), nýbrž zpravidla orgánu (činiteli) normotvornému,
tedy zejména úřadu; jí vymezuje se místní kompetence několika
takových stejnorodých úřadů podle různých hledisek, jako jest
na př. forum rei sitae, forum actus, forum domicilii a pod. Určení
místní kompetence orgánu doplňuje určení kompetence t. zv. věc
né. Pojem této věcné kompetence orgánu souvisí, jak vidno, s ob
sahovým vymezením (věcnými mezemi) platnosti norem.
S jiného hlediska chápe se zpravidla pojem osobní (personální)
kompetence na rozdíl od územní a věcné. Osobní kompetencí
’) Procházka, Základy práva intertemporálního, 1928, týž, Zákon se zpětnou
platností a derogací (Všehrd, VIII, 1927), týž, O pravém a nepravém zpětném
působení zákonů (Cas. pro právní a státní vědu, XI, 1928), Krejčí, Zpětná pů
sobnost s hlediska práva ústavního, 1933.
2) Henrich, Theorie des Staatsgebietes entwickelt aus der Lehre von den
lokalen Kompetenzen der Staatsnorm, 1922, týž, Kritik der Gebietstheorien (Zeit
schrift für Völkerrecht, XIII, 1926), Neubauer, Pojem státního území, 1933,
Simák, Československé státní území. Studie z oboru práva státního a mezinárod
ního, 1924. Normativnímu pojetí stojí blízko základní pojednání E. Radnitzkého,
Die rechtliche Natur des Staatsgebiets (Archiv des öffentl. Rechts. XX.).
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možno rozuměti buď vymezení okruhu osob nebo jediné osoby,
která v daném případě může vyvolat určitou skutkovou podstatu
právně relevantní (na př. případy autoritativní tvorby druhotných
norem: kompetence státních orgánů), nebo vymezení okruhu povinnostních subjektů vzhledem k určité normě nebo určitému sou
boru norem (roz. dílčímu). Jsou to osoby, na které se norma vzta
huje a běžné učení rozlišuje zde na př. t. zv. „interní“ normy od
jiných, rozumějíc interními normami takové, které se vztahují
pouze na určité orgány (úřední osoby) a nikoliv na občany či pod
dané vůbec. Typem těchto interních norem jsou t. zv. instrukce
nebo — v oboru práva správního — t. zv. správní nařízení (Verwaltungsverordnungen) na rozdíl od právních (Rechtsverordnungen). Že tento rozdíl není udržitelný, resp. je bezcenný, jest jasno,
poněvadž založen jest konec konců na tautologii: normy vztahují
se pouze na ty subjekty, na které se vztahují, t. j. na své povinnostní subjekty. Každá norma je „interní“ s hlediska těch subjektů
právních, na které se nevztahuje. Ciniti zásadní rozdíl mezi orgány
(úředníky) státu a jeho poddanými není metodologicky nijak
ospravedlněno.
Normy, obsahující kompetenční předpisy pro normotvorné orgá
ny, patří do souboru norem procesních, t. j. norem, upravujících
řízení normotvorné. Avšak i normy, které obsahují kompetenční
předpisy, musí býti někým stanoveny. Takovouto úvahou do
spíváme k představě orgánů, jež mají svou kompetenci od
jiných, rozuměj: hierarchicky vyšších orgánů a nemohou samy
svou kompetenci ani stanoviti, ani měniti. Zmíněná představa
vede pak nakonec ke konstrukci normotvorného orgánu v tom
smyslu nejvyššílio, že není pouze kompetentní stanoviti kompetenci
nižších orgánů, nýbrž i svou vlastní. Tomuto orgánu přisuzuje se
t. zv. kompetenční kompetence (Kompetenzhoheit), nebo kompe
tenční výsost a orgán ten jest svrchovaným ve smyslu normativním.
Každý normový soubor a tudíž i právní řád, pokud obsahuje před
pisy o své změně (hledisko dynamické), musí míti nutně svrcho
vaný normotvorný orgán, nadaný kompetenční výsostí, může však
míti, má-li býti jednotný, pouze jediný takový orgán.
Příslušná konstrukce právního řádu bude různá podle toho,
zdali hierarchii vyšších a nižších norem, pokud se týče vyšších
a nižších normotvůrců necháme vyústiti v nejvyšší normu nebo
nejvyššího normotvůrce. Normový soubor či spíše: soubor normo
tvůrců se svrchovaným normotvorným orgánem na svém vrcholku
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hoví principu změnitelnosti norem, soubor, jehož hierarchická vý
stavba je ovládána nej vyšší (původní) normou — Urnorm, Ursprungsnorm — hoví principu nezměnitelnosti (viz § 21).
§26.
STUPŇOVITÁ VÝSTAVBA PRÁVNÍHO ŘÁDU
(HIERARCHIE PRÁVNÍCH NOREM) A OBECNÝ
POJEM PRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
Empirické právní řády jsou ustaveny vícedimensionálně, ni
koliv jednodimensionálně, t. j. obsahují normy různé právní rele
vance (hodnoty). K této představě právního řádu dospíváme, jak
mile si uvědomíme, že je nedůsledné omezovati pojem normy pouze
na případ normy obecné (abstraktní) a prvotní, jejímž typem jest
v oblasti práva zákon. Představa hierarchie nebo stupňovitosti no
rem (normového souboru)1) má v zápětí další představu, že jedna,
t. j. nižší norma, plyne nebo podává se z druhé, t. j. vyšší. Jde při
tom o určitý vztah norem mezi sebou bez intervence pojmu normotvûrce. V tomto případě je onen vztah, jak již bylo shora řečeno,
povahy obsahové: vyšší norma jest nutně obsahově širší (obecněj
ší), takže nižší je v ní — kromě dalších nižších norem — obsažena.
Její vlastnost jakožto vyšší kryje se s jejím širším obsahem. Tak
jest norma, že každý občan má povinnost vrátiti zápůjčku, širší
a proto i vyšší, než norma, že konkrétní občan A má zápůjčku,
’) Merkl, Die Lehre von der Rechtskraft, entwickelt aus dem Rechtsbegriff,
1923, týž, Prolegomena einer Théorie des rechtlichen Stufenbaues (Kelsenova
Pocta, 1931), Bulín, K problému hierarchie právního řádu (Všehrd, XIV, 1933),
Krčmář, Zákon a rozhodnutí (Sborník věd právních a státních, XXXII, 1932),
Kubeš, Zákon a rozhodnutí (Cas. pro právní a státní vědu, XVI, 1933), Gerlioh,
K právní povaze řízení rozhodčího (Časopis pro právní a státní vědu, XII, 1929),
Procházka, Příspěvek k nové konstrukci civilního sporného procesu (Vědecká
Roč. právn. fak. Masarykovy university, X, 1931), Weyr, Příspěvek k teorii
aplikace práva (Cas. pro právní a státní vědu, II, 1919), týž, Motivy zákonů
a důvody rozhodnutí (Věd. Roč., III, 1924), týž, La notion „Processus juridique“
dans la théorie du droit (Pocta Del Vecchiova), 1931, II. sv., týž, La doctrine
de M. Adolf Merkl (Revue intern, de la théorie du droit, II, 1927/28), týž, La
Stufentheorie de la théorie pure de droit vue par un Français (tamtéž, VIII,
1934). Bonnard, La théorie de la formation du droit par degrés dans (oeuvre
d’Adolf Merkl (Revue de droit public, 45, 1928). Carré de Malbery, Confron
tation de la théorie de la formation du droit par degrés avec les idées et les
institutions consacrées par le droit français relativement à sa formation, 1933.
Wallin, Observations sur la gradation des normes juridiques établie par M. Carré
de Malberg. (Revue du droit public, 1934, str. 521).
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poskytnutou mu konkrétním občanem B, tomuto vrátiti. První
norma bývá obsažena v zákoně (roz. občanském), druhá vystupuje
zpravidla ve formě rozsudku. Z toho, že obecnější (širší) norma
uzavírá v sobě též normu konkrétnější — má-li každý občan povin
nost vrátiti poskytnutou mu zápůjčku, platí to nutně i o konkrétním
občanu A — podává se (opět logicky nutně), že konkrétnější nor
ma nemůže odporovat obecnější, že jest tedy v tomto smyslu nižší
než tato, t. j. na hierarchicky nižším stupni právního řádu. Norma
konkrétnější platí proto, že jest ve vyšší obsažena. V této vyšší
normě spočívá důvod její platnosti.
Vztah dvou norem téhož normového souboru může býti kon
struován i podle zásady delegační, t. j. za intervence pojmu normotvůrce. Vyšší norma (nebo vyšší normotvůrce) deleguje nižšího
normotvůrce k vydání nižší normy. Důvod platnosti nižší normy
jest pak formální princip delegace nebo zmocnění: ne proto, že
nižší norma se obsahově dá odvoditi z nižší — jako na př. kon
krétní rozsudek z obecného zákona — platí nižší norma, nýbrž
proto, že její tvůrce byl vyšší normou (vyšším normotvůrcem) k je
jímu stanovení delegován či zmocněn. Zmocnění to nacházíme zpra
vidla v normách, jež nazývají se procesními čili formálními (různé
procesní řády) : Rozsudek platí ne proto, že se obsahově shoduje
s určitou obecnou normou (na př. zákonem občanským), nýbrž
proto, že byl — jakožto konkrétní norma — příslušným k tomu
orgánem vydán. Orgán ten povolává, jak známo, obecná procesní
norma (na př. civilní řád soudní).
Je nutno uvědomiti si jasněji pojem vyšší a nižší relevance nor
my, čili zodpověděti otázku, co může znamenati, vypovídáme-li
o určité normě, že je vyšší, resp. nižší než jiná. Především může to,
jak bylo již řečeno, znamenati, že jedna norma má širší obsah
v tom smyslu, že v něm jest jiná norma s užším obsahem impliko
vána. V tomto smyslu může tedy obecnější norma býti vyšší než
konkrétnější, je-li mezi jejich obsahem právě zmíněný vztah. Vyšší
relevance či hodnota normy může však znamenati takový vztah
k jiné, nižší normě, že tato nesmí odporovat oné bez ohledu na to,
která z nich má širší obsah. Vzniká pojem norem (relativně) prvot
ních a (relativně) druhotných. Mezi prvotní normou a druhotnou
jest vztah delegační, což znamená, že druhotná norma musí se
držeti v rámci, daném jí normou prvotní, že jí tedy jmenovitě
nesmí obsahově odporovati. Jasněji vynikne tato myšlenka, když
normy (prvotní a druhotné) nahradíme normotvůrci (prvotními
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a druhotnými) : vůle nižšího normotvůrce — na př. soudce —
musí se držeti v rámci, stanoveném normotvůrcem vyšším, na př.
zákonodárcem. Je nemyslitelné, aby nižší, delegovaný normotvůrce
projevoval při normotvorbě vůli, od vůle vyššího normotvůrce obsasahově odlišnou — leda že by k něčemu podobnému byl vyšším nor
motvůrcem výslovně zmocněn. Dlužno však přesně rozlišovat for
mální vztah delegační mezi vyšší a nižší normou — jeho nej ryzejším
výrazem jest t. zv. norma blanketni (blanket) — a obsahový vztah
mezi nimi. Neboť vyšší normotvůrce může buď pouze delegovat
(případ blanketu), nebo deleguje a zároveň sám upravuje. Ob
sahová úprava děje se v tomto případě normou, nazývanou rám
covou,2) čímž naznačeno, že nižší (delegovaný) normotvůrce tento
rámec nesmí překračovat, čili jinými slovy: stanovit něco, co by
rámcové normě obsahově odporovalo.
Jeden a týž empirický normotvůrce (na př. parlament) může
vystupovati v úloze několika normotvůrců formálně od sebe od
lišných, když je kompetentní vydávat normy různé relevance práv
ní, jako jsou na př. ústavní a obyčejné (prosté) zákony. Má-li toto
rozlišení dvou druhů norem míti i praktický význam, jest třeba, aby
normotvorný proces v obou případech byl různé upraven, a to tak,
že ke vzniku, změně nebo zrušení normy s vyšší relevancí právní
je třeba jiných náležitostí (t. zv. kvalifikovaná většina, vyšší quorum a pod.), než při normách s relevancí nižší. Předpokládáme-li,
že normotvůrce jest svrchovaný, t. j., že jest mu k disposici i právě
zmíněný normotvorný proces, jejž tedy může podle libosti měnit,
a vycházíme-li z takové konstrukce normového souboru, že na
jeho konci (vrcholu) je normotvůrce a nikoliv norma („Urnorm“,
ohnisko), pak v daném případě vedle zmíněných již obou abstrakt
ních normotvůrců (ústavního a prostého) je třeba konstruovati
ještě třetího, svrchovaného. Empiricky spadají všecky tři abstraktní
normotvůrci v jedno (svrchovaný parlament či zastupitelstvo lidu
nebo absolutní autokrat atd.).
Uvažujeme-li o vzájemném poměru dvou nebo více vyšších
a nižších norem (normotvůrců) v témž normovém souboru stup
ňovitě čili hierarchicky uspořádaném, dlužno rozlišovat jednak
pojem vázanosti jedné normy na druhou, jednak schopnost derogační podle zásady lex posterior derogat priori. Co se této po
slední týče, platí zásada, že normy téže relevance si mohou navzá
2) Weyr. Rahmengesetze. Studie aus dem ósterr. Verfassungsrechte, 1913.
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jem derogovat podle právě zmíněné zásady a pak i norma vyšší
relevance, je-li pozdější, normě relevance nižší, neobsahuje-li nor
mový soubor zvláštní odchylné ustanovení, jako jest na př. zákaz
retroaktivity hierarchicky vyšších norem; srovn. povšechnou zá
sadu, že „zákony nepůsobí zpět“. Je ovšem otázka, jak možno poznati stupeň relevance konkrétní normy, není-li v normovém sou
boru výslovně, nebo aspoň konkludentně stanoven. S opakem toho
případu máme co činit, pochází-li dvě normy různé relevance od
téhož normotvůrce, jako na př. zákony ústavní a prosté, nebo je-li
různost relevance v právním řádě výslovně určena, na př. ohledně
nařízení (vládních) a zákonů (konstitučních). Může se však vyskytnouti a vyskytuje se v moderních právních řádech řada pří
padů, ve kterých stupeň relevance dvou nebo více norem není vý
slovně určen a kde je na př. jen jisto, že jde o dvě druhotné normy
vzhledem k určité prvotní (na př. zákonu), kde ale vzájemný jejich
poměr není jednoznačně určen; na př. nařízení jako druhotná nor
ma obecná a jiné vzhledem k zákonům taktéž druhotné normy
obecné, pocházející od jiných k tomu povolaných normotvůrců.
Problém vyšší, resp. nižší relevance norem a tudíž i otázka derogační schopnosti stane se ovšem aktuální a praktický jen tehdy,
když obě normy, resp. jejich tvůrci jsou kompetentní upravovati
tutéž věc, která tudíž může býti po případě upravena každou z nich
různě. Noetický požadavek jednotnosti systému (soustavy či sou
boru, roz. normového), který vylučuje, aby současně bylo totéž
různě upraveno (má býti A a zároveň: má býti non A), nepřipouští
takového řešení. Z toho plyne, že v případech, ve kterých právní
řád neskytá odpověď na otázku, která z dvou nebo více norem
kompetetních, aby upravovaly tutéž věc, jest vyšší nebo nižší, může
dojiti k derogaci dřívější normy normou pozdější. Připuštěním této
derogace povyšujeme však zároveň logicky nutně pozdější normu,
právě proto, že je pozdější, na vyšší stupeň relevance právní, což
platí — arciť pouze s hlediska dynamického — i za předpokladu,
že by normy ty měly s hlediska statického stejnou relevanci, t. j.
stejnou posici v hierarchii právních norem (právního řádu). Tato
zdánlivá antinomie vysvětluje se tím, že z aspektu statického vše
cky normy téhož normového souboru mají nutně stejnou relevanci,
t. j. platí (= normativně existují) stejně. Platnost (normativní
existence) a závaznost normy jsou synonyma.
Z řečeného plyne — a tím dotýkáme se druhého problému, t. j.
vzájemné vázanosti norem na sebe — že všecky součástky téhož
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normového souboru, tedy všecky jednotlivé normy jsou na sebe
stejně vázány. Otázka této vzájemné vázanosti jest problémem nor
mativní statiky, kdežto otázka vyšší a nižší relevance právní jest
problémem normativní dynamiky. Rozsudek na př. jako konkrétní
norma druhotná stejně platí jako všecky jiné druhotné normy kon
krétní, na př. soukromá právní jednání (smlouvy), a platí i stejně
jako zákon, chápaný jakožto obecná norma prvotní. Pro aspekt
statický ztrácí (relativní) prvotnost a druhotnost norem veškerý
smysl a význam: rozsudek musí respektovati platnou soukromou
smlouvu a zákon musí respektovat platný rozsudek a platnou
smlouvu.
Bylo již shora poznamenáno, že otázka derogační schopnosti
normy stává se aktuální jen tehdy, když dvě normy upravují zcela
nebo aspoň částečně totéž; a bylo také již řečeno, že větší obecnost
normy dodává jí vůči normě relativně konkrétnější potud a v tom
smyslu vyšší relevanci, pokud její obsah jest obsažen v normě
obecnější, t. j. pokud jeví se obsah konkrétnější normy plynouti
z obecnější. Povšechná věta lex posterior derogat priori platí za
předpokladu, že obě normy mají tutéž obecnost, resp. konkrétnost.
Není-li tohoto předpokladu, platí, jak známo, věta lex posterior
specialis non derogat legi priori generali, což znamená jednak, že
pozdější lex specialis jest chápána jen jako výjimka z dřívější, dále
platící lex generalis, jednak že jde pouze o částečnou derogaci
obsahu této dřívější lex generalis, pokud právě obsah ten není
v souladu s obsahem pozdější lex specialis.
Stupňovitá výstavba právního řádu bude v jednotlivých kon
krétních právních řádech různá. Může býti více nebo méně bohatá
a spletitá. Rozdíl mezi relativně prvotními a relativně druhotnými
normami je prakticky význačnější tam, kde k tvorbě obou těchto
druhů norem jsou povoláváni různí normotvůrci, na př. parlament
— sám, nebo s konstitučním panovníkem, po případě hlavou státu
republikánského — k tvorbě prvotních, soudy a jiné orgány
k tvorbě norem druhotných, než tam, kde normotvorba zařízena jest
spíše podle zásady autokratické, jako na př. v absolutisticky upra
veném právním (státním) řádě, ačkoliv i podle tohoto řádu může
býti autokratický normotvůrce (panovník) povolán k vydávání
norem různé relevance právní (zákony, dekrety, nařízení a pod.),
při čemž ovšem dlužno si představovati normotvůrce jako podříze
ného nej vyšší normě, t. j. jí vázaného, zejména pokud obsahuje
procesní, způsobu normotvorby se týkající předpisy. Jinak — t. j.
i
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je-li na vrcholu pyramidy, znázorňující soubor norem a soustavu
normotvůrců, svrchovaný normotvůrce sám — musí míti všecky jím
stanovené normy nutně tutéž relevanci, konkrétněji řečeno: každý
jeho „dekret“ nebo „reskript“, každé nařízení, ba každé rozhod
nutí (konkrétní norma) jest s to derogovat — aspoň částečně —
dřívějšímu zákonu, poněvadž rozdíl mezi prvotními a druhotnými
normami odpadá.
Empirické právní řády upraveny jsou tak, že vedle relativně
prvotních (normativně hodnotnějších) a relativně druhotných
(normativně méně hodnotných) norem obsahují i normy více a mé
ně obecné, t. j. normy relativně obecnější a konkrétnější. Při tom
platí, nehledíme-li k výjimkám, pravidlo, že k stanovení norem
relativně obecnějších bývají povolávány normotvorné orgány rela
tivně hodnotnější, vyšší. To znamená, že platí pravidlo, že konkrétní
norma vydaná nižším normotvůrcem jest i normativně méně re
levantní, t. j. nesmí odporovat vyšší normě obecné, čili rušiti ji.
Typický příklad: poměr zákona k rozsudku nebo soukromé smlou
vě. Vyšší norma (normotvůrce) nejen deleguje nižší normu (niž
šího normotvůrce), nýbrž jeví se vůči ní i jako t. zv. jus cogens.
Z řečeného podává se zcela běžná představa, že nižší a konkrét
nější norma plyne z vyšší a obecné, že tato jest aplikaci oné na kon
krétní případy, nebo, jak to vyjadřuje normativní teorie, že nižšími
a konkrétnějšími normami se příslušný normový soubor konkretisuje. Znamená-li na př. schéma obecné normy: je-li x, má býti y,
tolik, že byla-li poskytnuta půjčka, má býti vrácena, pak znamená
rozsudek, že pan A přijavší půjčku, má ji vrátiti panu B, konkretisaci oné obecné normy v tom smyslu, že hypothetická povinnost
stala se aktuální proto, že předpoklad (podmínka, t. j. poskytnutí
půjčky) v tomto konkrétním případě skutečně nastal. Konkrétní
rozsudečná norma: pan A má vrátiti půjčku panu B není již do té
míry hypotetická jako obecná norma, ze které plyne.
Avšak i soukromá smlouva, která v daném právě příkladě vy
volává podmiňující skutkovou podstatu, jeví se nesporně jako nor
ma. Normotvůrci jsou tu smluvní strany jako při rozsudku je nor
motvůrcem soudce a při zákonu zákonodárce (parlament, panovník
atd.). Než nejen skutečnost, že zápůjčka byla poskytnuta, která,
jako prostý děj ve světě vnějším, nemůže se jeviti jako norma,
nýbrž i okolnost, že touto skutečností vzniká povinnost (smluvní),
tedy norma, lze vzhledem k případné pozdější normě rozsudeční,
v níž ona smluvní povinnost jest znova deklarována, jakož i vzhle
9
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dem k nadřízené obecné normě o půjčkách, zápůjčkách atd., považovati za skutkovou podstatu, která jest nezbytným předpokla
dem konkretisace abstraktní (obecné) normy v konkrétní, jinými
slovy: rozsudek, vyslovující (stanovící) povinnost žalovaného A,
aby vrátil zapůjčenou částku panu B, může býti vydán jen tehdy,
byla-li zde ona podmiňující skutková podstata, t. j. byla-li zápůjčka
panu B skutečně poskytnuta. Jen za této podmínky může dojiti ke
kládné aplikaci, t. j. konkretisaci nadřízené obecné normy o zá
půjčkách.
Z právě řečeného plyne, že každá druhotná norma (její plat
nost, t. j. existence) může býti chápana též jako skutková podstata,
na jejíž vznik víže se možnost konkretisace (aplikace) příslušné
vyšší (relativně prvotní) normy. Tento aspekt hoví statickému
hledisku na právo, kdežto dynamické hledisko spatřuje v oněch
skutkových podstatách spíše normy, rozuměj druhotné a kon
krétní. Z řečeného podává se však dále odpověď i na otázku po
vzájemném poměru druhotných norem smluvních (autonomních)
k druhotným normám autoritativním (heteronomním) v hierarchi
cky uspořádaném právním řádě. Typem první jest soukromá smlou
va, typem druhé jest soudní rozsudek nebo jiné úřední rozhodnutí.
Jsou si tyto dva druhy norem co do své právní relevance rovny
nebo jest jedna druhé nadřízena, resp. podřízena? Chceme-li od
povědět na tuto otázku, dlužno uvážiti toto: Co se týče vzájemné
vázanosti jedné na druhou, bylo již shora řečeno, že každá platná
norma váže každou jinou platnou normu. Tvůrce soudního roz
sudku jest takto nesporně vázán na předcházející smluvní normu,
je-li platnou, t. j. musí ji uznávat.3) Co se však týče derogační
schopnosti, t. j. možnosti dodatečného zrušení jedné normy druhou,
tu dlužno — s hlediska empirických právních řádů —»říci, že soud
ní rozsudek, resp. jiné úřední rozhodnutí této schopnosti nemá:
nemůže derogovat dřívější platné normě, pokud jest právě platnou.
Jeho úkolem jest, jak známo, aby tuto platnost „deklaroval“, aby
o ní rozhodoval, což jest funkcí intelektuální, nikoliv volní. Sou
kromé právní jednání, je-li platné, může naopak derogovat dřívěj
šímu rozsudku, shodnou-li se na tom zúčastněné strany. Z toho by
podle shora řečeného plynulo, že soukromé právní jednání jakožto
norma jest soudnímu rozsudku hierarchicky nadřízeno, t. j. norma
tivně relevantnější.
8) Procházka, Žalobní důvod. Studie k normativní konstrukci civilního spor
ného procesu, 1932, str. 11.
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Svou podstatou dynamická koncepce stupňovité výstavby práv
ního řádu a konkretisace jeho obsahu tím, že nižši a konkrétnější
normou konkretisuje se jeho obsah, vede současně k povšechnému
pojmu výkonu normy. Norma se „vykonává“ tím, že se plní povin
nosti v ní obsažené. Již toto pojetí výkonu ukazuje, že jest to po
jem statickému, t. j. imanentně normativnímu hledisku cizí, tedy
— v normativní mluvě vyjádřeno — metanormativní, který tudíž
toto imanentní poznávání transcenduje. Neboť „vykonávat“ normy
v naznačeném smyslu lze jen ve světě vnějším a odpověď na otázku,
pokud a jak se normy (sociologicky jejich obsah) vykonávají, ne
patří tudíž již do oblasti ryze normativní, která jest domovem
pouze pro odpověď na otázku: quid juris? Nejblíže imanentně-normativnímu hledisku zůstává tento pojem, když obsah vykonané
normy (povinnosti) znamená zároveň tvorbu nové normy, rozuměj
druhotné.
V nejširším smyslu znamená juristicky velmi běžný pojem exe
kuce tolik, jako výkon normy (Vollzug)4). Pojem exekuce v tomto
smyslu spadá v jedno s pojmem soluce: plnil-li dlužník, co plniti
byl povinen, vykonal tím normu, která jej zavazovala k plnění. To,
co podle příslušné normy mělo býti (dlužník plniž!), stalo se: roz
pětí mezi světem, jaký jest, a světem, jaký má — podle určité nor
my — býti, zmizel tím, že povinnostní subjekt vykonal svou povin
nost. Uvážíme-li, že normativní hledisko, přes svou zásadní ne
závislost na hledisku kausálním (přírodovědeckém) toto poslední
hledisko jako metodologický nebo noetický doplněk či protiklad
logicky vyžaduje a předpokládá, poněvadž teprve tím dospíváme
ke známému Kantovskému noetickému dualismu, a uvážíme-li dále,
že pro tento dualismus jest stejně nezbytný předpoklad jakéhosi
obsahového rozpětí mezi světem, jaký jest a světem, jaký býti má
— kdyby totiž oba byly ve všem stejné, přestalo by „má býti“ míti
svůj typický význam — pak vnucuje se představa, že exekuce či
soluce normy znamená normativně i jejich zánik, způsobený zde
nikoliv normotvůrcem (jak tomu jest v případě zrušení derogací
nebo změny norem), nýbrž povinnostním subjektem. Takovýmto
pojetím exekuce či soluce normy staví se tudíž s dynamického
aspektu na právo povinnostní subjekt vedle subjektu normotvorné
ho, pokud se týče proti němu. Exekuce nebo soluce normy chápaná
jakožto zánik její, sbližuje tedy obsahově svět, jaký jest, se světem,
*) Weyr, Studie k pojmu exekuce (Věd. Ročenka právn. fak. Masarykovy
univ., VIII, 1929). Týž, Správní řád, 1930, str. 171.
O*
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jaký býti má, a to tak, že po exekuci (soluci) vypadá tento svět
tak, jak podle vykonané normy vypadati měl. Nelze však beze
všeho odmítnouti ani takové řešení, které výkon normy neklade
noeticky na roveň s jejím zánikem.5) Možnost ta plyne z následu
jící úvahy: Je-li zrušení normy, provedené normotvůrcem, záni
kem normy, pak nelze její výkon (exekuci, soluci) nazývati taktéž
„zánikem“, aniž bychom se nedopustili ekvivokace. Neboť zrušení
normy normotvůrcem, tedy zrušení dosud existentní (platné) po
vinnosti, znamená nastoliti místo ní vacuum a nikoliv sblížení světa,
jaký jest, se světem, jaký býti má, jak tomu jest při exekuci (so
luci) normy subjektem povinnostním. Než dlužno doznati, že přesné
pojmové rozlišování obou případů skýtá dosti obtíží. Představa
zániku normy její exekucí (soluci) je přípustná jen za předpokladu,
že jde o normu zcela konkrétní; norma co do objektu a subjektů
povinnosti obecnější, t. j. vztahující se na několik subjektů a opaku
jící se povinnostní výkony připouští opakující se exekuci při vykoná
vání a nezaniká tedy jediným výkonem se strany jediného povinnostního subjektu. Dlužno však míti na paměti, že každou takto
obecnější normu lze logicky rozložití na řadu vždy konkrétnějších
a konkrétnějších norem.
Proti nejširšímu pojmu exekuce možno klásti pojmy užší, a to
tak, když pojem exekuce stavíme na roveň pojmu •vynuceného či nu
ceného výkonu normy (povinnosti). V tomto smyslu užívá se obecně
termínu exekuce a sice jak pro případy, kdy původně zavázaný
subjekt se k plnění donutí (státní mocí), tak tam, kde plnění (vý
kon) na jeho vrub či účet koná někdo jiný. Tomuto případu od
povídá povšechné schéma norem t. zv. sankcionovaných: na ne
konání povinností původně zavázaného subjektu stanoví se povin
nost jiného subjektu nutit nebo trestat (Zwangsnorm). I výkon
trestu lze v širším slova smyslu považovat za výkon původní normy,
na jejíž neplnění jest stanoven, ačkoliv pojem trestu sám jest povahy
metanormativní (viz § 10): trest jeví se jako něco normotvůrcem
nechtěného, pokud právě chce, aby původní povinnost byla plněna;
jen podmíněně, t. j. když původní povinnost plněna nebyla, chce,
aby bylo trestáno. To platí o všech druzích trestů, jako na př.
o soudních a t. zv. policejních (administrativních) nebo konvencionálních. Proto také výkon trestu možno — s hlediska metanormativního — jen hypotheticky čili relativně považovati za vý
*) Sedláček, Občanské právo čsl. Všeobecné nauky, 1931, str. 37.
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kon či konkretisaci normového souboru (právního řádu) ve smyslu
shora naznačeném.
Normotvorný děj, který vede ke vzniku, změně a zániku jed
notlivých norem, lze nazvati, pokud jest sám normově upraven,
povšechně řízením (něm.: Verfahren) nebo procesem. Je to, jak
lehce lze nahlédnouti, ústřední pojem dynamického hlediska nor
mativního. Že předpisy o tom, jakým způsobem mohou vznikati,
zanikati a měniti se normy, jsou obsaženy v normovém souboru
samém, tedy v předmětu normativního poznávání, jest typickou
zvláštností tohoto poznávání na rozdíl od přírodovědeckého (kausálního) ; srovnej k tomu, co bylo dříve řečeno o metanormativní
povaze dynamického hlediska (str. 39). Zmíněné předpisy na
zývají se obecně „procesní“ a jejich soubor právem procesním či
formálním (v objektivním smyslu) ; sem patří i právo exekuční.
Je přirozeno, že povšechná logická podstata právního řízení
musí zůstati táž, ať jde v jednotlivém případě o tvorbu norem prvot
ních, druhotných, obecných nebo konkrétních. Pojem řízení závisí
však na pojmu normotvorby, pokud mluví se o řízení právním
(Rechtsverfahren) a jen tam, kde jde o normotvorbu. V užším
a vlastním, běžně normativní teorií užívaném smyslu lze mluviti
o normo tvorbě jen tam, kde je předpokládán normotvůrce, jenž
projevem vůle tvoří normy. Bylo již výše řečeno, že nelze si poměr
mezi normotvůrcem a normou představovati jako příčinný vztah,
a to tak, že by normotvůrce „způsoboval“ normu, jako v oboru
kausálního poznávání určitá příčina způsobuje určitý účinek.
Neboť pojem normotvůrce jest, jak již bylo několikrát řečeno,
povahy metanormativní, a má tudíž svou přírodovědeckou kausální obdobu spíše v metafysickém pojmu tvoření či stvoření (roz.
z ničeho). V dynamickém pojetí práva, které má zároveň v zápětí
představu stupňovitosti právního řádu (hierarchie právních no
rem) vystupuje tato tvorba norem jako zvláštní funkce, jíž se
tento právní řád blíže konkretisuje čili vykonává. Tato funkce
může býti povahy povinnostní, když v daném případě jest obsahem
povinnosti (normy) tvorba norem, roz. nižších.
Normativní škola právní užívá však i širšího pojmu normo
tvorby, když k ní čítá i t. zv. automatickou tvorbu.”) Při této auto
matické normotvorbě dlužno si pak představovati určitý děj nebo
') Procházka, Normativní theorie a tvorba práva (Englišův Sborník, 1930,
str. 454). Týž. Žalobní důvod, 1932, str. 23.
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skutečnost, vědomě, t. j. za tím účelem, aby vznikla norma, ne
vyvolanou, jako tvůrčí element, zkrátka jako něco, vědomému normotvůrci obdobného. Příklad skýtá vznik povinnosti k náhradě
škody následkem určité události, která nastala; tu vzniká norma
(konkrétní, druhotná), stanovící závazek nahraditi vzniklou škodu.
Podobně musila by i skutečnost (čin), právním řádem přímo ne
chtěný a zakázaný a proto trestem stíhaný (delikt), býti považo
vána za tvůrčí element, jímž vzniká norma (dopustí-li se někdo
deliktu, má býti potrestán) nebo jinými slovy: v hypothetickém
souvětí, jež representuje, jak víme, typus normativního úsudku:
je-li A, má býti B, znamenala by podmiňující skutková podstata
(A), pokud se týče její uskutečnění, něco, co by bylo obdobné
normotvůrci v chtěném (úmyslném) řízení normotvorném. Po
dobně bylo by možno při soukromé, t. j. neautoritativní normotvorbě, jako jest t. zv. právní jednání, jehož typem jest smlouva,
považovati za normotvornou funkci nikoliv činnost stran (sub
jektů smlouvu uzavírajících), nýbrž určitý děj, který podle práv
ního řádu vede k uzavření (perfekci) smlouvy.
Není zásadní námitky proti konstrukci pojmu automatické
normotvorby ve smyslu právě uvedeném, neboť není pochyby, že
pro dynamické hledisko normativní vnucuje se beze všeho před
stava vzniku norem (roz. druhotných a konkrétních) následkem
pouhých skutečností, dějů nebo jednání, jako jest na př. narození
nebo úmrtí člověka, vedle představy normotvorby jako volní čin
nosti, která děje se úmyslně za účelem stanovení norem. Ostatně
ani běžné nauce právní nejsou tyto představy cizí. Rozdíl mezi
ní a normativní teorií spočívá pouze v tom, že tam má se za to, že
určitými událostmi (jako na př. ex delicto, ex contractu nebo ex
variis causarum figuris) vznikají práva (oprávnění), závazky,
právní poměry atd., zkrátka subjektivní práva, kdežto zde jde
o problém vzniku práva objektivního, t. j. norem, byť zpravidla
jen konkrétních a druhotných. Mimochodem budiž poznamenáno,
že i podle běžné nauky vzniká v jednom případě z pouhých skuteč
ností objektivní právo, t. j. normy, a to při vzniku t. zv. práva
obyčejového, což jest nesporně případ normotvorby normativní
teorií „automatickou“ nazývané.
Než na druhé straně se připuštěním pojmu této „automatické“
normotvorby, jako zvláštního případu normotvorby vůbec, tento
obecný pojem, beztoho již následkem své noetické metanormativ-
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nosti dost problematický, ještě značně rozřeďuje.7) Stejný osud
stíhá však pojem řízení (procesu) právního, při němž myslíme
vždy spíše nebo vlastně výhradně na postup právním řádem vý
slovně za účelem chtěné normotvorby upravený, a nikoliv na pou
hé uskutečnění dějů (činů, jednání, událostí), jež tvoří obsah hypothetické (podmiňující) skutkové podstaty v obecném schematě
normy: je-li A, má býti B. Naproti tomu výkon podmíněné skut
kové podstaty lze považovati za řízení, i když obsah jeho není již
sám normotvorbou (= stanovení konkrétních norem druhotných,
jak tomu jest při soudních rozsudcích a jiných úředních, t. j. auto
ritativních rozhodnutích), nýbrž prostá soluce nebo exekuce
v užším slova smyslu. Tento výkon může býti a bývá též zpravidla
upravován zvláštními právními normami (t. zv. právo nebo řád
exekuční).
V následujícím užíváme pojmu právního řízení ve shora na
značeném užším a pravém slova smyslu.
V každém právním řízení může býti zúčastněn dvojí živel, a to
v různé intensitě: vůle a intelekt (rozum). Pokud v něm spatřuje
me výhradně proces normotvorný, tedy činnost subjektu normo
tvorného, který dlužno si nutně představovati jako činitele chtě
jícího (a sice to, co podle normy jím stanovené býti má), vystu
puje pouze živel volní: normotvůrce, projevuje takto svou vůli,
jest zásadně, svobodný. To platí bez veškeré výhrady o tvůrci oné
prvotní původní normy (Urnorm, ohnisko), ze které veškerý
ostatní normový soubor plyne, ale tento tvůrce vymyká se právě
proto veškerému právnickému poznávání a je proto odůvodněno,
když někteří autoři nečítají onu původní normu vůbec k právnímu
řádu, t. j. umísťují-li ji mimo, resp. nad něj. Veškeří ostatní normotvůrci téhož právního řádu jsou však již nějakými normami
') Konstrukce pojmu automatické normotvorby a tím i širšího pojmu „práv
ního řízení“ odporuje ostatně i povšechné (byť i metanormativní) představě
normy a normového souboru, jako něčeho chtěného (viz normotvůrcem).
S tohoto hlediska stává se na př. obtížnou představa činnosti zločince jako
normotvorby. Skutkové podstaty vyvolávané zločincem jeví se jako děje
právním řádem (normotvůrcem) nechtěné. Normotvůrce chce pouze, aby
bylo v takových případech trestáno, t. j. zločinec má býti potrestán.
Stejně nechce na př. tvůrce právního řádu, aby vznikaly skutkové podstaty
jakožto předpoklady ke vzniku konkrétních norem, obsahujících povinnost
k náhradě škody. — Srovn. k tomu Horovu kritiku v Právníku, 75. roč., 1936,
str. 63, jež jest v mnohém příznačná pro spokojenost tradiční nauky s vlastními
výsledky. „Nevidí zatím v konstrukcích normativní teorie žádný zisk pro poznání
sporného práva“ a považuje je tedy patrně — v nejlepším případě — za
zbytečné.
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vázáni, t. j. do určité míry nesvobodní. Míra ta může býti arciť
velmi nestejná a stává se tím větší, čímž nižší je stupeň hierarchie,
na kterém se dotyčný normotvůrce nachází. O tom byla již výše
řeč. Vázanost normotvůrcova plyne především z procesních před
pisů, které normotvůrce musí dodržeti, má-li dojiti ke vzniku
platné normy. Dále i z předpisů kompetenčních, které v širším
smyslu jsou arciť zajisté také procesní, jimiž míní se však speciál
ně případná místní, věcná a časová omezenost projevu vůle normotvůrcovy; konečně plyne vázanost normotvůrcova z povšechného
předpisu, že vůle v normách jím projevená nesmí odporovat pří
padné opačné vůli, projevené normotvůrcem hierarchicky vyšším.
I tento předpis jest v podstatě své kompetenční, tedy procesní.
Normotvůrce, uvědomuje si všecky tyto své vázanosti, vykonává
funkci intelektuální. Zároveň ale stanoví normy (roz. relativně
druhotné), t. j. vykonává funkci volní. Toto zvláštní spojení obou
těchto funkcí charakterisuje činnost, jež povšechně aplikací (no
rem) se nazývá. Aplikací rozvíjí se a konkretisuje se právní řád.
Podle toho, na jakém hierarchickém stupni právního řádu se tato
aplikace odehrává, převládá poměrně buď ta, či ona funkce: na
vyšších jest to vůle, na nižších intelekt (srovn. na př. činnost jed
nak zákonodárných sborů, jednak soudů). Jen tam, kde nedo
chází vůbec již ke tvorbě nové, roz. konkrétnější a nižší normy,
nýbrž k pouhé exekuci či soluci normy, není již žádné vůle (svo
body), nýbrž jen vázanost, ale zde vykonavatelem normy není již
normotvůrce, nýbrž povinnostní (v našem případě přesněji: exe
kuční) subjekt.
Sama řeč zdůrazňuje zpravidla buď tu či onu z obou funkcí
druhotného, t. j. aplikujícího normotvůrce, označujíc výsledky
jeho činnosti jednak jako nalézání práva (Rechtsfindung), jednak
jako rozhodování (Entscheidung), po případě jako roz- sudek
(Erkenntnis, Urteil).
§ 27.
ZÁSADY, JIMIŽ OVLÁDÁNO JEST PRÁVNÍ ŘÍZENÍ
(JEDNOTLIVÉ DRUHY PRÁVNÍCH ŘÍZENÍ)
Normotvorné řízení lze tříditi podle různých kriterií na různé
druhy, tak na př. podle různosti normotvorných subjektů nebo po
dle povahy vytvořených jím norem, nebo konečně podle zásad,
jimiž řízení jest ovládáno. Tato různost musí arciť míti nějakou
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normativní závažnost, má-li třídění míti vědeckou cenu, a nesmí
lpět pouze na zcela vnějších okolnostech, jako jest na př. zevní ozna
čení toho onoho normotvorného subjektu (orgánu), neboť z pouhé
skutečnosti, že určitý normotvorný činitel nazývá se na př. parla
ment, soud nebo úřad, neplyne patrně o sobě nic pro povahu a pod
statu normotvorného řízení a jeho výsledku: normy. Vůbec dluž
no si uvědomiti, že dělení řízení na jednotlivé druhy podle povahy
normy řízením vznikající jest imanentnímu hledisku normativní
mu mnohem bližší než dělení podle povahy normotvůrce. Vždyť
vlastním předmětem normativního poznávání jest norma (její
obsah) a nikoliv normotvůrce. Všecky normativně relevantní vlast
nosti tohoto normotvůrce musí se podávati z vlastnosti norem jím
tvořených, z čehož plyne, že dlužno v konkrétním normovém sou
boru na případnou mnohost různých druhů normoivůrců usuzovati
z mnohosti různých druhů norem a nikoliv naopak. Co bylo shora
řečeno o bezvýznamnosti vnějšího kriteria názvu normotvůrce,
platí ovšem stejně i ohledně norem: z vnějšího označení normy
o sobě neplyne nic pro její povahu a místo, které zaujímá v hier
archii normového souboru, ač arciť stalo se obvyklým nazývati
normy určitého druhu (relativně obecné, resp. konkrétní, relativně
prvotní, resp. druhotné) určitými jmény, jako na př. „zákonem“
nazývají se normy relativně prvotní a — zpravidla aspoň — obec
né, „nařízením“ normy relativně druhotné, avšak relativně obecné
atd. Zcela výjimečně lze z pouhého vnějšího označení normy usu
zovati na povahu řízení, jímž vznikla; tak tomu jest u smlouvy
(smluvní normy), kde slovo samo naznačuje již autonomní (de
mokratický) způsob příslušného normotvorného procesu, a částečně
ostatně i u nařízení, jakožto případu autokratického či autorita
tivně upraveného normotvorného procesu.
Zásadním dělítkem normotvorného procesu (právního řízení)
jest vzpomenutý právě princip autonomní, resp. heteronomni
(autokratický, absolutistický, autoritativní). Autonomním princi
pem rozumíme zde zásadu, podle které určitá norma může vzniknouti pouze za spoluúčinkování subjektu, jejž zavazuje (budou
cího subjektu povinnostního), čili jinými slovy: při které stává se
normotvorný subjekt subjektem povinnostním. Heteronomním
principem vyrozumíváme pak zásadu, podle které povinnostní sub
jekt jest zásadně nezúčastněn na vzniku normy, která ho zavazuje.
Ideálem autonomní normy ve smyslu shora zmíněném jsou případy,
ve kterých jediný subjekt sám sebe zavazuje. Typem takové normy
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jest norma mravní, která předpokládá uznání její se strany zaváza
ného, což znamená tolik, jako předpokládati identitu subjektu nor
motvorného se subjektem povinnostním.
Mezi autonomní normy možno však dále čítat všecky ty, které
nemohou vzniknout bez souhlasu budoucích jimi zavázaných povinnostních subjektů. V nutnosti tohoto souhlasu vězí však již prvek
heteronomní, neboť souhlas ten předpokládá aspoň dva normotvůrce a tudíž i podřízení se — byť dobrovolné — pod cizí vůli
(sc. normotvornou). Typem takových norem jsou normy smluvní,
tedy smlouvy v nejširším slova smyslu. Prvek heteronomní pří
nich může v jednotlivých případech býti více nebo méně silně zdů
razněn. Cím větší počet smluvních (souhlasících) normotvůrců
bude, tím bude přirozeně silnější. Je myslitelná celá řada norem
od nejautonomnější (= bez všelikého prvku heteronomního) až
k nejheteronomnější. Ve prostřed této řady budou se stýkati
autonomní normy se silnými prvky heteronomními s heteronomními se stejně silnými prvky autonomními. Avšak nejen počet zú
častněných normotvůrců (a tudíž i subjektů povinnostních), nýbrž
i jiné okolnosti budou rozhodné pro váhu heteronomních prvků
v normě autonomní. Tak na př. lze sice ještě nazývati autonomní
takovou normu, ve které nedochází sice již k identitě normotvůrců
s povinnostními subjekty, kde však budoucí povinnostní subjekty
mají rozhodující vliv na ustanovení (povolávání) subjektů normo
tvorných. Typus: zákonodárné zastupitelstvo lidu volené tímto li
dem, nebo t. zv. rozhodčí soudy. Autonomní ráz příslušné normotvorby jest tu značně zeslaben prvky heteronomními. K dalšímu ze
slabení dochází, když neplatí pro příslušný normotvorný proces
zásada jednohlasnosti, nýbrž většinová (majoritní) : ke vzniku nor
my není třeba souhlasu všech, kteří jí mají býti zavázáni, nýbrž jen
určité jejich většiny (prosté nebo t. zv. kvalifikované). Smluvní
charakter normy se tím ztrácí a ona zůstává autonomní pouze pro
většinu, která s ní souhlasila, kdežto pro přehlasovanou menšinu
jeví se býti heteronomní. Typus: zákon, usnesený většinou zastu
pitelského sboru, lidem zvoleného.
Některé v zásadě autonomním způsobem vzniklé normy, jako
na př. smlouvy, mohou vyžadovati ku své platnosti souhlasu jiného
činitele, kterému přísluší vysloviti svůj souhlas schválením. Pokud
si takového schvalujícího či sankcionujícího činitele nepředstavuje
me jako volního (= chce, aby to, co podle normy býti má, bylo),
bude se jeviti jako heteronomní prvek v procesu normotvorném.
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Jako typus heteronomní normotvorby lze uvésti v oblasti tvor
by norem prvotních absolutního panovníka v monarchii, v oblasti
tvorby norem druhotných soudní rozsudky a rozhodnutí adminis
trativní. Heteronomnost její, t. j. skutečnost, že vznikají bez pří
mé účasti zavázaných jimi povinnostních subjektů, nazývá se též
autoritativnost. Praví-li se, že soudními rozsudky a administra
tivními rozhodnutími nalézá se poddaným, co jim právem býti
má, míní se tím právě heteronomita těchto norem na rozdíl od
autonomnosti jiných norem, na př. smluvních. V této autoritativnosti či heteronomitě vězí i ona „veřejnoprávnost“ (a contr. soukromoprávnosti), kterou spatřuje běžná nauka v ,,nerovnosti“ sub
jektů v tom či onom právním poměru zúčastněných; shledává ji
v tom, že jeden může druhému rozkazovati a zakazovati a je mu
tedy nadřízen, či tento onomu podřízen, kdežto v soukromopráv
ním poměru, jehož typem jest smlouva, nic podobného se nevysky
tuje (viz o tom blíže § 32).
Míra autoritativnosti čili stupeň heteronomnosti norem může
býti v jednotlivých případech různá: mezi případem rozhodčího
řízení soudního,1) ve kterém strany určují si soudce (rozhodce,
t. j. normotvůrce) samy a jež patří tedy k typu normotvorby auto
nomní, až k případu soudního rozsudku vynášeného soudcem, na
jehož ustanovení nemají strany žádného vlivu (poněvadž jest na
př. jmenován absolutním panovníkem), jest řada případů přechod
ných ; sem patří na př. ten, ve kterém onen soudce není sice jmeno
ván ad hoc stranami samotnými (jako v řízení rozhodčím), ale do
předu trvale volbou stanoven celou skupinou povinnostních sub
jektů, mezi něž patří i konkrétní strany, jimž stanoví se pak kon
krétní druhotná norma ve formě soudního rozsudku.
Stupeň heteronomity konkrétní druhotné normy může býti určo
ván i jinakou účastí budoucích povinnostních subjektů na normo
tvorném procesu; tak na př. t. zv. zásada oficialiiy zesiluje, t. zv.
zásada disposiční zeslabuje tuto heteronomnost a opačný význam
mají procesní zásady, jako judex ne eat ultra petitům partium
a pod. Značný význam v uvedeném směru bude míti i míra účasti,
kterou příslušný normotvorný řád (proces) přisuzuje stranám,
t. j. budoucím povinnostním subjektům rodící se konkrétní normy
druhotné. Sem patří zásady obligatorního slyšení stran, ústnosti
(bezprostřednosti) a contr. písemnosti řízení, předpisy o průkazním
’) Gerlich, Rozhodčí řízení v občanských rozepřích soudních, 1932, týž,
K právní povaze řízení rozhodčího (Časopis pro právní a státní vědu, XII, 1929).
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řízení, při čemž může býti — v t. zv. řízení sporném — stranám
měřeno různě (srovn. na př. povšechnou zásadu: affirmanti incumbit probatio). Strany dlužno arciť v normotvorném procesu
chápati jako subjekty povinnostní (sc. budoucí) a nikoliv — jako
to činí tradiční názor bezvýjimečně — jako nositele oprávnění,
o jehož existenci se v procesu právním jedná.
Stupňovitě vybudovaný právní řád bude míti i několik samo
statně upravených normotvorných procesů, jako jest řízení záko
nodárné a řízení, jehož výsledkem jsou normy druhotné. Tyto
normy mohou býti, jak již několikráte bylo poznamenáno, buď
obecné, nebo konkrétní. Jako příklad první buďtež uvedena t. zv.
nařízení a příslušný proces, v němž se tvoří, jako příklad druhých
soudní rozsudky a rozhodnutí úřadů správních s příslušnými pro
cesy (na jedné straně civilní a trestní proces soudní, na druhé
straně proces správní či administrativní). Pokud jde o autonomní,
resp. heteronomní vlastnost jednotlivých těchto procesů normo
tvorných, je jasno, že oba prvky mohou býti v každém z nich různě
zastoupeny. Je na př. v určitém právním řádě myslitelný zákono
dárný proces, který upraven jest podle zásad autonomních, kdežto
ostatní procesy (soudní a administrativní) vykazují prvky hetero
nomní nebo naopak; pouze neautoritativní normotvorný proces —
t. zv. soukromá právní jednání — bývá zpravidla autonomní.
Autonomii jakožto určitý princip normotvorný lze zváti i de
mokracií. Demokracie jako vláda lidu jest nutně sebevládou; poně
vadž pak pojem všeliké „vlády“ normativně nelze jinak chápat,
než jako tvorbu norem, poskytuje lišeni různých druhů normotvorby (od nejautonomnějších k nejheteronomnějším) zároveň
i kriterium — a to jediné vpravdě juristické (normativní) krite
rium — pro lišení t. zv. státních forem: demokratickou budeme
nazývat onu státní formu, v níž normotvorný proces jest zcela
nebo aspoň z velké části upraven podle principu autonomního:
lid dává si normy sám; autokratickou (monarchickou) bude ona
státní forma, v níž převládá v normotvorném procesu prvek heteronomie. Politická teorie a s ní i běžná nauka státoprávní považuje
však zpravidla jen způsob úpravy jednoho druhu normotvorného
procesu, t. j. procesu zákonodárného, za rozhodný pro státní for
mu toho onoho státu (právního řádu).
Z řečeného plyne, že pro normativní hledisko poznávací jest
normotvůrce jako takový typem držitele moci, vlády, impéria atd.
Jinak než pomocí pojmu normotvorby nelze tyto představy —
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představu moci, impéria, vlády, zkrátka různých -kratií — pro
normativní poznávání racionalisovat. Mezi empirickým, skutečným
normotvůrcem (tím, kdo ve světě vnějším skutečně rozkazuje
a vládne, t. j. má moc) a pojmovou abstrakcí normotvůrce ve
smyslu normativním jest obdobný rozdíl jako mezi skutečnou mocí
jakožto reálně působící silou ve světě vnějším a tím, co jakožto
typickou vlastnost či funkci přikládáme každému normotvůrci, totiž
normotvorbou.
Shora bylo naznačeno, že povinnostní normotvorba (normo
tvorný proces) může býti upravena buď podle zásady oficiální nebo
disposiční. Zásada oficiality znamená podle běžných názorů tolik,
že povinnost normotvorby jest zásadně nepodmíněná, čili jinými
slovy, že normotvorba koná se „z moci úřední“ (ex officio), kdežto
zásadou disposiční rozumí se princip, podle kterého normotvůrce
musí vyčkávat popudu zvenčí, než přikročí k činnosti. Absolutně
nepodmíněná povinnost k normotvorbě jest v oboru empirie právní
stejně vzácným zjevem jako absolutní nepodmíněná povinnost
vůbec. Proto označujeme schéma normy formou hypothetickou:
je-li A, má býti B. Oficiální a disposiční zásadou procesní nemíní
se také zpravidla případy absolutně nepodmíněného, resp. pod
míněného vzniku norem (povinností), nýbrž pouze dva speciální
případy: buď jest zahájení normotvorného procesu podmíněno
zákrokem třetí osoby, t. zv. oprávněného (žalobce), jemuž jest
dáno na vůli, chce-li zakročiti čili nic, nebo zahájení a provedení
normotvorného procesu od tohoto zákroku závislé není, ač jinak
může býti — a ve skutečnosti též je — závislé na těch či oněch
jiných podmínkách. Uvážíme-li, že v prvním případě autoritativně
druhotná normotvorba jest závislá na vůli oné třetí osoby (žalob
ce), pak možno i říci, že konkretisační proces práva jest dán do
její vůle. Jinak jest tomu za platnosti zásady oficiální: zde vyšší
normotvůrce sám projevuje zájem na konkretisaci a proto její
uskutečnění činí nezávislým na vůli (zákroku) soukromníků
(oprávněných, žalobců atd.).
Víme již, že skutečný výkon normy (exekuce) nespadá do
oblasti ryze normativního poznávání, jemuž musí býti lhostejno,
na kolik budou povinnosti ve světě vnějším skutečně realisovány
nebo ne. Vždyť i subjektivisace normy v normotvorný, pokud se
týče i povinnostní subjekt znamená do jisté míry opuštění radi
kálně imanentní oblasti normativní (statické hledisko) a přiblížení
se oblasti metanormativní (hledisko dynamické). Pokud normo-
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tvůrce není zároveň povinnostním subjektem jako v případech
povinnostní normotvorby, dlužno si jej nutně představovati jako
činitele sledujícího při své činnosti určitý zájem, podobně jako jím
jest i subjekt oprávněný, který způsobuje konkretisaci práva,
t. j. tvorbu konkrétních druhotných norem, ve svém vlastním zá
jmu. Rozdíl mezi oběma spočívá v tom, že předpokládá se, že nor
motvorný subjekt tvoří svou normu v zájmu veřejném, t. j. ob
jektivním, či v zájmu všech (srovn. t. zv. actio popularis), kdežto
oprávněný subjekt jest typem činitele egoistického, jenž svým po
pudem k normotvorbě (procesním zákrokem, žalobou atd.) sleduje
svůj vlastní, t. j. egoistický zájem.
Druhotná autoritativní normotvorba bývá v moderních práv
ních řádech zpravidla upravena tak, že za určitých podmínek (po
dání odvolání, rekursu, stížnosti a pod.) týž normotvorný proces
se může opakovat. Jde o řízení, jež nazývá se instančním postu
pem: o téže věci rozhoduje po sobě několik instancí.2) Tyto instance
přezkoumávají a kontrolují správnost původního normotvorného
procesu, resp. jeho výsledku, t. j. normy, a jsou si tedy hierarchicky
obdobně nadřízeny, resp. podřízeny jako normy: instance vyšší —
jakožto vyšší normotvůrce — může svou normou zrušit, změnit
nebo potvrdit normu, vydanou instancí nižší (rozsudek, rozhod
nutí atd.). Instance (normotvůrce) vyšší jest však vázána instancí
nižší, resp. normou jí vydanou, shledá-li, že byla vydána správně;
v tomto případě ji pouze potvrzuje a případ ten zřejmě odlišuje
instanční postup od normotvorného řízení, v němž též dochází
k případné změně norem (dřívější skrze pozdější) na základě zá
sady lex posterior derogat priori. Při instančním postupu před
pokládáme totiž formální identitu normy, která v něm po případě
obsahově se mění (rozsudek bude zrušen, resp. změněn), kdežto
normotvorný postup, ovládaný zásadou lex posterior derogat
priori, předpokládá dvě samostatné, obsahově si odporující normy.
Z právě uvedeného důvodu lze v instančním postupu (řízení) spatřovati i jen jediný normotvorný proces, rozdělený na několik po
měrně samostatných částí, jehož účelem jest tvorba normy po
měrně nezměnitelné, t. j. v moc práva vzešlé (res judicata; viz
níže). Proto také jednotlivé instance jsou v hierarchickém poměru
toliko vzhledem k jednotlivým normotvorným procesům; navenek
tvoří jednotku.
2) Bulín, Dovolání podle práva čsl., něm. a francouzského, 1935, str. 11.
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Rozsah kompetence vyšší instance může býti různě určen: buď
může naříkanou normu jen potvrdit, nebo zrušit (kassatorní funk
ce) ; nebo ji může naplniti i jiným obsahem (nebylo by vzhledem
ke shora řečenému přiléhavé, kdybychom řekli: nahraditi ji jinou),
což znamená, že jí přísluší i funkce reformatorni.
Vyšší instance přezkoumává, jak bylo již shora řečeno, postup in
stance nižší. Toto přezkoumávání týká se správnosti aplikace nějaké
obecné normy na konkrétní skutkovou podstatu, kterou provedla
instance nižší. Z toho plyne, že v činnosti vyšší (rekursní, odvolací
atd.) instance jest živel intelektuální vedle živlu volního (normo
tvorného) větší měrou obsažen než v činnosti instance nižší.
(Budiž výslovně připomenuto, že podobně jako druhotná norma
první instancí vydaná nemusí býti nutně samostatnou normou ve
smyslu vnitřním — viz § 22 — nemusí jí přirozeně býti ani norma
vydaná v instančním postupu instancí vyšší.)
Kompetence vyšší instance může v konkrétních případech býti
různě vymezena podle toho, platí-li pro normotvorné řízení zásada
oficiosní nebo disposiční, princip judex ne eat ultra petita partium,
ty či ony zásady řízení průvodního (na př. zásada materiální nebo
formální pravdy) atd.
O druhotné autoritativní normě, která nepodléhá již žádnému
dalšímu instančnímu, t. j. t. zv. opravnému řízení, praví se, že vešla
v moc práva, čili že se stala nezměnitelnou, tvoříc rem judicatam.
Učení o právní moci (Rechtskraft), které přednáší běžná nauka,
liší se od učení normativní teorie zásadně tím, že ona vychází zde
— jako všude jinde — z pojmu subjektivního práva (oprávnění),
kdežto tato uvědomuje si, že právní moc může míti pouze norma
(objektivní). Proto běžná nauka spatřuje v rozsudcích, rozhodnu
tích a jiných podobných výrocích druhotných normotvůrců (soudů
a jiných úřadů), pokud nepodléhají již dalšímu přezkoumávání,
především to, čemu v jiných souvislostech říká nabyté právo (jus
quaesitum), jemuž přisuzuje do té míry nezadatelnost, že zpravidla
ani prvotní normy — zákony — se ho dotýkati nemají (§5 obč.
zák.). Naproti tomu normativní teorie, neuznávajíc zásadní bipartici objektivního a subjektivního práva (viz § 30), posuzuje pojem
právní moci s hlediska širšího problému změnitelnosti, resp. nezmě
nitelnosti norem, jsouc si vědoma, že musí v zásadě platit totéž
o změnitelnosti, resp. nezměnitelnosti prvotních a obecných no
rem, co platí o druhotných a konkrétních normách. S tohoto hle
diska znamená pak právní moc normy v nejširším smyslu tolik,
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jako absolutní nebo aspoň relativní její nezměnitelnost. Míra této
nezměnitelnosti bude se říditi podle okruhu normotvůrců nebo ji
ných činitelů, kteří její změnitelnost mohou přivoditi.
§ 28.

POVŠECHNÁ CHARAKTERISTIKA TRADIČNÍ
NAUKY PRÁVNÍ
Dnešní běžná právní věda jest ovládána římskou jurisprudencí
a způsobem, jakým tato jurisprudence samotnými Římany byla
založena a pěstována. Proto musí každá kritika metod novější
pravovědy vycházeti z uvědomění si oněch prvků, které charakterisují římskou pravovědu. A tyto prvky jsou opět závislé na du
ševní a mravní povaze římského národa.
Srovnáme-li to, co národ římský vykonal v oboru vědy (teo
rie), filosofie a umění, s tím, co vykonal v praktických oblastech
jako jest státní organisace, politika, hospodářství a válečnictví, ne
budeme na rozpacích o tom, ve kterém z obou oborů spočívá jeho
vlastní síla a typické nadání. Říman byl, srovnáme-li jej zejména
s Řekem, typ muže praktického. Věda, filosofie a umění nebyly
obory, ve kterých projevoval zvláštní a originální talent. V oborech
těch zůstává kultura římská závislá na kultuře řecké, nedosáhnuvši
nikdy její dokonalosti. Národ, který politicky podmanil si téměř
všecky ostatní národy a osvědčil jedinečnou schopnost, které bylo
třeba k založení světové říše, zůstává na poli filosofie, věd a umění
v naprostém područí jednoho z národů, které si podmanil, totiž
řeckého.1) Obdivujeme se sice originalitě a svéráznosti, již pro
jevují Římané v organisaci svého státu a všeho, co s tím souvisí;
avšak tomuto eminentně praktickému talentu neodpovídá obdobný
talent teoretický: Říman neprojevuje žádného zvláštního zájmu
pro soustavné myšlení teoretické, jako by cítil, že mu chybí k tomu
nutný talent a originalita.2)
Tak vypadal národ, jehož jurisprudence a právní řád staly se
’) Windelband, Lehrbuch der Geschichte der Philosophie, 1907, str. 128
a další, Mommsen, Römische Geschichte, zkrác. vyd. Phaidon, 1932.
’) Weyr, Die Rechtswissenschaft als Wissenschaft von Unterschieden
(Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, XXVIII, 1935), český překlad
(dr. Bulin) v Cas. pro právní státní vědu, XVIII, 1935, Vážný, Teorie řím
ského práva a moderní právní věda (tamtéž), Weyr, Hans Kelsen, K jeho
50. narozeninám. Zároveň příspěvek k povšechné charakterisaci vývoje právní
vědy ve XX. stol, u nás a jinde. (Cas. pro právní a státní vědu, XV, 1932).
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vzorem pro pozdější právní vědy jiných národů. Ani v oboru
jurisprudence nezapřeli Římané svou národní povahu s jejími
přednostmi a nedostatky. I v této jurisprudenci, která jeví se jako
zvláštní, nerozeznatelná směs právní teorie a praxe, projevuje
Říman svůj sklon k praxi. Jeho praktickému duchu, který vidí
všude jen praktické otázky státní, právní a hospodářské organisace
národa, ani nenapadá, aby spatřoval v právní vědě něco jiného, než
praktickou nauku aplikace práva. Římský jurista podobá se násled
kem toho praktickému inženýru, kterého zajímá matematika a kte
rý jí rozumí jen potud, pokud jest bezprostředně použitelná pro
jeho praktické účely, tedy zejména jako mechanika. Duch takového
rázu nevytvoří žádnou ucelenou soustavu pojmů, čili jinými slovy:
teorii. Chybí mu k tomuto úkolu nejen zájem, nýbrž i nadání. Ne
pociťuje potřebu systému či soustavy, do které daly by se bez roz
poru a souladně včleniti veškeré poznatky, jichž potřebuje pro svou
praktickou činnost, nýbrž je spokojen, když s konkrétním poznat
kem vystačí v tom či onom konkrétním případě. V oboru normativ
ním nebude člověka tohoto rázu zajímati teoretická otázka, co jest
a jak si dlužno představovati právo a právní řád, nýbrž praktický
problém, čemu může toto právo a má sloužit. Jeho zájem bude se
tudíž soustřeďovati na konkrétní obsah právního řádu, jaký jest,
pokud se týče, jaký by měl býti. Otázky formálního rázu, jako jsou
problémy obecné nauky o poznávání práva (noetiky) zůstanou mu
cizí a s hlediska svého úzkého praktického zájmu bude odpověď na
ně jen zřídka postrádat — podobně asi jako řidič elektrického vozu
nezabývá se zpravidla problémem podstaty elektřiny, poněvadž mu
jde jen o to, aby jeho vůz se řádně pohyboval.
Praktičtí právníci římští byli takovými lidmi. Vytvořili sice
konkrétní právní řád a dovedli ho znamenitě užívat, ale nevytvo
řili žádné teorie právní. To, co by se takovou teorií mohlo zváti,
byly příležitostné a nesoustavné výroky oněch praktiků, které činili
při normotvorbě nebo při návodu k aplikaci vytvořených jimi no
rem. Chyběla jim při tom jakákoliv soustava a zdá se, že její ne
dostatek ani nepociťovali. Nebylo v Římě žádných právních teore
tiků ex professo. To, co dnes nazýváme právní filosofií ve smyslu
formálním (viz str. 11), nebylo tam vůbec známo. Naprostý nedo
statek skutečné právní filosofie — nepočítám k ní příležitostné
úvahy o tom, jak by právní řád měl vypadat, t. j. jaký obsah by měl
míti (t. zv. úvahy de lege ferenda) — nepřekvapí nás u národa,
který ani v obecné filosofii nic pozoruhodného nevytvořil a jehož
10
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filosofie jest pouhým odvarem filosofie řecké. Římané, jichž ná
rodní povaha potvrzuje správnost věty, že stejně jako jednotlivec
bývá zřídka současně stejně vynikajícím teoretikem i praktikem,
i celé národy, které vynikají v jednom z těchto směrů, zpravidla
bývají mnohem slabší v druhém (srovnejme tu Římany a Řeky!),
byli nejen národem svrchovaně nefilosofickým, nýbrž povšechně
ametafysickým, jak to ukazuje jejich náboženství, jehož primitivní
mytologie vypůjčena jest ještě k tomu v hlavních rysech z myto
logie řecké.
Každému, kdo se obírá právem římským a má při tom smysl
pro vědeckou systematiku (postulát jednoty vědeckého poznává
ní), musí na první pohled napadnouti dokonalé plichtění teorie
(vědy) a praxe, které objevuje se ve všech soustavách, vyličujících
to, čemu se říká „systém římského práva“. Čtenář těchto systémů
neví zpravidla, zda sentence a definice, které jsou tam uváděny,
jsou názory autora systému či autorů spisů, které za „prameny“
práva římského (vedle zákonů a jiných norem) se považují, nebo
snad konečně římskoprávním normotvůrcem autoritativně deklaro
vané vědecké pravdy. Při tom definice základních pojmů právních,
jako na př. pojem práva samotného nebo právní vědy, jsou —
s hlediska požadavků jakékoli vědecké noetiky — přímo primitivní
a dětinské, vyznačujíce se při tom určitým nádechem kazatelským.
Srovnej na př. známou definici práva jako „ars boni et aequi“,
nebo tyto definice spravedlnosti, právních norem (praecepta)
a právní vědy: justitia est constans et perpetua voluntas jus suum
cuique tribuendi (při čemž definice tato vyhýbá se právě tomu nej
důležitějšímu: co jest a co není „suum“); juris praecepta šunt
haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere;
juris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia,
justi atque injusti scientia. Novodobí spisovatelé systémů římského
práva — zejména učebnic tohoto práva — uvádějí podobné de
finice zpravidla bez veškeré kritiky, prostě jako historické faktum.
Tím vzbuzují u začátečníka dojem, že tyto a podobné jim výměry
jsou správné proto, že obsaženy jsou v oficielních pramenech řím
ského práva. Právě nauku o pramenech práva, jak ji podávají běž
né učebnice římského práva, možno uvésti jako další příklad. I zde
zůstává nekritickému začátečníkovi nejasno, zda autor učebnice,
přednášející onu nauku bez další kritiky, má sám za to, že jest
správná, a zdali domnívá se, že správnost její zaručena jest již tím,
že nauka obsažena jest v oficiálních pramenech, resp. dá se z nich
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odvoditi. Jakou systematickou cenu může míti na př. nauka, která
mezi prameny práva vedle zákonů a práva obyčejového čítá i spisy
právnické a „zachované listiny o jednotlivých právních úkonech,
jako spisy neprávnické (!), t. j. spisy pocházející od neprávníků,
jako jsou historici, gramatikové, filosofové, řečníci, ba i básníci;
pak nápisy na pomnících, stěnách, mincích a pod.“. (Viz Heyrovský, Dějiny a systém soukromého práva římského, I. § 9; 1929).
Zdá se, že při tomto výpočtu věcí tak naprosto různorodých jde
spíše o pomůcky, ze kterých právní historik může se pokusiti o re
konstrukci toho, čemu se obecně říká právo římské, než o nějaké
prameny práva v pravém slova smyslu (viz § 20). Při tom ale
zůstává zpravidla opět nerozřešena otázka, souhlasí-li autor učeb
nice, resp. vědeckého systému s oním obligátním výpočtem pra
menů práva, a další otázka, zdali výpočet ten pochází od samotných
tvůrců římského právního řádu (jimiž podle něho byli i spisovate
lé), nebo zdali máme spíše co činit s konstrukcí, pocházející od
právních historiků, kteří později podnikli shora zmíněné rekon
strukční dílo.3) Ať však věc má se tak či onak — začátečníka, který
na základě podobných učebnic římského práva snaží se vniknouti
do podstaty právní vědy, musí nutně zmásti. Neboť podává se mu
tu — i když ne zcela jasně a jednoznačně — pod vnější formou
právní teorie (která pouze svou vlastní podstatou může býti správ
nou) vlastně toliko referát o tom, co právní historie o názorech
těch či oněch juristů zatím zjistila, aniž by se autor učebnice zpra
vidla zdržoval důkazem, zdali tyto názory jsou správné. To, co bylo
řečeno o běžném římskoprávním výměru pojmu právních pramenů,
platí obdobně o velké řadě jiných takových pojmů, tradovaných
vědou o římském právu.
Způsob, jakým se pozdější pravověda a zejména učitelé řím
ského práva tímto předmětem zabývali a dosud zabývají — úsu
dek o tom nepřísluší zajisté snad jen odbornému romanistovi,
nýbrž každému, kdo se studiem práva soustavně a kriticky zabývá
— připomíná velmi metodu, jíž užívají teologové při výkladu svá
tých písem. Věřícímu teologovi nepřísluší zajisté pochybovati
o pravdivosti a správnosti toho, co v oněch pramenech jest ob
saženo; neboť povaha těchto pramenů sama zaručuje naprostou
jistotu a neomylnost. Nejen to, co podle nich býti má, t. j. nábo
ženské normy, nýbrž — a to jest důležité a příznačné pro teologic
8) Srovn. Heyrovský, n. u. m. str. 13: „Justinian dělí právo v objektivnem
smyslu podle pramenů, ze kterých vzniká, v ius scriptum a ius non scriptum“.
to*
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kou metodu poznávací — i všechna tvrzení o tom, co se kdy dělo
a přihodilo, požívá naprosté věrohodnosti a nevyžaduje žádného
dalšího důkazu. Podobné stanovisko zaujímají běžné učebnice řím
ského práva, které bývají prvními učebními pomůckami nastáva
jících juristů, vůči oněm různým rozdílům, které se — podle římskoprávní nauky — v právu vyskytují, ať jest to rozdíl mezi právem
objektivním a subjektivním, veřejným a soukromým, věcným a obligačním, dispositivním a kogentním atd. Čtenář učebnice nenajde
v ní snad rozbor těchto rozdílů a důkaz jejich správnosti, nýbrž
pouze doklad pramenů: právní prameny římské o nich jednají.
Výklady učebnic římského práva, zejména t. zv. soukromého, činí
proto na nekritického čtenáře dojem, že uváděné tam rozdíly
zkrátka jsou (existují) a že to jinak ani býti nemůže. Celé gene
race právníků byly a jsou dosud takto odchovány v onom základ
ním neporozumění zásadní hranici mezi kompetencí normotvůrců
(praxe) a teorie (vědy). Chatrná systematika obecných normativ
ních pojmů, kterou z nouze lze vyčisti z normotvorného díla řím
ských praktiků juristických, stala se takto po staletí nedotknutel
ným východiskem vědeckých úvah pozdějších teoretiků právních,
při čemž o správnosti tohoto východiska málokomu napadlo pochybovati. Tato systematika traduje se i dnešního dne téměř veš
kerou moderní civilistikou. Zdá se býti sankciována tím, že jest
obsažena v autoritativních a oficielních pramenech právních, tedy
přesněji řečeno: v normovém souboru římskoprávním. Tvůrci
tohoto souboru sami ji nařídili a dekretovali! Správnost jejich lze
tudíž dokazovati nikoliv vědeckým rozborem, jak tomu bývá u ji
ných vědeckých Systematik, nýbrž odkazem na obsah normového
souboru samotného. A zde pro domnělou teorii římského práva
přestává všeliká kritika podobně jako tomu jest u teoretického teo
loga, jenž reprodukuje obsah božských, t. j. nadpřirozených zje
vení (na př. vylíčení stvoření světa).4) Dokonalé plichtění teorie
a praxe právní, jehož původními osnovateli jsou nesporně juristé
římští, má svůj nadmíru příznačný protiklad v oněch pramenech
právních, které jeví se zároveň jednak jako díla zákonodárná (sou*) Je možno, že speciální literatura romanistická, pisateli neznámá, obsahuje
snad kritiky oné systematiky. Je-li tomu tak, pak minuly se naprosto svým
účelem, poněvadž oficielní systematika, tradovaná běžnými učebnicemi a systémy
římského práva, zůstává jimi nedotčena. (Srovn. k tomu shora cit. pojednání
Vážného.) Tyto učebnice a systémy činí proto dojem, jako by jim vůbec nešlo
o to, sdělovati to, co jest na oné systematice teoreticky správné a udržitelné,
nýbrž pouze to, jak si ji autoři pramenů představovali.
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bory norem) a komentáře k nim, jednak jako literární soustavy
a učebnice.
Římské právo bylo, jak známo, recipováno do jiných práv
(roz. národních). Pro právníka nemůže recepce znamenati nic ji
ného, než převzetí obsahu norem z jednoho právního řádu do dru
hého: přejímají či recipují se tedy výrazy toho, co býti má. Před
stava recepce teorií z jednoho právního řádu do druhého jest na
proti tomu protismyslná, poněvadž, jak již víme, praktický normotvůrce (tvůrce toho, co býti má, t. j. norem) nemůže vůbec stano
vití právní teorie s účinkem, aby se staly platné, tím méně je pak
schopen recipovati teorii, stvořenou jiným normotvůrcem, do svého
díla, t. j. právního řádu. Než při oné velké dějinné události, která
obecně recepcí římského práva se nazývá, stalo se přece něco po
dobného: nebyly recipovány jen římskoprávní normy, resp. jejich
obsah, nýbrž — a to jest na ni pro obecnou nauku právní důležité
— v první řadě i celá normativní systematika, nebo, smíme-li ji přes
její chatrnost tak nazývati, teorie římskoprávní. Recipován nebyl
jen právní řád římský, nýbrž i způsob poznávání a myšlení římskoprávního;5) recipován nebyl jen konkrétní obsah právního řádu
římského, nýbrž i formy, jimiž se tento obsah poznává, jinými
slovy: nebyly recipovány jen pojmy konkrétního obsahu práva se
týkající (Rechtsinhaltsbegriffe), nýbrž i ty, které vztahují se na
samou podstatu práva (Rechtswesensbegriffe). Jurisprudence ná
rodů, do nichž vniklo římské právo, stala se tím zároveň filiálkou
římské právní vědy (jurisprudence).
Skutečnost recepce bývá zpravidla uváděna na důkaz zvláštní
znamenitosti římského práva: římské právo vniklo do jednotlivých
právních řádů národních pro svou větší formální vytříbenost a znamenitost jednotlivých svých institutů. Názor o tomto primátu řím
ského práva u srovnání s oněmi ostatními právy dlužno sice bezvýjimečně uznat za správný, avšak zároveň uvážit, co bylo shora
řečeno o dvojí recepci : obsahu právního řádu římského (souhrnu
norem římskoprávních) a teorie tohoto práva; obojí bylo totiž re
cipováno, ačkoliv se v písemnictví zpravidla obojí nerozlišuje.
Srovnávati hodnotu obsahu práva nebo více normových sou
borů je velmi obtížné, ba neproveditelné, poněvadž tato hodnota jest
’) Viz Heyrovský, n. u. m. I, str. 49: „Ale v základě svém jsou snahy po
recepci práva římského pouze stránkou onoho velkolepého hnutí duševního, které,
nesouc se vůbec ke vzkříšení řecké a římské antiky, slově renaissanci. Jako toto
hnutí mělo původ svůj v Itálii, vyšly také první popudy k recepci práva Justinianského z vědeckých prací a ideí glossatorů italských.“
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sama relativní, jsouc závislá od poměrů, které mají býti upraveny
a jsou přirozeně u každého národa jiné. Zde tedy fakt, že obsah
římského práva byl převzat do jiných právních řádů, zatlačiv takto
jejich vlastní, původní obsah, nemůže býti uváděn na důkaz větší
hodnoty práva římského, poněvadž lze nanejvýš říci, že tím bylo
prokázáno, že se recipované právo hodilo na ony konkrétní poměry
lépe, než původní práva domácí. Leč ani to ve skutečnosti pro
kázáno nebylo, neboť o recepci cizího práva může rozhodovati řada
jiných důvodů, jako na př. mocenské poměry a politické události
v zemi, ve které k recepci dochází. Vyšší hodnota obsahu recipovaného právního řádu u srovnání s původním domácím nepodává
se tedy z pouhého fakta recepce právě tak, jako nelze mluviti
o vyšší hodnotě jazyka jen proto, že z těch či oněch důvodů zatlačil
jazyk jiný.
Zcela jasná a nepopiratelná jest naproti tomu převaha teorie
římského práva nad „teoriemi“ oněch ostatních evropských práv,
do nichž recepcí vniklo právo římské, jako zejména práva němec
kého. Skutečnost ta může však býti pro obdivovatele římského
práva a jeho systematiky jen velmi nepatrnou útěchou. Neboť
byly-li již shora vysloveny pochybnosti o tom, zdali ona římskoprávní systematika, která se stala později vzorem pro ostatní právní
vědy, zasluhuje vůbec název „teorie“, nemůže býti o tom, pokud jde
o staré právo německé, naprosto žádné pochyby. „Duch národa“,
který — podle pojetí pozdější historicko-právní školy — vytvořil
ono právo, nebyl s to vytvořiti si vůbec žádné teorie. Primitivnost
tohoto práva hoví přirozeně celé tehdejší kulturní primitivnosti ná
roda. O nějaké „teorii“ tohoto primitivního výrobku nelze vůbec
mluviti. Duch národa (Volksgeist) německé historické školy právní
lze si sice představiti v úloze praktického (empirického) normotvůrce, nikoli však jako osnovatele vědeckých teorií. Římskoprávní
systematika, vnikající zároveň s recepcí obsahu římského práva do
jednotlivých národních práv (do jurisprudence jejich), neměla
tedy vlastně, co by zatlačovala, poněvadž nebylo vůbec žádné teorie
oněch národních práv. Je-li proto podle známého pořekadla mezi
slepými jednooký králem, pak stala se teorie římského práva přes
svou chatrnost a nesystematičnost takovýmto králem, a nelze o tom
pochybovati, že naprostý nedostatek jakékoliv sebe primitivnější
teorie oněch národních práv, do kterých recepcí vniklo právo řím
ské, pozdějšímu vítězství římskoprávní systematiky ve všech jed
notlivých národních právních vědách značně napomáhal. Nebylo
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také divu, že v tehdejších dobách považováno bylo — a to právem
— školení v oné systematice nejen za nejlepší, nýbrž i za nezbytnou
průpravu každého juristického vzdělání. Avšak právě toto staleté
neomezené panství právní systematiky římské, její nepopiratelný
primát nade všemi ostatními systematikami, způsobilo, že z pouhé
relativní znamenitosti a relativního primátu (jak velmi relativní
jest vzhledem k hodnotě toho, s čím jest srovnávána, bylo shora
ukázáno), stal se během času primát absolutní: římskoprávní teorie
nebyla považována — jak jí to podle stavu věci jedině náleželo —
ze všech tehdejších Systematik právních za relativně nejméně pri
mitivní, nýbrž za systematiku naprosto dokonalou, jejíž znalost
byla prohlašována za nezbytný předpoklad veškeré vědecké čin
nosti právnické. Způsob, jakým bylo a jest dosud Corpus juris řím
skoprávní vědou tradováno, připomíná metodu teologickou: exegese, výklad, kritika a doplňování textů a pod.; při tom však zů
stává vlastní systematika tohoto Corpusu kritikou podstatně ne
dotčena a zdá se proto, že jest považována moderní římskoprávní
vědou za nedotknutelnou. Velké pokroky, které podle souhlasného
mínění vědeckého světa učinila novější věda o římském právu, tý
kají se výlučně poznatků historických (viz Heyrovský, n. u. m.
str. 54) a rekonstrukce pramenů t. zv. metodou interpolační ne
mohou míti vlivu na teoretickou cenu vlastní systematiky římsko
právní, která po staletí zůstává v podstatě své nezměněna. O této
systematice tvrdí se nadále, že její poznání a studium tvoří nezbytný
základ, z něhož vycházeti musí každá vědecká práce právnická; ne
boť jí školí se prý mozky pro úvahy juristické. (Tvrdí-li se tak již
po staletí a je-li správným toto tvrzení, pak dlužno důsledně považovati za pravdě svrchovaně podobné, že to bude správným i do
veškeré budoucnosti!) Tvrzení, že studium římského práva jest
nejen nejlepším, nýbrž i nezbytným prostředkem pro právnické
vzdělání, pronášeno bývá zpravidla bez dalších podrobnějších dů
kazů. Zůstává při tom zejména nejasno, zda míní se touto nezbyt
ností znalost normativního obsahu římského právního řádu (vzhle
dem k tomu, že byl později recepcí převzat do jednotlivých práv
ních řádů, jichž poznání považuje se za vlastní účel studia práv
nického), nebo znalost toho, co z nouze lze zváti „teorií“ římského
práva. Jen pokud jde o tuto teorii, má tvrzení o nezbytnosti studia
práva římského pro nás význam a tvrzení to musíme s veškerým
důrazem prohlásiti za nesprávné, neboť teorie římského práva jest
něčím s hlediska normativní noetiky velmi chatrným a nedokoná-
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lým. Její studium může míti proto pouze význam s hlediska histo
rického. Kdyby se tedy ona teorie tradovala na právnických fakul
tách jako pouhý historický fakt, nebylo by lze proti tomu ničeho
namítati. Traduje-li se však jako něco absolutně dokonalého a tudíž
i absolutně správného, co právě pro tuto svou absolutní hodnotu
ovládlo téměř všecky národní právní řády a s nimi i příslušné právní
vědy, pak nutno takovýto s hlediska obecné noetiky normativní
naprosto nekritický způsob tradování prohlásiti nejen za neprospěšný, nýbrž přímo za škodlivý. Jím totiž ztěžuje se mladým adep
tům právní vědy hned s počátku kritika systému, který se jim před
kládá jako něco dokonalého a nezměnitelného, zvláštní autoritativností nadaného. Skoro všichni z nich — nevyjímajíc mezi nimi
ani budoucí profesory — do smrti budou se držeti těchto pojmů
jako něčeho samozřejmého, co jinak ani býti nemůže.
Ať jest však noetická hodnota římskoprávní teorie jakákoliv,
jisto je, že byla jako nezměnitelný kus inventáře převzata do mo
derní právní vědy, takže kritisovati její systematiku a metodu
v podstatě znamená kritisovati systematiku římského práva a me
todu římskoprávní vědy. Systematika římského práva vztahuje se
však v první a snad jediné řadě na t. zv. právo soukromé, jest tedy
civilistická. I tato skutečnost měla vliv na metodu moderní právní
vědy: vedle vědy soukromého práva, vybudované na římskoprávní
civilistice, pěstuje odděleně to, čeho římskoprávní teorie nezná:
vědu o veřejném právu (publicistiku). Přísné oddělení obou oborů,
jakož i domněnka, že pro každý musí platit jiná metoda a že tedy
je vůbec velký rozdíl mezi právem soukromým a veřejným — vše
to bylo nesporně způsobeno pouze tou negativní okolnosti, že sys
tematika římského práva jest v podstatě své pouze civilistická.
Povšechně možno říci, že pravověda až do vystoupení norma
tivní teorie, která vědomě chce býti obecnou teorií právní, byla
zcela závislá na základech římskoprávní systematiky. To, co tato
systematika tvrdila o právu civilním, veřejném, věcném, obligačním, objektivním, subjektivním, materiálním a formálním atd.,
tvrdila po staletí i pozdější právní věda. Nelze zde, jak mám za to,
mluviti o nějakém znatelném pokroku nebo vědomém kritickém
postoji vůči všem těm různým rozdílům, které ovládají obligátní
právní vědu. Tak mocný byl vliv autoritativnosti římskoprávního
systému a následků dokonalého zplichtění právní teorie a praxe
v právu římském (jež nej pří značněji se jevilo, jak již bylo řečeno,
v tradiční konstrukci pramenů římského práva), že nikdo si jasně
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neuvědomoval zásadní problém: od koho vlastně ona římskoprávní
systematika pochází, zda od všemocného a svrchovaného normotvůrce, proti němuž je každý odpor marný, či od pouhých soukro
mých teoretiků právních, jichž pojmové konstrukce bylo by snad
přece možno zbraněmi povšechné logiky a kritiky porazit. Ze sku
tečnosti, že se o to dosud nikdo soustavně nepokusil, jakož i z cest,
kterými se bral další vývoj právní vědy, zdá se plynouti, že oficielní
pravověda přikláněla se — zajisté jen nevědomky a nejasně —
k první alternativě. Neboť chatrná systematika římského práva,
pěstovaná dogmatickým způsobem, nebyla nahrazena jinou, lepší
systematikou, nýbrž dosavadnímu dogmatickému způsobu pěsto
vání tohoto práva postavil se na odpor způsob svou podstatou na
prosto odlišný a s dogmatikou právní tudíž vůbec nesrovnatelný.
Míníme tím jednak metody užívané naukou t. zv. práva přiroze
ného, pak metodu historickoprávní a nejnověji t. zv. sociologickou.
Naštěpováním těchto svou podstatou zcela různorodých metod na
starou právní dogmatiku, opírající se o chatrnou teorii římského
práva, stala se z moderní právní vědy disciplina naveskrz chaotická,
která nedovedla se vůbec vypořádati s nej základnějším svým pro
blémem : co jest vlastním předmětem jejího poznávání, zda obsah
normového souboru samotného či to, co se tímto normovým sou
borem upravuje (lidská společnost), nebo snad příčiny, které způ
sobily, že konkrétní normový soubor má ten či onen obsah, nebo
způsob, jakým ve světě vnějším představy obsahu onoho normo
vého souboru v lidských mozcích působí jako motivy lidského jed
nání, či snad úvahy o tom, jak by tento normový soubor měl vypadati (jaký obsah by měl míti), aby jeho působením ve světě vněj
ším dosaženo bylo největšího blaha nebo největší spravedlnosti
atd. atd.
Plichtění těchto dvou poznávacích hledisk s původní dogma
tickou metodou nebylo však v obou zmíněných odvětvích právní
vědy stejně dokonalé: v civilistice zůstalo přes všecko zdůrazňo
vání historickoprávní metody imanentní hledisko normativní v cel
ku nedotčeno; vědělo se, že na normativní otázku quid juris? nelze
odpovídati historickoprávními vývody o tom, odkud se vzala přís
lušná norma, stanovící, co býti má. Horší byla situace v publicistice,
kde chyběl i onen chatrný základ římskoprávní systematiky a kde
mělo se za to, že poznávání veřejného práva vyžaduje zásadně jiné
poznávací metody, než poznávání práva soukromého (civilního).
Taková normativní metoda, odlišná od obdobné normativní metody
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civilistické, nebyla arciť nalezena a nemohla býti nalezena, poněvadž
ve skutečnosti neexistuje (věc souvisí s rozdílem mezi právem ve
řejným a soukromým, viz § 32). Náhradou za ni bylo pro obor
publicistiky vyžadováno co nejužší spětí právní vědy s politikou,
která byla chápána — dosti nejasně ovšem — jako zvláštní věda,6)
a sociologií. V dobách, kdy přírodní vědy dodělaly se nečekaných
úspěchů, kdy však zároveň pěstování filosofie jakožto nauky o po
znávání (noetiky) bylo zanedbáváno (XIX. století), bylo pocho
pit elno, že za skutečnou a pravou vědu byla uznávána jen věda pří
rodní v jednotlivých svých odvětvích a že všecky ostatní vědy
pachtily se po její slávě. Právní věda domnívala se — pokud se
vůbec zabývala problémem vědeckých metod poznávacích — že se
jí to podaří nejlépe, když se pokud možná těsně k ní přikloní: od
tud její povšechné horování pro indukci, skutečnosti, konkrétnosti,
zkušenosti atd., a současně odmítání veškeré filosofie — podobně
jak to činil moderní positivismus — při čemž arciť nečiněn náležitý
rozdíl mezi filosofií ve smyslu hmotném (metafysika, t. j. úvahy
o věcech zásadně nepoznatelných, jako jest Bůh, duch, duše, po
smrtný život, smysl života a pod.) a formálním, jakožto nauky
o poznávání (noetiky), která arciť transcendentna dotýkati se musí.
Odpor proti filosofickým spekulacím všeho druhu byl zajisté
jednou ze zbraní, jimiž historickoprávní škola porazila kdysi školu
práva přirozeného. V tehdejším náporu nového historismu práv
ního (Savigny, Puchta, Eichhorn a j.) proti přirozenému právu
nemohl si ovšem útočník — ve svém noetickém postoji stejně slabý
jako jeho odpůrce — náležitě uvědomiti, že právě s formálního
hlediska noetického vycházejí oba dva odpůrci vlastně z téže zásady
(zde „duch národa“ — tam rozum, příroda nebo Bůh jako pra
meny či tvůrci práva).7) Ostatně i ono jus naturale či divinum
děkuje patrně za bezpříkladnou houževnatost, se kterou se přes
všecky nápory udržovalo a dosud udržuje, zajisté v první řadě
skutečnosti v podstatě negativní, že vlastní vědě právní, t. j. vědě
o právních normách positivních, chyběla jakákoliv metoda a noetika. Ti vědečtí pracovníci, kterým tento nedostatek překážel,
utekli se proto tam, kde jim kynula aspoň jakási náhrada, t. j. do
*) Weyr, Politika a věda o státním právu. (Řeč, proslovená při rektorské
instalaci dne 31. března 1924. Časopis pro právní a státní vědu, roč. VII, 1924.)
’) Kelsen, Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des
Rechtspositivismus (Kantgesellschaft, Philosophische Vorträge, 31, 1928), týž
Die Idee des Naturrechtes (Zeitchrift für öffentl. Recht, VII, sv.1927), italsky
v Nuovi studi di diritto, economia e politica, 3. sv., 1930.
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oblasti přirozeněprávní, v níž našli to, co jim běžná jurisprudence,
representovaná zčásti i v literatuře pouhými praktiky, kteří „měli
též při vyučování a v literárních pracích svých na mysli praktickou
stránku práva“ (Heyrovský, n. u. m. I., str. 55) nemohla poskytnouti : obecnost. Bohužel jest tato obecnost jiného druhu, než ona,
kterou musí míti na mysli skutečná teorie právní, t. j. obecnost
obsahu na rozdíl od obecnosti formy.
Než přes svou zásadně metanormativní povahu chce teorie při
rozeného práva přece býti naukou o tom, co býti má, tedy naukou
o normách. Něco podobného nelze již tvrditi o t. zv. sociologické
pravovědé (sociologii práva), která vůbec nechce již býti discipli
nou normativní. Jejími vlastními metodologickými obtížemi —
má-li býti kausální (přírodovědecky pracující) disciplinou, nebo
spíše t. zv. duchovou či t. zv. „rozumící“ (verstehende) vědou —
netřeba se v této souvislosti zabývat,8) stačí podotknouti, že socio
logickými tendencemi, které se uplatňují v novější době v pravovědě, byla tato pravověda dokonale denaturalisována, t. j. přestala
býti vůbec normativní disciplinou a nemůže tudíž ani býti pravovědou ve smyslu normativním. Že starší pravověda podlehla tak
lehce náporu moderních směrů sociologických, dá se opět vysvětliti tím, že sama neměla žádné vlastní metody, ani noetiky a stala
se takto lehkou kořistí všech možných moderních hesel a slov, která
sama — prozatím aspoň — neznamenají žádnou ucelenou metodu
a systematiku. Je-li pro tradiční pravovědu nedostatek vlastní nor
mativní metody neblahým dědictvím římského práva a způsobu,
jakým bylo toto právo v pozdějších dobách tradováno, pak možno
v tomto dědictví spatřovati i nepřímou příčinu oné podivuhodné
jinak skutečnosti, že moderní pravověda po dlouhá období snažila
se zmíněný nedostatek nahraditi tím, že recipovala pro sebe pozná
vací metody věd noeticky zcela jinak orientovaných, t. j. historie
a nauky o lidské společnosti (sociologie). Pokusíme-li se v ná
sledujícím shrnouti v několika bodech ony vlastnosti, které dnešní
tradiční pravovědu, pokud ještě dnes odmítá normativní teorii
čili ryzí nauku právní, nejvíce charakterisují, jsme si při tom vě
domi, že z velké části budeme tím charakterisovati to, co lze po
všechně nazvati ideologií římského práva, pokud se týče jeho teorie.
Běžná právní věda neuvědomuje si jasně rozdílu mezi teorií
a praxí právní a následkem toho není si ani jasně vědoma kompe
’) Weyr, O metodě sociologické, 1927.
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tenčních hranic mezi oběma, jinými slovy: neví, jaký jest úkol
teorie a jaký praxe právní. V paragrafu 15 tohoto spisu bylo již
naznačeno, jak jedině možno přesně od sebe odlišit oba pojmy.
Stačí proto, když zde dodáme, že běžná nauka jest velice vzdálena
podobného jasného pojetí. Následek toho jest, že s představou
právní teorie, resp. teoretika právního spojuje — pouze nejasně
arciť — představu učitelské nebo spisovatelské činnosti v oboru
právním, zcela bez ohledu na to, čím se obě tyto činnosti v konkrét
ním případě zabývají; naproti tomu vidí v právní praxi, resp.
v praktikovi právním činitele, který práva jakýmsi praktickým způ
sobem používá pro ty či ony praktické účely (obecně: pro život)
a rozděluje pak teoretiky na takové, kteří při své činnosti berou
zřetel k oněm praktickým potřebám skutečného života, a takové,
kteří tak nečiní, aniž by blíže vyložila, jak lze si představiti u či
nitele, jehož posláním jest poznávání (theorein) toho, co jest (pří
rodovědec), nebo toho, co platí (normativní teoretik), nějaký zřetel
k těm či oněm potřebám. Zdá se při tom, že běžné nauce právní
při rozlišování právní teorie a praxe tane zároveň na mysli ob
ligátní rozlišování věd t. zv. teoretických a praktických, při čemž
by pak právní praxe byla něco obdobného vědám praktickým, což
však znamená obdobu nemožnou: neboť právní praxe jedná a tvoří,
jsouc, jak v § 15 bylo rozvedeno, synonymem pro pojem normotvůrce, kdežto praktické vědy — přes svou praktičnost — pouze
poznávají.9)
Zcela zvláštním způsobem omezuje však běžná nauka pojem
právní praxe pouze na určité případy praktické činnosti právnické,
v nichž „práva se používá pro potřeby života“. Praktickou činností
právní či zkrátka právní praxí nazývá se totiž zcela pravidelně jen
ona činnost, kterou jsme svrchu (§ 27) nazvali „autoritativní
tvorbou druhotných norem“, t. j. tedy činnost soudců a jiných ve
řejných orgánů právních (úředníků). Právní praxe jeví se pak ve
výtvorech těchto autoritativních druhotných normotvůrců, v jejich
rozsudcích, usneseních a rozhodnutích, čili zkrátka v t. zv. judika
tuře, a o teoretikovi právním, t. j. takovém, který pojednávaje
o právním řádě, bere zřetel k obsahu oněch druhotných norem,
tvrdí běžná nauka, že tím bere zároveň zřetel na právní praxi, která
opět praxí je proto, že sama bere nebo aspoň má bráti zřetel na
potřeby t. zv. praktického života. Běžná nauka nevysvětluje blíže,
9) Weyr, Právní věda a věda o právu (1935). Proti tomu viz polemiku
Kallabovu, Čas. pro právní a státní vědu, XVIII. roč., 1935.
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z jakého důvodu vlastně omezuje svůj pojem „právní praxe“ pouze
na zmíněnou právě normotvornou činnost a vylučuje z něho celou
řadu činností zřejmě zcela obdobných. Tak na př. činnost zákono
dárnou, t. j. tvorbu norem prvotních, sotva by asi považovala za
právní praxi a vzpírala by se nazývati členy zákonodárných sborů
„právními praktiky“ v tom smyslu, v jakém jsou jí soudcové
a správní úředníci právními praktiky. Pro ony členy reservuje, jak
známo, název politiků a dělání (tvoření) relativně prvotních norem
právních (zákonů) jest jí politikou. Některé z činitelů, kteří jsou
nápomocni při druhotné normotvorbě (autoritativní a autonomní)
a jimž jest poskytování této pomoci životním povoláním — jako
advokáti a notáři — považuje běžný názor též za praktiky právní,
avšak zřejmě nikoliv v první řadě proto, že napomáhají při normo
tvorbě — tutéž nebo podobnou pomoc poskytují stranám i jiní
odborní činitelé, jako na př. technikové a medikové — nýbrž proto,
že jsou učenými právníky. Velmi by se konečně běžný názor ohrazo
val proti tomu, kdyby měl za právní praktiky uznati i celou nepře
hlednou řadu soukromníků, kteří autonomně (svobodně) tvoří dru
hotné normy, jinými slovy: činí právní jednání (uzavírají smlouvy
a pod.), ač přece v žádném jiném oboru praxe, t. j. normotvorby,
nebere se tak důkladně zřetel k potřebám praktického života, jako
právě zde. Zdá se proto, že běžnou nauku zajímá na právní praxi
ona činnost, jíž se pokud možná konkretisuje právní řád (viz
§ 26) a to autoritativně. To je též u vědy, kterou přece ona nauka
chce býti, pochopitelno, uvážíme-li, že v onom konkretisačním pro
cesu normotvorném, který se děje autoritativně (autokratický),
z obou prvků, jež při normotvorbě jsou zúčastněny, totiž intelekt
a vůle, jest první poměrně nejsilněji zúčastněn, pokud právě ona
konkretisující normotvorba vzniká aplikací, jest jest vždy funkcí
i intelektuální. Správnost této aplikační činnosti (tedy konkrétně:
správnost soudního rozsudku nebo jiného úředního rozhodnutí)
lze vzhledem k vyšší, aplikované normě, jakož i k předpisům pro
cesním vždy přezkoušet — a v možnosti takového přezkoušení zdá
se spočívati jediná možná působnost „teorie“ v oboru právní praxe,
pojaté ve smyslu běžném a shora naznačeném.
Než běžná nauka, pokud přiděluje právní teorii funkci, aby si
hleděla potřeb praxe a života vůbec, chápe, jak máme za to, věc
jinak. Má-li totiž býti druhotnou normotvorbou vyhověno do
mnělým potřebám praktického života, které v jednotlivých konkrét
ních případech budou buď prostě potřebami stran domáhajících se
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vydání druhotné autoritativní normy (rozsudku, rozhodnutí) urči
tého obsahu — každá strana bude zpravidla, na př. v t. zv. sporném
řízení, míti jiné, potřebám druhé strany protichůdné potřeby — nebo
potřebami určitého stavu (dělnického, zemědělského, úřednického
atd.) nebo určité politické strany, nebo konečně nacionálními potře
bami toho onoho národa a potřebami vládnoucí právě vrstvy obyva
telstva (na př. šlechty nebo dynastie), pak dlužno v konkretisačním
(normotvorném) procesu klásti důraz na prvek volní, v něm ne
sporně obsažený, a běžná teorie musí praxi poučovati v tom smyslu,
že při interpretaci a aplikaci norem možno hověti oněm potřebám —
z nichž lze si vybrati podle vlastní sympatie a politického přesvěd
čení tu či onu — po případě i na úkor prvku intelektuálního proto,
že právě ona aplikace a výsledek její (druhotná norma) jsou auto
ritativní, t. j. budou platit (stanou se součástí právního řádu) niko
liv proto, že aplikace byla správně provedena, nýbrž proto, že byla
provedena činitelem, jejž právní řád povolává k autoritativní normotvorbě druhotné. A tato běžná nauka by konečně mohla, kdyby
k tomu byla správnou noetikou normativní uschopněna, na svou
obranu poukázati i na nepopiratelnou antinomii, která vyskytuje
se následkem instituce autoritativní normotvorby s normativního
hlediska dynamického při každém poznávání juristickém: že dlužno
totiž — následkem imperativu normotvůrcova — považovati i ta
kovou druhotnou normotvorbu za platnou (normativně existentní,
t. j. jako součást příslušného normového souboru), jejíž rozpor
s vyšší normou lze dovoditi logickými argumenty. V žádném případě
nemůže však býti úkolem teorie — pokud aspoň uznáváme, že je
dinou funkcí každé teorie, tedy také právní, jest poznávání — aby
nabádala praxi, t. j. druhotné normotvůrce autoritativní, aby ve
jménu nějakých potřeb toho či onoho praktického života roz
množovala zmíněné právě případy antinomické. Neboť je-li teorií,
sluší právě jí, aby si uvědomila, že není žádných jednoznačných ne
sporných potřeb praktického života, nýbrž že ve skutečnosti existuje
pouze nekonečná řada jednotlivých subjektivních, navzájem si
zpravidla odporujících egoistických zájmů.
K naznačenému právě hledisku běžné nauky patří postulát,
který je z nejpříznačnějších pro ni: aby právní teorie sloužila praxi,
t. j. jejím potřebám, které ve skutečnosti jsou potřebami velmi růz
ných činitelů. Právní teorie nestává se tímto úkolem t. zv. prak
tickou vědou po způsobu různých technologií v oboru věd přírod
ních, které „podávají soustavný návod k uskutečňování lidských
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účelů“ (Engliš, Národní hospodářství, str. 570), nýbrž naprostou
obdobou oné filosofie středověké, která byla nazývána „služkou
theologie“ (ancilla theologiae), čili jinými slovy: pod rouškou do
mnělé vědecké objektivity stala by se služkou politiky. (Že novo
dobá právní věda má skutečně tendenci sblížiti se co nejvíce s po
litikou a že toto sblížení považuje dokonce metodologicky za po
krok, bylo již svrchu naznačeno.)
Skládá-li se právní řád jakožto vlastní a jediný předmět práv
nického poznávání nejen z prvotních a obecných norem (typus
zákona), nýbrž i ze všech odvozených a konkrétních (typus soud
ního rozsudku), pak jest zcela na místě, když poznávání jeho všímá
si také obsahu těchto druhotných norem. Běžná nauka, aspoň určitá
její část, to také činí a to přímo programově: činí předmětem svého
poznávání vedle obsahu prvotních norem a druhotných, pokud tyto
jsou obecné a autoritativně stanovené, jako na př. nařízení, i obsah
druhotných norem konkrétních, při čemž však zásadně omezuje se
na ty z nich, které vznikají autokratický (autoritativně), jinými slo
vy: všímá si t. zv. judikatury (kognice; francouzský: jurispru
dence), zanedbávajíc obsah druhotných norem neautoritativně
vzniklých, na př. smluvních, ačkoliv jejich obsah — to, co podle
nich býti má — tvoří stejně součást platného právního řádu, jako
obsah druhotných norem autoritativních. To jest zajisté s povšech
ného hlediska nedůsledné, avšak vysvětluje se tím, že běžnou na
uku právní nezajímá na autoritativních druhotných normách (ju
dikatuře) ani tak to, co podle nich býti má — na př., že pan A má
učinit to, pan B má povinnost učinit ono atd. — nýbrž teoretické
názory jejich tvůrců na ty či ony obecné pojmy právní, jako jest
na př. pojem veřejnoprávní a contrario soukromoprávní korporace,
na rozdíl mezi veřejným a soukromým právem a jiné podobné roz
díly. Tradiční nauka má pak za to, že tyto teoretické názory mohou
nebo mají právní teorii nějak zavazovat, patrně proto, že jde o auto
ritativní normotvůrce. Z téhož důvodu zajímají ji teoretické ná
zory na obecné právní problémy (t. j. bez ohledu na konkrétní nor
mativní obsah příslušných norem), které lze po případě zjistit nebo
aspoň stopovat ve výtvorech normotvůrců prvotních (v zákonech
a jiných jim podobných normách) — ale nezajímají ji obdobné
názory normotvůrců v druhotných normách demokraticky (smluv
ně) vzniklých, a to patrně proto, že zde jde právě o normotvůrce
neautoritativní.
V naznačeném právě běžném stanovisku tradiční právní vědy lze
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zjistit osudné plichtění pojmu právní teorie a praxe, jakož i nedo
statek jasné představy o vzájemných kompetenčních hranicích jich
obou. Řekli jsme zde již několikrát, že praktický (empirický) normotvůrce jest svrchovaným pouze, pokud jde o obsah stanovených
jím norem (toho, co býti má), že však, pokud jde o obecné pojmy
normativní, jež jsou pomůckou pro soustavné poznávání norma
tivní, nepřísluší mu žádná autorita a to bez ohledu na to, jde-li
o normotvůrce autoritativního nebo neautoritativního, prvotního
nebo druhotného. V tomto oboru — a to jest obor každé obecné
nauky (teorie právní) — jest jedině svrchovaným činitelem teorie
(věda).
Slýcháme-li nebo čteme-li někdy, že právní věda má se výhrad
ně zabývati skutečným právem (čímž míněno jest právo, t. j. nor
my stanovené druhotnými normotvůrci autoritativními, tedy t. zv.
judikatura) a že právní věda, která tak nečiní, jest fantasií či ro
mánem,10) je to tvrzení potud nesporně správné, pokud jde o nor
mativní obsah konkrétních druhotných norem autoritativních, tedy
o to, co konkrétní občané A, B, C, D atd. in inf. podle konkrétních
rozsudků, resp. jiných úředních rozhodnutí mají povinnost činiti,
resp. nečiniti. Nebo tak to stanovil autoritativně druhotný normo
tvůrce v oboru své nesporné svrchovanosti a kdo se tedy zajímá
o obsah příslušného právního řádu, musí se též zajímati o obsah
nejen nesčetných jeho prvotních norem obecných (zákonů atd.),
nýbrž stejně i o obsah ještě mnohem nesčetnějšího počtu druhot
ných norem konkrétních, k nimž v první řadě patří také t. zv. ju
dikatura.
Kdyby však právně-teoretický úkol právní nauky byl skutečně
vyčerpán takovýmto prostým opakováním toho, co autoritativně
stanovil svrchovaný normotvůrce, byl by to — pro vědu! — úkol
vpravdě žalostný a ponižující. Proto i tradiční právní nauka uznává,
že jest též jejím úkolem, aby druhotnou autoritativní normotvorbu
kriticky hodnotila po té stránce, pokud jí byla správně provedena
aplikace norem hierarchicky vyšších a obecnějších, a že tedy může
dojiti i k úsudku, že v jednotlivých případech bylo nižším normotvůrcem aplikováno nesprávně, t. j. stanoveno něco, co býti má, co
”) Srovn. Jeze, Das Verwaltungsrecht der französischen Republik (ně
mecký překlad 1913), Předmluva: „Das Recht eines Landes ist der Inbegriff
der tatsächlich von den Praktikern und von den Gerichten angewendeten Nor
men. Jede theoretische Darstellung, die von diesem Grundsätze abweicht, ist
meines Erachtens ein Gebilde der Phantasie, ein Roman“.
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vlastně — podle oné vyšší normy — býti nemělo (případ nespráv
ného rozsudku a rozhodnutí), jinými slovy: kritika právní teorie
musí (a může se jen) týkati intelektuálního prvku, jenž zúčastněn
jest při druhotné normotvorbě. Je-li tomu tak — a v té věci zdají
se býti za jedno tradiční nauka a normativní teorie — pak obecná
nauka právní musí si uvědomit, že dospěla k jedné ze svých typic
kých antinomií: to, co podle druhotné normy, vzniklé vadnou apli
kací, má býti, platí (= normativně existuje) přes tuto vadnou
aplikaci proto, že aplikoval zde normotvůrce autoritativně, tedy
v oboru své nesporné svrchovanosti normotvorné; zároveň však lze
teoreticky vyvoditi nesprávnost aplikace a tudíž i neplatnost (teo
retickou ovšem pouze!) oné druhotné normy.
Má-li se věc tak, jak je zde vylíčeno, pak dogmatickou teorii
právní, pokud chce býti kritickou a nemíní toliko nekriticky pa
pouškovat to, co autoritativně prohlásil druhotný normotvůrce,
bude zajímati judikatura v první řadě na tolik, na kolik se ukáže
býti kritickému rozboru chybnou (vadnou), t. j. jinými slovy vy
jádřeno: bude se z ní učiti negativně, t. j. z jejích chyb.
Poznatky o tom, jak „praktikové a soudy skutečně užívají no
rem“ (Jeze), tedy zkrátka znalost judikatury bez ohledu na to,
je-li správná nebo ne, budou míti arciť větší cenu pro praktiky než
pro teoretiky právní. Praktika právního, jejž uvádí Jeze vedle
soudů a jehož typem jest patrně advokát, bude — opět z praktic
kých důvodů — zajímati ovšem více ona skutečná praxe bez zřetele
na její správnost nebo nesprávnost, poněvadž chce vědět, jak prak
tický normotvůrce rozhoduje, aby mohl předvídati, jak bude
pravděpodobně i v budoucnosti rozhodovat, avšak u právního teo
retika zřetel tento přirozeně odpadá. Vyslovuj í-li se však přes to
právě se strany právní teorie podobné názory, jako jest na př.
Jězův, pak znamená to, že tato teorie vidí ve službě praktickým
potřebám své jediné a pravé poslání. Pak ale zároveň přestává býti
teorie vlastně vůbec teorií a jediný takovéto pseudoteorii adekvátní
druh právnické literatury stává se komentár. Taková právní pseudoteorie posiluje právní praxi v domněnce, že její judikatura jest
správná jedině proto, poněvadž pochází právě od ní, a že vše
ostatní jest fantasií nebo románem. Úkolem právní teorie podle ní
není — na rozdíl od každé jiné pravé teorie — poznávání, nýbrž
služba praxi, t. j. těm či oněm konkrétním potřebám.
V oboru civilistickém, t. j. v oboru toho, čemu se říká soukromé
právo, lze tyto potřeby těžko teoreticky konkretisovat: budou to
u
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rozmanité hospodářské, politické, zkrátka egoistické zájmy různých
sociálních tříd; v oboru t. zv. publicistickém konkretisují se po
třeby a zájmy, jimž má prý podle onoho učení právní věda, dbalá
skutečného života, sloužit, zájmy vládnoucí právě politické vrstvy
obyvatelstva a služba praktickým potřebám znamená tu povšechně
službu politice. Ve jménu této služby, jejíž vlastní tendence se arciť
přímo nedoznávají, zavrhuje pak běžná státověda všelikou „scho
lastiku“ a „formalistiku“, vůbec veškerou „hru s pojmy“, domní
vajíc se pošetile, že vědecká činnost může býti něco jiného, než
hrou, t. j. prací s pojmy. Tato hra s pojmy, pro kterou vynašel
Ihering, spisovatel bez filosofické erudice, heslo „juristischer Begriffshimmel“, staví se v protivu ke skutečnému životu a jeho po
třebám, jako by ten nej skutečnější život a jeho nejintensivnější
potřeby bylo lze jinak poznávat, než pomocí pojmů!
Výsledkem podobné politisující jurisprudence jest pak neustálé
plichtění funkce poznávání a chtění. Jeví se to zejména ve snaze,
aby úvahy, které v podstatě jsou úvahami de lege ferenda, vystupo
valy pod rouškou úvah de lege lata. Obor legis ferendae jest však
povšechně právě oborem politiky: zde vyslovují se úsudky, jak by
věci vypadati měly, aby sloužily zájmům vládnoucí třídy, vlád
noucího národa, dynastie atd. Úkolem sloužící, t. j. politisující
vědy jest pak, aby z praktického postulátu de lege ferenda,
že by věci tak či onak vypadati měly, učinila teoretický poznatek
normativní, že tak vypadati mají. V civilistice projevuje se tato
tendence — mimo jiné — v požadavku, aby věda nejen všímala si
judikatury, t. j. druhotné autoritativní normotvorby, nýbrž aby
také vše, co odporuje této judikatuře, prohlašovala za fantasii nebo
román (viz výše), jinými slovy: aby konec konců — po případě
po dlouhých teoretických argumentacích — ke všemu, co praxe
říká, řekla ano a amen; v publicistice pak v tom, že státoprávní
teorie má dospěti právě k těm důsledkům, které potřebuje politika
dočasných držitelů moci, tedy v monarchii k teoriím monarchistickým, v republikách k republikánským, v komunistických státních
zřízeních ke komunistickým, ve fašistických k fašistickým atd.
O tom, že se tak v nejnovější literatuře státovědecké — dík její
sociologické a povšechně politické orientaci — skutečně děje, může
nás přesvědčiti zcela povrchní pohled na její stav: v hitlerovském
Německu dospívá státoprávní teorie, sloužící praktickým potřebám,
promptně k poznatkům a konstrukcím, které mu hoví, jest tedy
národně-socialistická, v Itálii, v Rusku, Maďarsku, Rakousku a jin-

163

de přizpůsobily se stejným způsobem příslušné státovědecké teorie
tamním „praktickým potřebám“, které jsou, jak se rozumí, totožné
s potřebami právě vládnoucí politické třídy nebo strany. Ve všech
těchto a jiných státech slouží teorie praxi, což znamená že její teo
retické poznatky přesně přizpůsobeny bývají praktickým, t. j. po
litickým potřebám. Kdyby se tyto potřeby náhle změnily — na př.
následkem úspěšného převratu politického — lze s jistotou očekávati, že příslušná teorie bude sloužiti dále, t. j. že své teoretické
poznatky přizpůsobí změněným praktickým potřebám.
Stranou všech těchto modernisujících tendencí a jejich žalost
ných metamorfos stojí právní nauka, kterou všechny tyto „ancillae“
scholastikou nazývají — patrně proto, že nikomu neslouží a vůbec
nic nechce, leda poznávání. Svou vlastní metodou poznává to, co
podle právního řádu býti má, vzdávajíc se všeho hodnocení svého
předmětu. Nemá zájmu na tom, aby se přítomný stav nadále udržel
nebo snad změnil. Odtud reklamuje pro sebe pyšný název teorie
právní, přenechávajíc chtění a zápas protichůdných zájmů tomu
činiteli, kterému to náleží, totiž praxi všeho druhu. Jest si vědoma,
že názory oné běžné nauky právní, která, držíc se ve všem všudy
praxe, domnívá se, že teorie ve smyslu obecné nauky o poznávání
právnickém, jest zbytečná, ba škodlivá a životu cizí, znamenají
konec konců sebeklam. Neboť i ona nauka právní, která domnívá
se, že všechny poznatky dlužno čerpati z praxe a vyvarovat! se
tím formalistické, životu cizí scholastice, ve skutečnosti opírá se
vždy o jakési, byť sebe primitivnější teoretické základy, které ne
obsahuje právní řád jako takový, nýbrž které jsou odleskem teo
retických názorů autorů tohoto právního řádu nebo jeho pozdějších
komentátorů. Nej poučnější příklad tohoto druhu poskytuje novo
dobá věda správního práva, pokud — jako na př. ve Francii Jeze
— odmítá všelikou teorii, vybudovanou podle požadavků vědecké
systematiky a metodické jednotnosti, jež neohlíží se na to, co
autoři empirických norem a jejich komentátoři považovali za
správné, leda že by to bylo správným svou vnitřní podstatou (bez
ohledu na to, od koho názory ty pocházejí). Přes to jest to, co
přináší tato věda, teorií, byť i nekriticky převzatou odjinud. V obo
ru německé teorie správního práva na př. domnívají se často autoři,
hlásající zásadu, že dlužno se ve všem držeti positivního či faktic
kého práva (tedy i jeho teorií), že přednášejí teorii positivního
práva německého, ve skutečnosti sledují však v hlavních rysech
teorii Otto Mayera (Deutsches Verwaltungsrecht) a vytýkají těm.
íi«
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kdož upozorňují na tu či onu slabinu oné teorie, že se svými kon
strukcemi dostávají do rozporu se skutečností, se skutečným živo
tem, skutečnou praxí a právním řádem vůbec. Věru velmi pohodlné
stanovisko, které zbavuje je nepříjemné povinnosti obhajovati
správnost teoretických názorů toho či onoho spisovatele, poněvadž
se prostě kryjí domnělou autoritou říšskoněmeckého nebo některého
jiného empirického zákonodárce, který podle jejich názorů je
svrchovaný nejen co do stanovení toho, co býti má, nýbrž i vědec
kých teorií (jako jest na př. teorie o rozdílu mezi veřejným a sou
kromým právem). Tím vysvětluje se i jejich pošetilý názor, že by
mohl ten či onen teoretický poznatek odporovati praxi, praktic
kému životu atd.
Skutečnost, že veškerá téměř právní věda odchována byla římskoprávním způsobem teoretického myšlení, jehož nejvýznačnější
vlastností jest zmíněné již plichtění teorie a praxe, jakož i další
osudy pozdější právní vědy, které se — částečně po sobě, částečně
současně — zmocňovaly různé, její vlastní noetické povaze cizí
metodické směry (přirozeněprávní, historickoprávní, sociologický
atd.), způsobily, že právní věda až do vystoupení normativní teorie
vůbec žádné pravé vlastní teorie neměla. Povšechná neschopnost
juristů vytvořiti si ji (kdo jiný než jurista byl by povolán ji vytvořiti ?), ale i nejasný pocit, že přirozeněprávní (etické), historické
a sociologické náhražky nemohou staletou mezeru vyplnit, odvedly
běžnou literaturu právní od pěstování teoretických problémů juristických: spisů, které by tímto, t. j. juristickým způsobem, projed
návaly ony problémy, neustále ubývá a na jejich místo nastupují
komentáře jakožto literární forma této epoše vědecké tvorby juristické nej přiměřenější, nebo systematické výklady jednotlivých částí
právního řádu k účelům výhradně praktickým nebo pedagogickým.
Co jinak se — mimo obor normativní teorie — produkuje, má jen
vnější nátěr a název produkce právnické; ve skutečnosti jsou to ony
dnes tak oblíbené zpola sociologicky, zpola politicky zabarvené
traktáty, jichž tvorba a četba vyžaduje poměrně malé námahy.
Praktičtí juristé jsou ostatně přesvědčeni — a to nikoliv neprávem
— že studium podobných spisů nemůže míti pro ně ani teoretic
kého, ani praktického významu.
Nedostatek pravé teorie způsobil, že právní věda, zejména
následkem ovlivnění historickou metodou, hledá své problémy vý
lučně jen v konkrétním obsahu právních řádů, že ji tedy zajímá
pouze to, co podle nich býti má, což jest vždy nutně konkrétní,
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svým významem časově a místně omezený předmět poznávání.
S tím souvisí ostatně též velký význam, který se obecně přikládá
vědomostem o těchto konkrétnostech (znalosti obsahu paragrafů,
judikatury atd.), ačkoliv s vyššího hlediska nemůže býti pochyb
ností o tom, že takové vědomosti právě pro svou konkrétnost —
obsah právní normy platí nejen časově omezeně, nýbrž i pro velmi
omezený počet povinnostních subjektů a poměrně nepatrné území
— mohou vzbuzovati jen velmi relativní zájem, nehledíc ani k to
mu, že i nej učenější právník — měříme-li jeho učenost rozsahem
konkrétních vědomostí o obsahu jednotlivých norem a praxe v té
či oné oblasti právní — zůstává pořád ještě ignorantem, uvážíme-li,
že to, co neví, přesahuje svým rozsahem nutně mnohokráte to,
co může v nej lepším případě vědět.
Ačkoliv dlužno přiznat, že poznávání obsahu norem je vlastním
předmětem každého normativního poznávání, přece předpokládá
toto poznávání, má-li býti jednotné a soustavné, určitý systém obec
ných pojmů, jichž správnost a platnost jest nezávislá na konkrét
ním obsahu toho onoho empirického právního řádu. Bylo shora již
řečeno, že stanovení a konstrukce jejich vymyká se z kompetence
praktického normotvůrce. Jejich soustava tvoři to, co lze nazývati
teorií právní. Právní věda, kterou zajímá výlučně konkrétní obsah
právního řádu, tuto teorii zanedbává a má zřetel pouze ke konkrét
nostem. Zároveň domnívá se někdy, že ony obecné pojmy lze urči
tým způsobem abstrahovati z konkrétního díla empirického normo
tvůrce (právního řádu), a to tím způsobem, že se konkrétní ob
sahy jednotlivých právních řádů spolu všelijak srovnávají. Toto
srovnávání pěstuje t. zv. srovnávací pravověda. Obecnosti, k nimž
takové srovnávání může po případě dospěti, jsou však, jak lehce
lze nahlédnouti, zcela jiného druhu, než obecnost oněch povšech
ných právních pojmů, jimiž zabývá se teorie práva, poněvadž zde
obecnost pojmu spočívá v jeho formálnosti: pojem státu, právního
řádu, povinnosti, povinnostního subjektu atd. nevypovídá nic o ně
čem, co býti má, ale platí pro jakýkoliv výraz toho, co býti má.
Rozdíl mezi oběma druhy obecnosti vysvitne nejlépe, srovnáme-li
obsah obecné vědy či nauky právní ve smyslu této naší knihy s ob
ligátními spisy, které taktéž obecnými právo- a státovědami se na
zývají, jako na př. v české literatuře s Hanelovou Všeobecnou pravoi státovědou (1909). Srovnání obsahu konkrétních norem může po
případě vésti toliko k poznatku o identitě nebo disparité oněch
obsahů. Srovnávací metodou možno tedy jen zjistiti, zdali, pokud
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a do jaké míry obsahy norem nebo celých normových souborů se
shodují nebo ne. Případná shoda musí zajisté míti své důvody
(příčiny) a důvody ty budou obdobné těm, které zjistí historickoprávní metoda, srovnávající obsahy normových souborů nikoliv
vedle sebe jsoucích, nýbrž časově za sebou následujících. Metody
srovnávací a historické pravovědy jsou tedy v zásadě totožné a je
jich poměr k normativní metodě stejný.
Nedostatek pravé teorie právní jeví se však u běžné právní
vědy ještě v jiném směru. Kdežto totiž každá jiná věda jest si vě
doma, že jejím hlavním úkolem jest systematické zjednodušování
předmětů jejího poznávání, kterých bývá nekonečně mnoho, a tedy
hledání toho, co jest všem těmto nesčetným konkrétům společné,
bere se běžná právní věda cestou opačnou: nehledá společné
tertium comparationis různých pojmů, nýbrž zajímá se všude
o rozdíly. Nestará se na př. o to, co znamená obecně „právo“ a co
tedy všem konkrétnostem, spadajícím pod tento obecný pojem,
musí býti společným, nýbrž rozvinuje řadu rozdílů mezi právem,
jako jest právo veřejné, soukromé, věcné, obligační, kogentní, dispositivní atd. Jejím problémem není zjistiti, co na procesu (řízení)
zákonodárném, soudním, správním nebo jiným jest společné, nýbrž
považuje za svůj úkol poukazovati na rozdíly mezi těmito jednot
livými druhy právního řízení, aniž by byla zjistila dříve, co právní
řízení jako takové ve všech těchto jednotlivých případech znamená.
Při tom zdá se, že se domnívá, že zjišťování oněch rozdílů a vý
slovné poukazování na ně je nejen záslužnější, nýbrž i obtížnější
vědeckou prací, než vystihnutí toho, co všem jednotlivým zjevům
jest společné (tertium comparationis). V tom jest však zřejmě na
velkém omylu a dostává se do rozporu se stanoviskem všech ostat
ních věd, zejména přírodních. Poukazovati totiž na to, že jest roz
díl mezi kočkou, psem a koněm a zjišťovati dále, že i mezi jednot
livými kočkami mohou se ve skutečnosti vyskytovati velké rozdíly
(na př. co do jejich velikosti, barvy srsti atd.), je mnohem jedno
dušší a lehčí, než dospěti k poznatku, co vše těmto zvířatům (a ještě
jiným) jest společné, t. j. na př. k pojmu ssavců. Ve vědách pří
rodních se také skutečně vysoce hodnotí konstrukce podobných
obecných pojmů, které jedině mohou způsobiti, aby věda systema
ticky zvládla nekonečnou různost přírody.
Běžná právní věda ve své honbě po rozdílech mohla by se snad
odvolávati na známou zásadu: qui bene distinguit, bene dočet; zá
sada ta jest sice nesporně správná, předpokládá však, že onomu
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distinguere předcházelo zjištění tertia comparationis, jako vůbec
každé docere předpokládá scire. Tradiční nauku právní s její ne
spornou snahou rozlišovací bylo by následkem toho možno přímo
zváti vědou o rozdílech.
§ 29.

T. ZV. OBECNÉ NAUKY
Pojem ten vyskytuje se zcela pravidelně v oblasti civilistické
(soukromoprávní) : „obecnými naukami“ zahajují se zde speciální
výklady o jednotlivých částech soukromého práva jako jest právo
věcné, obligační atd. (Srovn. na př. Sedláček, Občanské právo
československé, Všeobecné nauky, 1931, Robert Mayr, Lehrbuch
des bürgerlichen Rechts, I. 1. Buch: Allgemeine Lehren, 1922.)
I tato metoda, která třídí nauku o určitém positivním právu (nor
movém souboru) ve dvě části (obecnou a zvláštní), pochází, jak
se zdá, ze způsobu, jakým bylo zvykem pojednávati o právu řím
ském. Zde odděluje se někdy ještě od obecných nauk výklad o t. zv.
základních pojmech právních (viz na př. Heyrovský n. u. m.),
k nimž čítá se na př. pojem práva objektivního a subjektivního,
pak pojem vzniku a změny práva a j., kdežto výklady o právních
osobách, skutečnostech a jednáních čítají se k obecným naukám
(v užším smyslu).
Nehledíc ani k právě zmíněnému oddělení oněch základních
pojmů právních od obecné nauky, zůstává pojem těchto nauk sám
značně nejasný. Podle vnějšího označení jakožto „nauky“ zdálo by
se, že při tom jde o něco, co jest obdobné tomu, co zde nazýváme
teorií práva, kdežto kapitoly, které v učebnicích a literárních sou
stavách zpravidla následují za obecnými naukami jako právo věcné,
právo obligační atd., obsahovaly by vylíčení konkrétního positiv
ního práva. Než běžná právní věda, zejména autoři jednotlivých
systémů občanského práva, spojují s názvem obecné nauky jinou
představu. Obecné nejsou totiž tyto nauky proto, že pojednávají
o pojmech, které jsou předpokladem pro každé právnické pozná
vání (t. zv. Rechtswesensbegriffe a contr. Rechtsinhaltsbegriffe)
a z toho důvodu zasluhují název „obecné“, nýbrž proto, že se vy
skytují při poznávání všech ostatních obligátních oddílů práva sou
kromého (občanského), jako na př. pojem právní osoby nebo
právního jednání, s nimiž setkáváme se jak v právu věcném, tak
obligačním, rodinném nebo dědickém. V tom tedy tkví „obecnost“
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pojmu právní osoby, právního jednání atd. Z toho však podává se
dále, že autoři obecných nauk nepovažují za svůj úkol, aby v nich
podávali soustavu důsledně konstruovaných pojmů normativních,
nýbrž jim jde o to, aby pokud možná vystihli smysl, který s přísluš
nými představami (pojmy) spojoval praktický normotvůrce, což
znamená, že úkol jejich má v první řadě povahu interpretační či
komentátorskou. Stačí poukázati na př. na nauky o právních oso
bách (subjektech), kde nacházíme zpravidla reprodukci positivních
předpisů (norem) o vzniku a zániku právní osoby, o jejich druzích
atd. Jmenovati reprodukci takových positivních předpisů „naukou“
jen proto, že jde o předpisy, které stávají se aktuálními (= platí)
ve všech speciálních oddílech práva občanského, jest zajisté neodů
vodněno a i nedůsledné, pokud se obdobná reprodukce předpisů,
týkajících se oněch speciálních oddílů, nejmenuje též naukou
o věcném právu, naukou o obligačním právu atd. Nedůslednost,
která spočívá v tom, že běžná právní věda (literatura) tak nečiní,
vysvětluje se však částečně aspoň tím, že v oněch obecných na
ukách, jimiž zahajovány bývají výklady o speciálních částech občan
ského práva, přece jen vyskytují se partie, v nichž traduje se, bez
soustavy ovšem a často nevědomky, to, čemu zde říkáme teorie
práva a že těchto partií je v obecných naukách (Allgemeine Lehren;
není jasno, proč se zde důsledně užívá množného čísla!) nepoměrně
více než v částech speciálních, jejichž reprodukce právě proto na
ukou, resp. naukami se nenazývá.
Jisto je, že i zde vyskytuje se ono osudné plichtění teorie právní
a praxe: obecné nauky občanského práva obsahují nesystematickou
snůšku teoretických vět a konkrétních normativních předpisů, při
níž účast teorie je poměrně větší než u výkladů speciálních částí.
Nejasnost, která panuje v běžné právní vědě o vlastní podstatě
oněch obligátních obecných nauk, způsobila též nejasnost o tom,
zdali obsah jejich platí skutečně obecně, t. j. pro veškeré právo (as
poň pro celý konkrétní právní řád, o který jde), nebo snad jen pro
onu výseč jeho, pro kterou byly tyto nauky z příslušných positivních
norem vyabstrahovány, tedy konkrétně řečeno: pouze pro obor
soukromého nebo dokonce jen občanského práva. Pro každého, kdo
vnikl do vlastní podstaty všeliké teorie právní jakožto nauky o obec
ných (formálních) pojmech právních, bude na první pohled jasno,
že je nemyslitelné, aby pro každý konkrétní právní řád, t. j. pro
každý konkrétní normativní obsah jeho, mohl platiti (= býti správ
ným) jiný obecný pojem právního subjektu, právní povinnosti,
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právního subjektu atd. Tím méně arciť může připustit, že ony obec
né pojmy by neplatily ani pro celý konkrétní právní řád, nýbrž jen
pro určitou jeho výseč (na př. právo soukromé), nebo dokonce jen
pro určitý zákon (na př. občanský). Vždyť meze platnosti může
empirický normotvůrce stanovití pouze normám, t. j. výrazům ně
čeho, co býti má, nikoliv však teoretickým větám a konstrukcím.
Tyto jsou správné nebo nesprávné, avšak bez všelikého časového
nebo vnitřního omezení.
Z řečeného plyne, že při oněch tradičních obecných naukách
civilistických dlužno přesně rozlišovat jejich normativní a ostatní
obsah. Určiti rozsah platnosti normativního obsahu (zda platí jen
pro občanské právo, nebo i pro jiné), jest interpretační úkol jako
každý jiný; pokud však jde o teoretická tvrzení, jsou nejen rozsah
jejich platnosti, nýbrž i tato platnost sama závislé od teoretické
kritiky právní vědy, tedy od soudu právní teorie. Proto řešení
otázky, zdali obecné nauky civilního práva platí i pro právo t. zv.
veřejné, či má-li toto veřejné právo (zejména správní) svou zvlášt
ní „obecnou nauku“, závisí zcela na zodpovědění otázky, je-li mezi
civilním a veřejným právem nějaký rozdíl a je-li takový, zda by
vyžadovalo každé z nich zvláštní teorie. Běžná nauka právní tuto
otázku uspokojivě nezodpověděla. Poněvadž ji v následujícím kritisujeme, jsme nuceni držeti se její vlastní systematiky. Rozumí se
však, že nás i zde budou zajímati výlučně obecné, t. j. formální
pojmy právní a nikoliv konkrétní normativní obsah těch či oněch
právních předpisů.
Pojem obecných nauk, jak o něm bylo právě jednáno, souvisí
jednak s rozdílem mezi pojmy podstaty a obsahu práva se týkají
cími (formálními a obsahovými pojmy, Rechtswesens- a Rechts
inhaltsbegriffe; Felix Somló, Juristische Grundlehre, 1917), jed
nak mezi pojmy různých „obecných práv“ jakožto zvláštních před
mětů normativního poznávání (na př. „obecné právo správní“,
„obecné právo občanské“, „obecné právo státní“ atd.) a pojmem
konkrétních „práv“ toho kterého empirického právního řádu (čes
koslovenského, německého atd.). V prvním směru dlužno si uvědo
mit, že pojmem podstaty práva se týkajícím bude ten, který je pro
středkem k poznání každého souboru právních norem bez ohledu na
jeho konkrétní obsah (takových pojmů jest, jak jsme viděli, málo;
jsou to ostatně pojmy, které právě pro svou formálnost jsou společné
všemu normativnímu poznávání, ne tedy jen právnickému), kdežto
pojem obsahu práva se týkající vztahuje se na onen konkrétní
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obsah. Není ani nutný, ani obecný, jsa právě závislý na konkrétním
obsahu pozorovaného souboru. Ale tímto obsahem jsou normy,
t. j. výrazy něčeho, co býti má. Obsahový pojem — na př. parla
ment, zákon, soud, úřad atd. — sám není ovšem výrazem něčeho,
co býti má, nýbrž, podobně jako formální pojem, pouhou pomůckou
k soustavnému poznávání konkrétního obsahu normového souboru.
Jeho konstrukce jest věcí teorie.1) Liší se, nebo může se lišiti od
pojmů týmiž slovy označovaných a empirickými normotvůrci uží
vaných. Tak na př. může obsahový pojem parlamentu („Národ
ního shromáždění“, „říšské rady“ a pod.) být jinak konstruován
teorií a jinak konkrétní praxí (normotvůrcovou). Teorie, která
zjišťuje, co si normotvůrce myslil, užívaje určitých termínů, zji
šťuje to, co býti má, t. j. interpretuje normy. Při tom ovšem může
praktický normotvůrce užívati téhož výrazu v různých normách
různě (a činí to také velmi často), takže může býti několik různých
jeho definic, platných pro týž normový soubor. Obsahové pojmy
teorií stanovené musí naproti tomu býti jednotné, mají-li vyhovovati postulátu soustavnosti.2) Bylo by chybou, kdyby teoretický vý
klad určitého normového souboru užíval různým způsobem na př.
výrazu parlament nebo soud.
Skutečnost, že obsahy empirických právních řádů, tvořených za
přibližně stejných okolností (kulturních a jiných) jsou si podobny,
má v zápětí, že vyskytuje se v nich i řada stejných, nebo aspoň
podobných pojmů v právě naznačeném smyslu. Tím vzniká užší
představa typického pojmu obsahu práva se týkajícího.3)
’) Chytil, Pojmy ve vědě právní (Všehrd, 12. sv., 1931).
2) Weyr, O pojem veřejnoprávní korporace. (Časopis pro právní a státní
vědu, XIII, 1930.)
8) Kelsen, Allgemeine Staatslehre, str. 18: „Erkennt man den Staat als
Rechtsordnung oder deren Einheitsausdruck, dann ist Staatslehre nur als Rechts
lehre, d. h. Rechtsnormenlehre, und in diesem Sinne als normative Disziplin
möglich. Diese Rechtslehre wird entweder Rechtsweretwlehre, Rechtsformen
lehre sein, d. h. sich auf die Normen und ihre Beziehungen, ohne Rücksicht
auf ihren besonderen Inhalt, richten. Oder sie wird eine Rechtsin/iaZtrlehre sein,
d. h. die typischen Inhalte der Rechtsnormen feststellen.“ Sedláček, Občanské
právo československé, Všeobecné nauky, str. 45: „Věda právní, chtíc uspořádati
disparátní obsah právního materiálu podle nějakého hlediska, musí přistoupiti
k tomuto materiálu s určitým předpojetím, t. j. uspořádání musí býti dáno po
jmy, které jsou tomuto materiálu a priori, proto pojmy systematické nejsou
odvozeny z tohoto materiálu, nýbrž jsou dány nezávisle na něm. Jak se vytvářejí
tyto pojmy? Nejde o čisté pojmy právní, jde o pojmy, které míří na určitý obsah
norem, t. j. typický obsah norem, zběžně se v právních předpisech vyskytující.
Tyto pojmy musíme si přinésti odněkud odjinud ...“ Sedláček nazývá tyto pojmy
systematickými a typickým příkladem takového systematického pojmu jest mu
pojem práva veřejného a soukromého (n. u. m. str. 46).
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Hranice mezi ryze formálními (podstaty práva se týkajícími)
a obsahovými pojmy, pokud jsou typické, jest konec konců ply
nulá. Čím typičtější jsou tyto, tím více se přibližují oněm. Neboť
oba druhy pojmů slouží témuž účeli: poznávání obsahu normo
vého souboru, t. j. toho, co podle něho býti má. Proto nelze vytýčiti ani přesnou hranici mezi „obecnými naukami“, orientovaný
mi metodou normativní teorie (jako příklady takových nauk lze
uvésti Kelsenovu Allg. Staatslehre a Merklovo Obecné právo správ
ní) od starších obdobných nauk, orientovaných metodou t. zv. srov
návací pravovědy, jako jsou na př. Sarweyova Allgemeine Ver
waltungslehre, nebo Hanelova Obecná právo- a státověda. Rozdíl
mezi oběma jest v tom, že autoři onoho směru jsou si vědomi, že
konstrukce obecných pojmů (roz. obsahových) jest věcí teoreti
kovou, kdežto spisovatelé staršího směru často domnívají se, že jest
možno je získati srovnáváním obsahu několika právních řádů, ač
koliv tímto srovnáváním lze zjistit jen jejich typičnost. Označení
spisů, jednajících o těchto typických pojmech, jakožto „obecné
právo“ (správní, státní atd.) svádí ostatně k omylům, poněvadž se
toto „obecné“ právo staví vedle konkrétních práv (českosloven
ského, německého, francouzského atd.). Ve skutečnosti mají taková
„obecná práva“, která týkají se jednotlivých výseků právního řádu,
jako jest právo občanské, správní atd., blíže k obecné teorii práva.
Nenazývá-li se pak (a to z dobrých důvodů) tato obecná teorie
práva „obecným právem“, nehodí se ani pro tyto spisy názvy
„obecné právo správní, občanské, státní“ atd.

§ 30.
PRÁVO OBJEKTIVNÍ A SUBJEKTIVNÍ

Protiklad práva objektivního a subjektivního jest pro tradiční
nauku právní protikladem základním. V objektivním právu spatřu
jeme něco objektivně daného, totiž normy. Jejich objektivnost za
kládá se patrně na skutečnosti, že platí (= existují) bez ohledu na
nějaký právní (povinnostní) subjekt. Subjektivní právo naproti
tomu jest pak podle tradičního pojetí určitý vztah mezi normou
(objektivním právem) a právním subjektem. Poměr objektivního
práva k subjektivnímu není arciť podobnými výměry dostatečně vy
jasněn a to proto, že oba pojmy, které se takto dostávají do sou
vislosti, zůstávají značně neurčitými. Především sám pojem objek
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tivního práva jest neurčitý. Jím rozumějí jednotliví spisovatelé buď
normy lidského jednání (viz na př. Heyrovský, n. u. m. str. 2),
nebo „souhrn právních zásad, pokud se ve větším nebo menším po
čtu ustálil“ (viz Haněl, n. u. m. str. 5), nebo prostě pravidla právní
(Tilsch, Občanské právo, Část všeobecná, č. 114, Trakal v heslu
Právo v Ottově Slovníku naučném). Jinde praví se, že „die subjek
tiven Rechte wurzeln im Boden des objektiven Rechts. Die Rechts
befugnisse, die subjektiven Rechte des Einzelnen sind bedingt
durch die Anerkennung der Rechtssatzung, des objektiven Rechts“
(Mayr, Lehrbuch des bürgerlichen Rechtes, I, 1. Buch, § 11) atd.
Ze všech těchto a jiných jim podobných výměrů vyplývá přesvěd
čení, přesně a přímo jen zřídka naukou vyslovované, že objektivní
právo, má-li býti skutečně objektivním, musí býti obecným. Typem
objektivního práva byla by proto obecná norma ve smyslu norma
tivní teorie. To plyne také z častého označování objektivního práva
jako „pravidel chování“ (roz. lidského), kterážto pravidla pojmově
nutně musí být obecná, a ostatně i z obligátního výpočtu jednot
livých druhů objektivního práva (resp. pramenů jeho), jako jsou
zákon, obyčej, usus forensis a pod. Objektivní právo ve smyslu
běžné nauky lze tedy také nazvati právem aplikovatelným, či schop
ným další konkretisace.
Dalo by se očekávat, že tradiční nauka vymezí pojem subjektiv
ního práva takovým způsobem, že bude je možno postaviti vedle
pojmu práva objektivního, jinými slovy: že zde bude určité tertium
comparationis, kterým oba pojmy se shodují. Nejspíše nasnadě byl
by jako takové tertium pojem normy: je-li objektivním právem
obecná norma (pravidlo, rozkaz atd.), pak bychom v subjektivním
právu shledávali normu jinou; protikladem obecnosti (abstrakt
nosti) jest ale, jak bylo zde již často připomenuto, konkrétnost
(singulárnost) a subjektivním právem byla by pak patrně norma
konkrétná nebo soubor takových konkrétních norem. (Bylo již
v § 6 řečeno, že protiva mezi obecnými a konkrétními normami
jest nutně toliko relativní, z čehož plyne, že by jím byl i rozdíl mezi
právem objektivním a subjektivním.) Tradiční nauka jest však,
jak známo, daleka toho, aby onen rozdíl takovýmto způsobem chá
pala. Jí jest subjektivní právo něco naprosto a zcela jiného než
právo objektivní, poněvadž v něm spatřuje buď nároky, plynoucí
z práva objektivního, nebo na něm se zakládající nebo jím uzná
vané, nebo zájmy, které objektivní právo chrání, nebo v nich samot
ných konečně spatřuje prostředky, jimiž se určité zájmy chrání.
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V tomto posledním případě jeví se pak subjektivní právo také jako
„volní moc“ (Willensmacht), objektivním právem zaručovaná či
poskytovaná. Je jasno, že při této, svou podstatou teleologické de
finici jest rozlišovati vlastně trojí: právo objektivní, jehož účelem
jest chrániti (zaručovati) právo subjektivní jako prostředek, jímž
chrání se konkrétní zájmy (roz. jednotlivých právních subjektů).
Mezi objektivním a subjektivním právem takto chápaným není žád
ného tertia comparationis, podobně jako ho není mezi zbraní a stat
kem, který jí jest chráněn.
Nesrovnatelnost objektivního a subjektivního práva podává se
však ještě z jiné skutečnosti: objektivní právo jest běžnou naukou
chápáno obyčejně — byť značně nejasně — jako soubor zásad,
pravidel, předpisů, které svou podstatou obsahují povinnosti. Rozkazovati, zakazovati, předpisovati, stanovití zásady nebo pravidla
pro lidské chování znamená stanoviti povinnosti. Tyto povinnosti,
i když jsou v objektivním právu obsaženy jen obecně (povšechně),
tvoří přece prvotní a hlavní jeho obsah. Naproti tomu v pojmu
subjektivního práva podle běžného pojetí převládá nesporně před
stava nároku a oprávnění, ba ono chápe se přímo jako oprávnění.1)
Soubor obecných (abstraktních) povinností, jímž jest objek
tivní právo, nelze však nikterak stavěti vedle jednotlivých, t. j. kon
krétních oprávnění, jako něco stejnorodého a naznačovati tuto stejnorodost stejným názvem (objektivní a subjektivní právo}. Dlužno
totiž výslovně poznamenati, že v běžném pojmu subjektivního
práva vězí ve slovu „subjektivní“ dvojí význam: jednak se jím na
značuje, že při subjektivním právu jde právě o oprávnění (zájem
či moc jednotlivce) na rozdíl od objektivního práva, které jest —
byť i nejasně — chápáno jako výraz povinnostní, jednak má jím
býti vyjádřena konkrétnost oněch nároků (subjektivních opráv
nění) na rozdíl od obecnosti práva objektivního.
V obligátním protikladu práva objektivního a subjektivního
skrývá se povšechně myšlenka aplikace práva: objektivní právo
jeví se jako právo obecné a neaplikované, kdežto pojem subjektiv
ního práva vzniká zároveň s představou aplikace čili používání
práva objektivního. Odtud obvyklá teleologická definice práva
objektivního jako prostředku, který slouží k něčemu, t. j. k ochraně
zájmů. Jest tudíž velmi příznačné, byť i pochopitelné, že to, co jest
chtěno (jako účel) — zájem, resp. jeho ochrana — chápáno jest
’) „Tato moc jest buď celým obsahem anebo částí obsahu toho, co na
zýváme právem subjektivním (oprávněním).“ Tilsch, n. u. m., č. 114.
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v první řadě jako oprávnění. Logicky nezbytný protiklad každého
takového oprávnění čili subjektivního práva, totiž závazek, obligace,
povinnost, ustupuje při tom do druhé řady. Poněvadž pak teleo
logický aspekt na právo (právní řád) — t. j. otázka, k čemu jako
prostředek slouží, resp. sloužiti má — jakožto povšechně praktický
problém jest lidskému duchu bližší a přirozenější, než teoretický
postoj, s něhož právo se jeví jako norma (výraz něčeho, co býti
má) a to bez ohledu na to, že normativních představ v lidských
mozcích lze prakticky použiti k těm či oněm účelům, převládá
i v běžné, prakticky orientované pravovědě pojem subjektivního
práva (oprávnění) jakožto statku nebo moci, jež chráněny jsou
normami. Toto právo či oprávnění stává se tudíž ústředním po
jmem pravovědy, jak to i naznačuje zcela běžný obrat „práva a po
vinnosti“ v teoretických soustavách literárních a konkrétních práv
ních řádech (zákonech), jímž primát práva (subjektivního) nad
povinností jest zcela obecně naznačován. Avšak ani z pojetí t. zv.
objektivního práva, jak je chápe běžná pravověda, neproniká to,
co nesporně patří na první místo, jsouc ústředním pojmem všeho
normativního poznávání, totiž povinnost. Toto objektivní právo ne
jeví se s tohoto hlediska jako souhrn povinností, byť i jen obecných
či abstraktních, nýbrž bývá, jak známo, označováno jako soujem
zásad nebo pravidel (viz shora), kterými něco — totiž lidské zá
jmy, nebo ještě povšechněji: poměry — jest upravováno, a právní
věda činí dojem, jako by přímo utíkala od toho, co jest nejvlastněj
ším jejím předmětem, t. j. od pojmu povinnosti (normy).
Dalším následkem pak zmíněného zásadního rozpoltění práva
v objektivní a subjektivní, při čemž objektivní jeví se jako to, co
pořádá, kdežto subjektivní jako statek, zájem, moc nebo zkrátka
„poměr“, jeví se jako to, co jest pořádáno, jest nedůsledné rozšiřo
vání toho, co považuje právní věda za vlastní předmět svého po
znávání : není to již jen to, co pořádá, nýbrž stejně, byť i jen ne
jasně, i to, co jest pořádáno. Hledisko normativní směšuje se tím
metodologicky nepřípustně s hlediskem kausálně-deskriptivním, jak
se to projevuje zejména v právní vědě povšechně sociologicky
orientované.
Tím, že normativní teorie vědomě posunula pojem povinnosti
do středu své metody, odstranila nutně obligátní protiklad práva
objektivního a subjektivního, nahradivši jej protikladem (pouze
relativním) pojmů norem (povinností) obecných a konkrétních.
Není žádného protikladu objektivních a subjektivních povinností
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v tom smyslu, jako mluvíme běžně o protikladu objektivního a sub
jektivního práva, míníce oním předpisy nebo zásady, tímto pak
zájmy nebo volní moci, čili obecněji řečeno: jednak to, co pořádá,
a jednak to, co jest pořádáno. A poněvadž předmětem normativ
ního poznávání může býti jen to, co pořádá, t. j. normový soubor
(právní řád), lze odstranění onoho běžného protikladu označiti jako
důsledné zobjektivování veškerého práva: i to, co nazývá se sub
jektivním právem, stává se, odpovídá-li mu to, co jedině může býti
předmětem normativního poznávání, t. j. závazek, obligace, zkrátka
t. zv. subjektivní povinnost, právem objektivním, t. j. normou, a to
v daném případě konkrétní. Slovo ,,objektivní“ nabývá tím opět
jasného a rozumného smyslu, kterého nemá, pokud jím chceme naznačiti, že je to něco, co pořádá, na rozdíl od toho, co jest pořádá
no. Neboť z jakého důvodu vlastně mělo by být ono „objektivní“
a toto „subjektivní“?
Skutečnost, že běžná pravověda nechce spatřovati v t. zv. sub
jektivním právu a jemu odpovídající subjektivní povinnosti to, čím
jedině může býti, totiž normu, a sice konkrétní, zavinila též, že ne
spatřuje ve zjevech, které se nepředpojatému názoru zcela jasně
musí jeviti jako výrazy něčeho, co býti má, jako jsou na př. t. zv.
soukromá právní jednání (jednostranná a dvoustranná), nor
my zcela obdobné zjevům, o jejichž vlastnosti jakožto norem
(= objektivní právo) ani v nejmenším nepochybuje (na př.
zákony), a že nedospěla k základnímu poznání t. zv. stupňovité vý
stavby právního řádu (viz § 26). Nedostatek poznání, že běžné
pojmy subjektivního práva a subjektivní povinnosti jsou prostě ne
srovnatelný, poněvadž jeden znamená statek, zájem nebo moc,
druhý normu (roz. konkrétní), vedl pak na př. k představě, že
jedno a totéž může býti zároveň to a ono, jako když se praví, že
určitá práva (roz. subjektivní) mohou býti zároveň i povinnostmi
(jako na př. právo volební). Povinnost znamená vždy vázanost,
právo (oprávnění) naproti tomu vždy volnost nebo možnost, pokud
je zaručena povinností druhého. Bez této povinnosti druhého a jen
pokud jest právě povinností druhého (od oprávněného odlišného)
subjektu, není myslitelno „právo“ oprávněného. Proto představa,
že to, k čemu jsem povinen, jest zároveň mé oprávnění, znamená
logicky protiklad, při nejmenším však s hlediska normativního zby
tečnou konstrukci.
V oblasti normativní má to, co jest ústředním pojmem běžné na
uky právní, totiž subjektivní právo, význam jako případný nezbytný
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předpoklad konkretisace povinnosti. Subjektivní právo stává se
takto součástí skutkové podstaty, podmiňující tuto konkretisaci. Ve
schematě: je-li A, má býti B, obsažen jest — jako předpoklad po
vinnosti B — zákrok oprávněného; oprávněný uplatňuje svůj nárok
a typickou formou tohoto uplatňování právního nároku jest žaloba.
Konkretisační proces, který tímto zákrokem nastává — povšechně:
právní řízení — vede ke vzniku druhotné normy (typus: rozsudek,
rozhodnutí), kterou nárok oprávněného najisto se staví, po př. za
mítá. V prvním případě nastává konkretisace povinnosti v tom
smyslu, že její výkon (viz § 26) a tím i zánik se přibližuje. Hle
disko dynamické sbližuje zde svět normativní se světem faktickým,
v němž jedině výkon normy (exekuce, soluce) se odehrávati může.
Hledisko statické, tedy imanentně normativní, nezná žádné kon
kretisace povinnosti ve smyslu jejího faktického výkonu. Její exis
tenci nebo neexistenci (ve smyslu normativním) zjišťuje zde pouze
poznávající intelekt bez intervence autoritativního normotvůrce.
Nedosti přesné rozlišování hlediska statického a dynamického
vedlo běžnou nauku právní k problému, zdali vynutitelnost povin
ností patří k pojmu práva (na rozdíl od etiky atd.), k otázce t. zv.
leges imperfectae a konečně k známé dvojdílnosti subjektivních
práv v t. zv. materiální (hmotná) a formální (procesní). Svými
vlastními prostředky však problémy ty s konečnou platností rozřešiti nedovedla.
§ 31.
PRÁVO MATERIÁLNÍ (HMOTNÉ) A PRÁVO
FORMÁLNÍ (PROCESNÍ)

Pojem materiálního či hmotného práva vzniká pro běžnou na
uku s hlediska teleologického: míní se jím zájem, statek nebo moc,
kterým slouží určitý prostředek. Při dualismu práva materiálního
a formálního nechápe však zmíněná nauka tento prostředek — tak
jako při dualismu mezi právem subjektivním a objektivním — jako
právo objektivní (normu), nýbrž právo subjektivní samo rozpolcuje se na dva druhy: materiální a procesní. Uvnitř práva objektiv
ního naproti tomu není místa pro představu obdobného rozdílu mezi
právem materiálním a formálním. Podobně nelze si s hlediska běžné
nauky představiti obdobný rozdíl, pokud jde o pojem povinnosti:
právní povinnosti nedělí tato nauka v materiální a formální (proces
ní), poněvadž se svého teleologického hlediska nemůže si tyto povin
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nosti (ať objektivní nebo subjektivní) představovati jinak, než jako
prostředky k dosažení určitých účelů a to ochrany zájmů, statků
nebo mocí. Jinak arciť nelze s hlediska povšechně systematického
dobře nahlédnouti, proč by dualismu materiálních a formálních
oprávnění (nároků) neměl odpovídati obdobný dualismus právních
povinností.
Pro běžnou nauku stává se jakékoliv subjektivní právo skuteč
ným (dokonalým) subjektivním právem teprve tehdy, když v něm
obsaženy jsou oba prvky, t. j. když určitému hmotnému právu odpo
vídá příslušné právo formální (procesní). S normativního hlediska
jeví se toto subjektivní právo procesní jako schopnost k druhotné
autoritativní normotvorbě, nebo aspoň jako schopnost dáti k ní po
pud. Z toho plyne, že i rozdíl mezi materiálním a formálním právem
může se objeviti pouze, hledíme-li na právo s hlediska dynamického.
Běžná představa tohoto rozdílu připouští však zpravidla mož
nost samostatné existence každé z obou kategorií subjektivních
práv: materiální právo může zde býti bez příslušného formálního
a naopak. V prvním případě dochází k představě zájmu nebo statku
právně nechranitelného svým držitelem; je zde pouze skutečnost,
že někdo má určitý zájem (účel) ve světě vnějším. Jakým způso
bem lze takový zájem, resp. nepřehlednou spoustu takových zájmů
konstruovati jako subjektivní právo (oprávnění) v běžném slova
smyslu, nelze nijak nahlédnouti. Nauka mluví v takových případech
často o lex imperfecta, míříc při tom arciť spíše na povinnosti, ta
kovým materiálním (hmotným) právům odpovídající, které jsou
však jen jaksi poloviční, nedokonalé (imperfectae) a které nazývá
proto pouze „přirozenými“ na rozdíl od právních (obligatio naturalis).
S hlediska normativního nelze si, jak již bylo naznačeno (viz
§ 30), představiti oprávnění bez příslušné povinnosti, která, jak se
samo sebou rozumí, logicky nutně musí býti právní a nikoliv pouze
naturální (přirozenou, samo sebou se rozumějící, t. j. podle jiného
normového souboru, zejména etického, platnou). Ono materiální
právo subjektivní bez příslušného formálního (procesního) zůstává
proto pojmem zcela nejasným. Stejně nejasný zůstává ostatně, když
jej — právě pro nedostatek příslušného procesního práva — nazý
váme pouze „právním zájmem“, který jakožto pouhý „zájem“ má
býti patrně něco méně významného, než pouhý skutečný či fak
tický zájem, který ani „právním“ není.
Pravíme-li, že není myslitelno právo (oprávnění) někoho bez
12
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příslušné povinnosti někoho jiného, což platí stejně o t. zv. hmotném
jako formálním právu, není tím však řečeno, že by bylo nemyslitelno, t. j. logicky nekonstruovatelno právo nevynutitelné (resp. od
povídající mu povinnost). Seznali jsme již jinde, že lze po případě
ve vynutitelnosti shledávat podstatný pojmový znak práva (práv
ních norem, právního řádu) na rozdíl od jiných normových sou
borů. Právní normy jsou pak t. zv. Zwangsnormen (Kelsen), pokud
povinnosti v nich obsažené jsou opatřeny sankcí. A bylo také již ře
čeno, že touto konstrukcí přestaly by býti nesankcionované normy
právního řádu právními normami a normami vůbec, poněvadž práv
ní řád jako soubor norem nemůže patrně obsahovali jiné než právní
normy, a bylo konečně také podotčeno, že podobná konstrukce po
jmu právní normy jest sice metodologicky možná, nikterak však
nezbytná.
Obvyklý pojem formálního práva souvisí sice nesporně s před
stavou vynutitelnosti normy (povinnosti) : oprávněný použitím své
ho procesního práva donucuje povinnostní subjekt k plnění, které
tento dobrovolně nekoná; avšak představa ta překročuje již, jak bylo
shora taktéž řečeno, imanentní hledisko normativní, poněvadž po
hlíží na normový soubor (právní řád) teleologicky jako na něco,
jehož účelem jest, aby bylo uskutečněno (to, co podle něho má býti,
má býti uskutečněno). Uvnitř hlediska normativního, byť i jen dy
namického, zůstává však běžný pojem t. zv. formálního práva
v platnosti, když v jeho použití spatřujeme předpoklad pro zahájení
druhotné normotvorby a vznik normy druhotné (autoritativní roz
sudek nebo rozhodnutí), jež sama teprve stává se předpokladem
pro vlastní donucení povinnostního subjektu (řízení exekuční). Je-li
formální (procesní) právo skutečným oprávněním, pak odpovídati
mu musí něčí povinnost, ale není to přirozeně povinnost zavázaného
k soluci (typus žalovaného), nýbrž subjektu zavázaného k druhotné,
t. j. konkretisační normotvorbě (typus soudce). Formální či pro
cesní práva v běžném pojetí mohou se tudíž vyskytovati pouze
v právních řádech, jež spočívají na zásadě, že nucená soluce (vý
kon) normy, jíž norma ta zároveň zaniká, může se díti zpravidla
pouze po předchozím konkretisačním procesu (druhotné normo
tvorbě), zařízeném podle principu heteronomního (typus: řízení
soudní) a ovládaném principem disposičním (viz § 27). Tam, kde
by platila zásada svépomoci, nebo kde by proces druhotné normo
tvorby ovládán byl bez výjimky t. zv. principem oficiosním, nebylo
by žádných formálních (procesních) práv v běžném slova smyslu.
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Rozdíl mezi hmotnými a formálními právy (o povinnostech
zde nebývá — jak to jest pravidlem — dále řeči) nevztahuje běžná
nauka jen na oblast t. zv. subjektivních práv, nýbrž i na právo objektivní. Zde rozdíl ten dostává se do styku s jiným, a to s rozdí
lem mezi právem veřejným a soukromým (viz níže). Objektivní
právo formální, tedy t. zv. právo procesní, považuje se zásadně za
součást práva veřejného, a to i tehdy, když chrání hmotná práva,
o jejichž soukromé povaze není žádné pochybnosti. Tak na př. ci
vilní řád soudní jakožto soubor norem procesněprávních, sloužících
k ochraně hmotných práv, plynoucích z obecného zákona občan
ského, jenž jest prototypem práva soukromého, čítá se — podobně
jako všecky ostatní podobné řády (trestní a správní) — k právu
veřejnému. Toto zásadní přidělení všeho procesního práva do ob
lasti práva veřejného není s hlediska žádné z obvyklých distinkcí
veřejno- a soukromoprávnosti odůvodněno. Trpí ostatně stejnou
nejasností, jako ony distinkce samy.
§ 32.

PRÁVO VEŘEJNÉ A SOUKROMÉ
Žádná z distinkcí pravovědeckých není pro běžnou nauku právní
tak příznačná, jako tato. V ní obráží se totiž téměř veškeré chyby a
metodické poklesky nauky té. Proto není náhodou, že očista, kterou
provedla normativní teorie, zahájena byla útokem na tento domněle
zásadní rozdíl. Rozumí se, že i on pochází z římskoprávní teorie,
z níž převzat byl do jiných pozdějších teorií právních. A dlužno
výslovně připomenouti, že to byla teorie, která jej — jako všecky
ostatní obdobné rozdíly — stvořila a nikoliv snad normotvorná
praxe, poněvadž přesahuje kompetenci empirického zákonodárce,
aby podobné rozdíly stanovil, přesněji: aby je stanovením tvořil.
O tom, zdali takový rozdíl jest a v čem pozůstává, nelze se proto
poučiti z obsahu konkrétních právních řádů. Pojmy veřejného a sou
kromého práva, pokud se týče rozdíl jejich, musily by býti nutně
t. zv. pojmy podstaty práva se týkající (Rechtsw^eníbegriffe),
t. j. příslušný rozdíl musil by býti nutně, je-li vůbec, pro všecky
právní řády stejný, jak to platí i o jiných podobných pojmech, na
př. státu, práva, právní normy atd. O tento rozdíl, pokud se týče
o jeho oprávněnost, jde vědecké kritice, která chce býti kritikou
teorie právní. Jiným problémem, a to v podstatě interpretačním,
12*
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resp. obsahu práva se týkajícím, bylo by zjišťovati, co si ten či onen
empirický zákonodárce, užívaje obratů „veřejné“ a „soukromé prá
vo“, nebo „veřejnoprávní“ a „soukromoprávní“, představoval. S to
hoto hlediska pak arciť může býti celá řada pojmů veřejného a sou
kromého práva vedle sebe, tedy pro každý empirický právní řád
zvlášť, ba pro každou normu toho kterého empirického právního
řádu může platiti jiný. O jejich správnosti s hlediska obecné nauky
právní není tím ovšem řečeno nic. Tyto pojmy mají patrně, aniž
by si toho byli vědomi, na mysli ti, kdož nemohouce vyvrátiti argu
mentaci normativní teorie, nakonec proti ní prostě namítají, že to
či ono právo, t. j. právní řád, na př. rakouský, německý, římský
atd., z onoho rozdílu „vycházejí“, jej „uznávají“ a pod.1) Norma
tivní teorie jest však jen jedna, nikoliv československá, německá,
italská, francouzská atd., která by se snad ještě k tomu časově (po
dle obsahu příslušného právního řádu a názorů jeho tvůrců) mohla
měniti, a proto může také, je-li vůbec, býti jen jeden rozdíl mezi
veřejným a soukromým právem a jeho platnost nemůže býti ani
místně ani časově omezena. O tomto rozdílu jednají patrně také
různé teorie v běžné nauce právní se vyskytující, které jej spatřují
v tom či onom. Ač v jednotlivostech se velmi liší, přece možno je
v podstatě roztříditi ve dvě skspiny: jedna vychází z myšlenky, že
norma může býti stanovena buď v zájmu všech, nebo aspoň více
lidí (publicum ius est, quod ad státům rei Romanae spectat; priva
tum, quod ad singulorum utilitatem), nebo v zájmu jednotlivců,
druhá domnívá se, že jednotlivé právní poměry (relace mezi jednot
livými právními subjekty) mohou býti zakládány buď za před
pokladu rovnosti (sc. právní) těchto subjektů — typus soukromo
právního poměru — nebo přisuzuje se jednomu z obou v právním
poměru zúčastněných subjektů větší či menší hodnota (sc. právní)
— typus veřejnoprávního poměru. Prokázati povšechně neudržitelnost obou těchto zásadních postojů nebylo pro normativní teorii
obtížné;2) vysvětliti si však vlastní příčiny, které vedly a dosud
*) Weyr, O pojem veřejnoprávní korporace. Metodologické poznámky
k stejnojmennému spisu dra J. Matějky (Časopis pro právní a státní vědu,
XIII, 1930).
’) Weyr, Zum Problem eines einheitlichen Rechtssystems (Archiv des
öffentl. Rechts, 1908), týž, Příspěvky k teorii nucených svazků (1908), Kelsen,
Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, předmluva k druhému vydání, str. VIII,
týž, Allgemeine Staatslehre, 1925, str. 80, 241, týž, Zur Lehre vom öffentlichen
Rechtsgeschäft (Archiv des öffentl. Rechts, 1913), H. Krabbe, Die Lehre von
der Rechtssouveränität, 1906, str. 42.
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vedou běžnou právní nauku k jejím chybným konstrukcím, podařilo
se jí až později.
Že původního (římskoprávního) zájmového kriteria nelze při
třídění norem užiti, a že kriterium to jest svou podstatou metanormativní, odvolávajíc se na úmysly a účely, sledované normotvůrcem při normotvorbě, jest na bíle dni. V čí zájem jest ta či ona
norma stanovena a je-li tento zájem egoistický (t. j. normotvůrců)
nebo altruistický (t. j. povinnostního subjektu), nelze při žádné
normě jednoznačně určiti a určení to nemělo by též normativního
významu. Tříditi pak normy podle toho, zdali jsou stanoveny
(= platí) v zájmu pouze soukromém, t. j. v zájmu jednotlivců
(povinnostních subjektů), nebo veřejném, t. j. všech nebo aspoň
většiny jejich, stává se nemožným, jakmile předpokládáme, že jde
o obecnou (abstraktní) normu. Neboť, kdo by chtěl vážně tvrditi,
že na př. obecný zákon občanský — tento prototyp soukromého
práva — jest stanoven a platí pouze v zájmu jednotlivců a nikoliv
v zájmu celku? Právo a právní řád, pozorované z aspektu teleo
logického, jsou vždy zjevy sociálními, t. j. položíme-li otázku, v čí
zájem nebo pro koho jsou stanoveny, musíme vždy odpověděti po
ukazem na pospolitost. Z toho důvodu jest též neudržitelná va
rianta zájmové teorie, která rozeznává práva (a tudíž patrně i po
vinnosti) příslušející oprávněnému „jako takovému“, resp. zavazu
jící povinovaného „jako takového“ — t. j. t. zv. soukromé právo
— a právo a povinnosti, které mu přísluší, resp. ho zavazují jako
„člena sociální pospolitosti“ (sociálního svazku, zejména tedy stá
tu).3) Nehledíc ani k tomu, že právě uvedené kriterium bylo by
normativně zcela irelevantní, je vůči právu (právnímu řádu), pokud
je chápeme právě jako sociální zařízení, vůbec neudržitelné, poně
vadž z tohoto sociálního pojetí práva a právního řádu plyne, že
všecka práva a povinnosti z nich plynoucí přísluší jednotlivcům
vždy jen jakožto členům sociálního svazku a pořádku. Filosofického
protikladu individualistického a kolektivistického hlediska nelze po
užiti vůči sociálnímu zjevu, jako jest právo a právní řád, v nichž
již pojmově vězí prvek kolektivistický.
Teorie, která pro třídění práva ve veřejné a soukromé používá
kriteria rovnosti a nerovnosti, pokud se týče nadřízenosti a pod
řízenosti právních subjektů zúčastněných v právních poměrech, je
mladší než římskoprávní teorie zájmová, která, jak bylo právě
*) Srovn. Pražák, Rakouské právo ústavní, I, (1900), str. 3.
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naznačeno, jest též základem pro variantu t. zv. organického pojetí.
Vznikla patrně teprve tehdy, když právní vědou pociťována byla
potřeba juristické konstrukce poměru jednotlivce (poddaného) ke
státu, tedy v době, kdy začala se vedle civilistické metody, oriento
vané podle římskoprávní teorie, která zůstává v podstatě vždy civilistická, pěstovati zvláštní metoda veřejnoprávní. Předmětem této
veřejnoprávní metody staly se pak ony právní poměry, v nichž pa
nuje podle běžného názoru „podřízenost“, resp. „nadřízenost“
zúčastněných subjektů. Typem takového nadřízeného subjektu
stává se pak stát jako právní osoba, aniž by jí zůstával sám, poně-;
vadž se k němu přidružují jiné, jemu obdobné útvary, které běžná
nauka konstruuje podobně jako stát, t. j. jako zjevy korporační
(korporace ve smyslu římskoprávním). Všecky tyto právní osoby
— v první řadě stát sám — označovány bývají jako osoby (korpo
race) veřejnoprávní. Mají však také soukromoprávní „stránku“,
pokud se zúčastňují v právních poměrech či relacích, v nichž panuje
zásada koordinační (rovnosti zúčastněných subjektů; stát jako
fiscus), z čehož plyne, že podle názoru běžné nauky nikoliv povaha
zúčastněných subjektů sama o sobě dodává právnimu poměru po
vahu veřejnoprávní, resp. soukromoprávní, nýbrž naopak povaha
poměru určuje, v jaké úloze vystupují v něm zúčastněné subjekty,
což platí zejména o státu samotném. Oblast, v níž vyskytují se tyto
veřejnoprávní poměry či relace, nazývá se pak povšechně impériem
nebo mocí a veřejnoprávní osoba jeví se jako nositel či držitel
této moci, které její protistrana — druhý subjekt ve veřejno
právním poměru zúčastněný — postrádá.
Nebylo třeba zvláštního bystrozraku, zato ale vzhledem ke
hluboce zakořeněným a tradičním názorům panující nauky právní
tím větší odvahy k tomu, aby normativní teorie vyslovila poznatek,
že představa nadřízenosti (vícecennosti: Mehrwert) jednoho sub
jektu, zúčastněného v právním poměru, a podřízenosti a méněcennosti druhého, jest zcela nejasná, ba nesmyslná. Právní poměr ne
může totiž znamenati nic jiného, než konkrétní relaci povinnovaného k oprávněnému. Kdo by pod tento pojem chtěl podříditi i před
stavu poměru zavázaného, resp. oprávněného k normě (právnímu
řádu), dopouštěl by se zbytečné ekvivokace: „právní poměr“ by
pak znamenal tolik, jako povinnost, resp. oprávnění (roz. sub
jektivní).
Předpokládáme-li existenci právního poměru, tedy konkrétní
normy druhotné, podle které jeden v něm zúčastněný subjekt je
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povinován (zavázán), a druhý oprávněn, jinými slovy: postavíme-li se na stanovisko statické (a contr. dynamického), pak nelze
nahlédnouti, v čem by se vlastně mohla jeviti nadřízenost, resp.
podřízenost, pokud se týče koordinovanost zúčastněných subjektů,
leda že bychom chtěli zavázaný, t. j. povinnostní subjekt zásadně
považovati za podřízený a oprávněného za nadřízený, čímž by pak
arciť všecky právní poměry bez výjimky staly se veřejnoprávními.
Z řečeného se podává, že běžná nauka, držíc se kriteria nad
řízenosti, resp. podřízenosti, vychází patrně — aniž by si toho byla
arciť jasně vědoma — s hlediska jiného. Není to hledisko statické,
nýbrž dynamické. Prototypem veřejnoprávního subjektu stává se
takto normotvůrce, který vůči povinnostnímu subjektu vykonává
moc (impérium), rozkazuje a zakazuje mu. Je jasno, že poměr
mezi normotvůrcem, jenž tvorbou normy tvoří povinnosti, a povinnostním subjektem liší se svou noetickou podstatou od poměru mezi
subjektem oprávněným a povinnostním. Nazýváme-li tento poslední
právním, nemůže jím býti ve stejném smyslu onen a zcela nemožné
jest nazývati onen veřejnoprávní a tento soukromoprávní.
Jak vidno, vycházejí jednotlivé teorie o rozdílu mezi veřejným
a soukromým právem ze zcela různých hledisek, která sama o sobě
nejsou jasná a dostatečně důsledná. Tak na př. zájmová teorie,
třídíc veškeré právo ve veřejné a soukromé, má zjevně na mysli jen
t. zv. objektivní právo, tedy — ve smyslu běžné nauky (viz výše)
— souhrn obecných norem, domnívajíc se, že některé jsou stano
veny v zájmu veřejném, některé v zájmu soukromém. Podobně po
číná si i její varianta: teorie organická. Naproti tomu teorie o nad
řízenosti a podřízenosti právních subjektů (mocenská) vychází
z tradičního pojmu subjektivního práva, třídíc podle toho právní
poměry ve veřejnoprávní a soukromoprávní, a považujíc, jak bylo
shora dovoženo, subjektivní právo za něco svou podstatou od ob
jektivního zcela odlišného. Pojem právního „poměru“ či „relace“
zůstává při tom zcela nejasný, poněvadž zakládá se zčásti na hle
disku statickém, zčásti dynamickém. Dynamické (hledisko normotvorby) však zdá se převládati, poněvadž jinak představa nadříze
nosti, resp. podřízenosti zúčastněných subjektů byla by zcela ne
myslitelná ; přesto mluví se též o veřejnoprávních, resp. soukromo
právních povinnostech a oprávněních, což opět nasvědčuje hledisku
statickému. V čem by se arciť veřejnoprávní „má býti“ mělo norma
tivně (t. j, juristicky relevantně) lišiti od soukromoprávního „má
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býti“, se při tom ovšem nedovídáme a dozvěděti nemůžeme, po
něvadž ve skutečnosti žádného takového rozdílu není.
Teorie o rozdílu mezi veřejným a soukromým právem založeny
jsou tedy, jak bylo ukázáno, na nejasných kriteriích jednak objek
tivního a subjektivního práva, jednak hlediska statického a dyna
mického. Následkem této nejasnosti jest jejich bezradnost, když
mají udati, jak souvisí veřejnoprávnost, resp. soukromoprávnost
obecné normy s veřej noprávností, resp. soukromoprávností práv
ního poměru na ní založeného, jinými slovy: je-li myslitelný veřej
noprávní poměr založený na soukromoprávní normě a naopak, nebo
soukromoprávní poměr mezi subjekty veřejnoprávními a jak sou
visí veřejnoprávní vlastnost subjektů právních s právními poměry,
ve které vcházejí atd.
Odpůrci popiračů rozdílu mezi veřejným a soukromým právem
mají potud pravdu, že nesprávnými představami o tomto rozdílu
byla skutečně ovládána po dlouhá století veškerá právní věda a že
následkem toho jest většina empirických právních řádů na něm
založena, nebo, jak se obyčejně praví, z něho „vychází“, čímž ovšem
tyto představy nestanou se ještě správnými. Byl to nesporně dua
lismus mezi veřejným a soukromým právem, který měl v zápětí
tradiční dualismus státních orgánů normotvorných, jímž ovládána
jest většina právních řádů: soudů (civilních) a správních úřadů,
z nichž oněm přikázány bývají záležitosti (právní poměry) sou
kromoprávní a těmto záležitosti veřejnoprávní. I tento orgánový
dualismus nesmí právní teorie, pokud jest si vědoma svého poslání,
přijmouti nekriticky jako hotovou věc, z níž právní řády prostě
„vycházejí“, nýbrž musí se tázati po jeho případném teoretickém
významu, jenž jest nezávislý na tom, jak si jej autoři těch kterých
empirických norem (zákonodárci) představovali. Běžná teorie zde
ostatně doznává zpravidla svou nemohoucnost tím, že definuje je
den orgán, a sice správní úřad, pouze negativně tím, že není dru
hým (viz § 44).
Tendencí, jimiž ovládána jest ideologie, na které spočívá
běžná nauka o rozdílu mezi veřejným a soukromým právem, ze
jména teorie o nadřízenosti, resp. podřízenosti, pokud se týče vyšší
hodnotě určitých subjektů právních (v první řadě státu samého),
nebyla si tato nauka vědoma; odkryty byly teprve normativní teorií.
Spočívají v tom, že právní věda snažila se zahrnouti do oblasti
svých konstrukcí poměry, které dříve jakožto ryze mocenské igno
rovala: poměry mezi státem, nebo povšechněji: veřejnoprávní kor
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porací a jejími členy, t. j. „poddanými“. Byla to oblast impéria,
která podle původního římskoprávního pojetí, jež jest v podstatě
civilistické, vůbec nespadala do oboru juristických úvah. Tyto
úvahy týkaly se toliko právních poměrů subjektů sobě rovnocen
ných, totiž poddaných, mezi sebou. Stát sám, pokud vystupoval
v takových poměrech, byl fiscus, t. j. stejně poddaný — zde ovšem
ne sobě, nýbrž patrně právnímu řádu, jemuž každý povinnostní sub
jekt jest (s hlediska normativního) „poddán“. Pozdější veřejno
právní hledisko, se kterého počaly se pěstovati poměrně novější
obory právní vědy, t. j. právo státní a správní, snažilo se teprve
chápati a konstruovati stát, veřejnoprávní korporaci a jejich vidi
telné representanty: panovníka a celý štáb jeho úředníků (úřadů)
v jejich poměru k poddaným způsobem aspoň přibližně obdobným,
jaký byl odedávna obvyklý v naukách civilistických, totiž puristic
kým. Tato obdoba jest naznačena názvem „právní“, rozdíl mezi vzá
jemnými poměry poddaných a poměry státu k nim jest základním
dualismem mezi „veřejným“ a „soukromým“ právem (právním po
měrem). S přísného hlediska normativního jeví se proto tradiční
pojetí veřejného práva, resp. veřejnoprávního poměru jako kom
promis: co na tomto právu není pravým právem (a nemá jím býti
podle běžného názoru), jest jeho veřejnost, nebo veřejnoprávnost.
Právní věda, která k původnímu soukromému právu přidala po
zději další obor práva veřejného, zůstala takto státi jaksi veprostřed
celé cesty. Její snaha, přiblížiti oblast toho, co dříve — podle pů
vodního pojetí římskoprávního — bylo vůbec mimo každé právo,
t. j. oblast impéria, oblasti civilistické, byla zajisté pokrokem proti
tomuto dřívějšímu stavu, ale vytyčení zásadního dualismu veřej
ného a soukromého práva se všemi jeho rozdíly znamená, že sta
nula teprve na poloviční cestě. Zbytek její urazila normativní teorie
tím, že prokázala teoretickou neudržitelnost oněch rozdílů.
Když však v pozdějším stadiu svého vývoje postřehla norma
tivní teorie možnost jiného dualismu, který spočívá v rozdílu mezi
statickým a dynamickým hlediskem při poznávání normativním,
musila si uvědomit, že lze rozdíl mezi veřejným a soukromým prá
vem, když oprostíme jej od noeticky neudržitelných protikladů, ji
miž byl zatížen tradiční naukou, přece do jisté míry aspoň udržet
jako princip normativního poznávání. Má-li totiž idea impéria,
moci, nadřízenosti atd. býti zachráněna i pro oblast normativní, pak
může se tak státi pouze v oboru normo tvorby, jinými slovy: s hle
diska povšechně dynamického (na rozdíl od imanentně normativ
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ního, t. j. statického, kde tradiční dualismus veřejného a soukro
mého práva zůstává zhola protismyslným). Můžeme totiž, chceme-li
aspoň přibližně udržeti ideu, která se skrývá ve zmíněném tradičním
dualismu, ztotožniti ji s ideou dvou základních druhů normotvorby,
totiž heteronomní či autokratické a autonomní či demokratické,
které vyskytují se zpravidla jednak vedle sebe, jednak v úzkém spo
jení v každém právním řádě (viz § 27). Veřejnoprávnost znamenala
by pak tolik, jako autokratičnost (autoritativnost), soukromoprávnost tolik, jako autonomie, nebo: tam, kde budoucí povinnostní
subjekt sám účastní se tvorby normy, která ho má zavázat vůči jiné
mu subjektu (oprávněnému), tam jde o poměr soukromoprávní;
kde mu však bez jeho spoluúčasti normu stanoví (a je kompetentní
stanovit) jiný činitel, jde o poměr — nebo chceme-li: normu —
veřejnoprávní. Tradiční nauka, jak se zdá, ostatně něco podobného
tuší, když na př. prohlašuje smlouvu za prototyp oblasti soukromo
právní a táže se, zdali typ smlouvy může se vyskytovati také v ob
lasti veřejného práva (ve formě t. zv. smluv veřejnoprávních).
V politické nauce o státních formách (viz § 40) bývá pak ztělesněna
idea veřejnoprávnosti v principu absolutního či absolutistického
státu a v „panování“ (Herrschaft) jeho representanta: absolutního
panovníka (Herrscher), který autokratický vykonává impérium čili
moc (roz. veřejnoprávní), a v jeho protikladu: povinnostních sub
jektech jakožto „poddaných“ (Untertanen); poměr mezi ním a ji
mi, který ve skutečnosti jest poměrem mezi normotvůrcem a povinnostními subjekty, prohlašuje tradiční nauka za veřejnoprávní,
stavíc jej jako něco obdobného vedle soukromoprávních poměrů
právních, t. j. povinnostních subjektů mezi sebou.
Problémy, které vznikají normativnímu poznávání právního
řádu, jenž „vychází“ (jak se vyjadřuje část běžné nauky) z rozdílu
mezi veřejným a soukromým právem, jsou otázkami interpretač
ními a stávají se aktuálními většinou pouze tam, kde jde o spornou
kompetenci soudů nebo správních úřadů, t. j. kde kompetence k dru
hotné normotvorbě, kterou tyto dva druhy státních orgánů vyko
návají, není právním řádem výslovně stanovena a kdy tudíž inter
pretace je nucena rozhodnouti podle povšechné zásady, že soukro
moprávní věci patří (aspoň zpravidla) před soudy a veřejnoprávní
před správní úřady, což znamená, že musí si zodpověděti otázku,
zdali normotvůrce považoval onu věc za veřejnoprávní nebo za sou
kromoprávní. Z juristické podstaty věci samé se otázka ta nikdy
zodpověděti nedá, což normativní teorie si vysvětluje tím, že s hle
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diska statického poznávání právního řádu není rozdílu mezi veřej
ným a soukromým právem, tradiční nauka pak aspoň částečně sama
uznává, pokud často prohlašuje, že onen rozdíl může býti plynulý,
t. j., že táž věc může se během doby státi ze soukromoprávní veřej
noprávní (a patrně též naopak), nebo podle jednoho právního řádu
býti veřejnoprávní, podle druhého soukromoprávní a pod. Vše to
naznačuje, že zde jde o rozdíl, jenž nemůže se týkati logické pod
staty práva (Rechtswesensbegriff), nýbrž o pouhý interpretační
problém, jak se podobných problémů vyskytuje nepřehledná řada
při poznávání každého právního řádu. Tradiční nauka jest však
velmi vzdálena tohoto poznatku, což zejména ukazuje způsob její
argumentace proti popiratelům onoho rozdílu, kterým vytýká buď
povšechnou neznalost právního řádu, nebo jeho znásilňování. Není-li v daném případě možno zjistiti, jak zákonodárce věc posuzo
val, je příslušná kompetenční otázka vůbec jednoznačně neřešitelná,
čili jinými slovy, předpokládáme-li aspoň povšechnou normu, která
projednání věci (= normotvorné řízení druhotné) kogentně před
pisuje, jsou oba typy státních orgánů v daném případě stejně pří
slušné. Oblíbený způsob argumentace tradiční nauky, který spočívá
v tom, že volá se v těchto případech na pomoc obsah dřívější dru
hotné normy, podobných věcí se týkající, tedy t. zv. judikatura, byl
by přípustný jen za předpokladu identifikace prvotního normotvůrce (zákonodárce), pokud se týče jeho názorů, s normotvůrci
druhotnými (soudy a úřady) a jejich názory, což by znamenalo při
soudit! těmto schopnost t. zv. legální interpretace.
Vedle zmíněné kompetenční otázky, která je prakticky nesporně
nejdůležitější, mohou se však — následkem nedostatečné úpravy
toho kterého právního řádu s hlediska normopojetického — ve spo
jení s dualismem práva veřejného a soukromého vyskytnouti ještě
jiné, které jsou však rovněž pouze interpretační. Tak vzniká na př.
někdy otázka, zda určitá ustanovení právního řádu, která zákono
dárcem stanovena bývají zpravidla pro oblast soukromého (občan
ského) práva, tedy pro právní poměry mezi soukromníky — jako
na př. předpisy o promlčení, vydržení, modu a pod. — dlužno vztahovati též na poměry (práva, povinnosti) veřejnoprávní. Nazýváme-li podobné problémy interpretačními, znamená to tolik, že zde
zodpovědění konkrétní otázky závisí na řešení interpretačního pro
blému, do jaké míry lze při výkladu právních norem užívati těch
či oněch argumentů, jako jsou na př. úmysl zákonodárcův (co zá
konodárce chtěl říci, resp. stanovití) nebo úmysl konkrétních autorů
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toho či onoho ustanovení (používání obsahu parlamentárních a ji
ných materiálií a pod.). Dospěje-li takováto argumentace k vý
sledku, že toho nebo onoho institutu právního, jako jest promlčení,
modus a pod. nelze užiti na právní poměry, které zákonodárce po
važoval za veřejnoprávní, neplyne z toho ještě nijak, že existuje
rozdíl mezi veřejným a soukromým právem teoreticky udržitelný.
Zcela nesprávné totiž by bylo, kdybychom se domnívali — jak se
často v nauce stává — že z logické podstaty veřejného, resp. sou
kromého práva lze vyvodit, že ten či onen institut pro ně nutně
platiti musí nebo nemůže.
Úvodem k tomuto odstavci bylo řečeno, že tradiční rozdíl mezi
veřejným a soukromým právem je pro běžnou nauku z nejpříznač
nějších. Po předcházejících vývodech možno tvrzení to blíže vysvětliti:
Veřejné právo patří k soukromému tak, jako sociologie a po
litika k právní vědě. Zahrnuje-li totiž v sobě právní věda, jak je
tradičně chápána, i hlediska sociologická (sociální funkce práva)
a politická (jak by právo — obsahově — vypadati mělo), pak sku
tečně je veřejné právo něco jiného než soukromé, ale přes to je prá
vem. To, čemu se běžně říká „veřejnoprávní“ hledisko nebo metoda,
jeví se podle noetické podstaty své jako praktický aspekt na právo,
čili jinými slovy: právo jest zde chápáno nikoliv jako normový
soubor, jehož existence, nezávislá na oblasti skutečnosti nebo teleologie, jest samostatným předmětem poznávání v oblasti jiné, t. j.
normativní, nýbrž jako jeden z četných sociálních zjevů či jevů.
Praktická funkce práva či správněji řečeno: normativních představ
v lidských mozcích, právo jako prostředek k dosažení určitých
účelů (uspořádání lidské společnosti), se zde stává předmětem na
uky. Ve světě, kde se takto prakticky používá práva, se ovšem
mnoho rozkazuje, zakazuje a v něm jest mnoho nadřízenosti, pod
řízenosti, impéria a moci. Učení o dualismu práva veřejného a sou
kromého učinilo svým způsobem zajisté velkolepý pokus „zjuridikovati“ jaksi tyto oblasti moci, impéria, vlády, nadřízenosti a pod
řízenosti tím, že snažilo se postaviti je vedle oblasti ryze normativ
ních jako něco těmto obdobného, byť i ne zcela totožného: obdobnost naznačena jest společným názvem (právo), nedostatek totož
nosti odůvodňován právě rozdílem mezi právem soukromým a ve
řejným. Popularitu tohoto rozdílu mezi všemi teoretickými a prak
tickými juristy, jakož i houževnatost, se kterou se učení o něm
hájí proti útoku se strany normativní teorie, velmi snadno si vy
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světlíme, uvážíme-li, oč přirozenější a přístupnější jsou průměrné
mu intelektu lidskému praktické úvahy všeho druhu, oč bližší jest
mu svět účelů a prostředků, tedy svět vůle, v němž se podle odvě
kých pravidel lidského egoismu bojuje a zápasí, zkrátka: jedná
(prattein — praxe), než svět ryzí teorie (theorein), k němuž patří
i oblast normativní. Odstraněním domnělého rozdílu mezi veřejným
a soukromým právem neochudila však normativní teorie právní
vědu o celou onu veřejnoprávní oblast impéria, moci, nadřízenosti
a podřízenosti; ona ukázala pouze svým učením o statickém a dy
namickém postoji, jakým způsobem a do jaké míry lze tyto před
stavy sublimovati pro oblast normativního poznávání, ukázala, že
impérium, moc a nadřízenost v této oblasti může příslušeti pouze
normo tvůrci nebo jeho objektivisaci: normě, a ukázala konečně,
že i normotvorbu, pokud jest druhotná, lze chápati normativně, t. j.
jako funkci povinnostní. Učení pak, že impérium, moc a nadříze
nost, jsou-li takto chápány, vyskytují se ve všech právních rela
cích, tedy jak soukromo- tak veřejnoprávních, a že tudíž tradiční
rozdíl mezi nimi je naprosto neudržitelný, patří k nej zajištěnějším
jejím poznatkům.
§ 33.
PRÁVO KONSTITUTIVNÍ A DEKLARATORNÍ

Do jisté míry jsou všecky dosud uvedené a některé další „dua
lismy“ na sobě závislé. To platí o dualismu mezi konstitutivním
a deklaratorním právem a jeho poměru k dualismu mezi právem
veřejným a soukromým. Běžná nauka nemluví arciť o konstitutiv
ním, resp. deklaratorním „právu“, nýbrž o konstitutivních a deklaratorních „aktech“, užívajíc tohoto slova asi v tom smyslu, jako
v obratu „správní akt“. Akt zde znamená tolik jako čin nebo jed
nání (něm.: Rechtsgeschäft), které může býti buď soukromoprávní,
t. j. t. zv. právní jednání v užším smyslu, nebo veřejnoprávní, t. j.
zmíněný správní akt. Tento akt spolu s příslušnou normou (roz.
obecnou) způsobuje podle tradičního názoru vznik určitého práv
ního poměru, určité právní relace či situace, nebo zkrátka: sub
jektivního práva. Učení o konstitutivních a deklaratorních aktech,
pokud se týče učení o jejich rozdílu, nespatřuje v těchto aktech roz
hodně normy nebo něco normám obdobného (což jest ostatně v sou
hlase s jeho povšechným omezováním pojmu normy na případy
norem obecných; viz § 6). Neboť jinak by vůbec nebyla mohla
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vzniknout! představa o nějakém konstitutivním nebo pouze deklaratorním významu těch či oněch aktů. Otázka totiž, má-li norma,
tedy výraz něčeho, co býti má, konstitutivní nebo deklaratorní vý
znam, nemá vůbec smyslu: každá norma stanoví (= konstituuje)
něco, a sice to, co podle ní býti má, a každá norma to zároveň
deklaruje, t. j. vyslovuje. Skutečně též nenacházíme v běžné nauce
úvahy o konstitutivní nebo pouze deklaratorní povaze zákonů nebo
nařízení, poněvadž jejich vlastnost jako norem je pro ni nepochyb
ná. Učení o konstitutivnosti, resp. deklaratornosti aktů vztahuje se
tudíž výlučně na akty individuální (konkrétní), jejichž vlastnost ja
kožto norem, a to konkrétních, prokázala teprve normativní teorie;
a ani ne na všecky individuální akty, nýbrž pouze na ty, které vzni
kají autoritativní normotvorbou druhotnou (typus: soudní rozsud
ky a administrativní rozhodnutí), neboť ani o tom, zdali smlouva,
poslední pořízení a jiná soukromá právní jednání jsou konstitutiv
ními nebo pouze deklaratorními akty, se v běžné nauce zpravidla
nejedná, patrně proto, že o jejich konstitutivnosti, jsou-li platná,
se nepochybuje. U nich patrně pojmy konstitutivnosti a platnosti
(normativní existence) spadají v jedno.
Znamená-li konstitutivní akt tolik jako akt, který něco konsti
tuuje, t. j. zakládá nebo tvoří, co zde dříve nebylo, pak toto konsti
tuování v oblasti normativní, o kterou nám jde, nemůže znamenati
nic jiného, než funkci normotvornou: „konstituovat“ znamená
tolik jako stanovit (sc. normu). Je-li takto každá norma, ať obecná
nebo konkrétní, s hlediska dynamického nutně konstitutivním aktem,
poněvadž právě byla někým stanovena, a to normotvůrcem, jenž
jeví se jako typický činitel konstituující, není pojem konstitu
tivnosti v žádné protivě k pojmu deklaratornosti. Neboť, uvědomíme-li si jasně, že onen mystický „akt“ běžné nauky nemůže býti
nic jiného než norma, a to konkrétní, pak může jeho deklaratornost či deklarativnost znamenati pouze tolik, že se podle předpisu
určitého normového souboru norma konstituuje tím, že jest de
klarována (prohlášena). Při neautoritativní druhotné normotvorbě
znamená to, že vůle stran, t. j. normotvůrců, musí býti náležitě pro
jevena; náležitý projev vůle jest zde deklarací a v tomto smyslu
musí pak každá norma — nemyslíme při tom na t. zv. automatickou
normotvorbu (§ 26) — nějakým způsobem býti deklarována, tak
že každá norma jest zároveň konstitutivním a deklaratorním aktem.
Běžná nauka však, užívajíc výrazu „deklaratorní“, ovládána
jest jinými představami. Domnívá se, že ten který akt jest potud
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pouze deklaratorní, pokud toliko opakuje jiný akt dříve již konsti
tuovaný. Typickým příkladem takového pouze deklaratorního aktu
jsou jí soudní rozsudky, pokud pouze deklarují platnost, resp. ne
platnost toho či onoho právního poměru, na př. smlouvy, která byla
předmětem soudního sporu. Jak vidno, splétají se zde hlediska
statické a dynamické: se statického hlediska, které jest zároveň,
jak již dříve bylo ukázáno, imanentně normativní, jeví se soudní
rozsudek skutečně deklaratorním aktem, který pouze deklaruje,
t. j. opakuje jinou normu, na př. smluvní, nebo prohlašuje, že tato
norma jest neplatná, t. j. nikdy neexistovala (= neplatila = ne
byla konstituována). Mezi rozsudeční deklarací, že A má podle
smlouvy povinnost plniti panu B, a teoretickým poznatkem sub
jektu poznávajícího určitý právní řád, jehož součástí jest i ona
smluvní forma, podle které pan A má platiti panu B, není zásad
ního rozdílu, neboť oba pouze deklarují, nepřidávajíce nic k ob
sahu onoho právního řádu. Jinak má se věc, posuzujeme-li ji s hle
diska dynamického, které jest zároveň hlediskem konkretisace práva
a s ním souvisící myšlenky hierarchie právních norem. Zde ovšem
činnost soudu jeví se jako normotvorba (roz. druhotná) a o vý
sledcích této činnosti, t. j. druhotných normách, nelze žádným způ
sobem tvrditi, že mají pouze deklaratorní povahu, což znamená
tolik, že jsou s hlediska normativního bez významu. Každý platný
rozsudek však tento význam nesporně má a je tudíž zajisté kon
stitutivním aktem v tom smyslu totiž, že se jím v právním řádě
něco mění: právo se konkretisuje a vzniká řada povinností, které
po případě vedou k zániku smluvní normy nucenou solucí (exe
kuční řízení). Zdánlivě deklaratorní rozsudek liší se od úsudku
poznávajícího subjektu v tom, že smluvní norma, jejíž platnost jest
stejně předmětem tohoto úsudku jako onoho rozsudku, platí nebo
neplatí na tolik, na kolik právě v rozsudku vězí konstitutivnástí.
Platný rozsudek stává se součástí právního řádu, nikoliv však
správný úsudek jako takový. Názor běžné nauky, že jsou mysli
telné autoritativní akty, které přesto jsou pouze deklaratorní, vy
světluje se dvojakou funkcí druhotného normotvůrce autoritativ
ního: volní, kterou má jako každý normotvůrce, a intelektuální,
kterou je vázán na normy hierarchicky vyšších normotvůrců jako
jejich vykladač. Interpretace jest intelektuální funkce a výsledek
její — úsudek — tudíž vždy nutně deklaratorní, autoritativní apli
kace, na jejím základě provedená, je však stejně nutně vždy kon
stitutivní. Obvyklé právní názvosloví nesmí nás při tom másti:
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soudní „nález“ není jen nálezem něčeho, co zde již bylo (Rechts
findung), tak jako soudní „Erkenntnis“ není jen poznatkem.
Tradiční nauka nespatřuje, jak již bylo poznamenáno, v aktech,
o jejichž konstitutivní nebo pouze deklaratorní povaze uvažuje,
normy, nebo něco normám obdobného, nýbrž činy (jednání), jimiž
se buď tvoří, resp. netvoří, nebo pouze deklaruje právo (roz. sub
jektivní). Tam, kde existenci takového subjektivního práva před
pokládá, přisuzuje teorie příslušnému aktu, který o něm jedná,
pouze deklaratorní povahu; ale uvažuje se často — a to stejným
právem — i opačně: tam, kde se aktu přisuzuje pouze deklaratorní
povaha, předpokládá se, že příslušné subjektivní právo před aktem
již existovalo, tam však, kde se spatřuje v něm konstitutivní vý
znam, usuzuje se z toho, že právo dříve neexistovalo, nýbrž aktem
bylo teprve stvořeno. Argumentace toho druhu bývají zcela libo
volné a znamenají chybný kruh, jak to dokazuje i skutečnost, že
zpravidla jeden autor dovozuje konstitutivní povahu téhož aktu,
jejž druhý prohlašuje za pouze deklaratorní. Takových teoretických
sporů je v oboru veřejnoprávním mnohem více než v oblasti sou
kromoprávní, kde o soudních rozsudcích rozhodně převládá názor
o jejich (zpravidla aspoň) pouze deklaratorní povaze. Souvisí to
s tím, že v soudcovské činnosti shledává se spíše intelektuální funk
ce, kdežto akty administrativních (správních) úřadů považují se za
výrony moci (vůle, impéria) a tudíž v mluvě normativní: za vý
sledky funkce normotvorné, jejíž povaha jest proto zásadně kon
stitutivní. Představa deklarujícího normotvůrce jest nejen obtížná,
nýbrž vlastně i zbytečná. Konkrétní příklad takových deklaratorních správních aktů skýtají — podle tradiční nauky — pro obor
živnostenského práva (starorakouského a nyní československého)
— živnostenské listy, které prý pouze „deklarují“, že jich majiteli
přísluší právo na provoz živnosti volné, kdežto právo na provoz
koncesovaných živností jest žadateli udělováno „konstitutivním“
aktem (koncesí). Podle toho tedy každý má právo (roz. subjektiv
ní) na provoz volné živnosti — aspoň in abstracto — kdežto nikdo,
kromě majitelů příslušné koncese, nemá právo na provoz živnosti
koncesované. Umělost této distinkce mezi konstitutivností pokud
se týče deklaratorností správních aktů vysvitne, když si uvědomí
me, že ve skutečnosti nikdo bez onQho zvláštního správního aktu
nesmí provozovat žádnou živnost a že tedy živnostenský list jest
stejně konstitutivním aktem jako živnostenská nebo jiná koncese.
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Nauka o konstitutivních a deklaratorních aktech souvisí s teorií
o volném uvažování (viz § 45). Kdežto totiž při deklaratorních
aktech představuje si tradiční nauka autoritativní orgán je vydá
vající jako přesně vázaný příslušnou obecnou normou a skutkovou
podstatou, takže není v jeho libovůli, chce-li uznati (deklarovati),
že to či ono právo (subjektivní) existuje, připouští při konstitutiv
ních aktech případy, ve kterých orgán může, ale nemusí — podle
svého volného uvážení — právo uděliti (konstituovati). Vedle toho
připouští se ovšem i případy vázanosti úřadu, t. j. takové, ve kte
rých právo uděliti (konstituovati) musí, jsou-li dány předpoklady
obecnou normou stanovené. Tyto případy, ve kterých má někdo
striktní právo (nárok) na udělení — konstituování — určitého
práva, jen těžko lze odlišiti od případů, ve kterých se takové právo
úřadem pouze deklaruje, t. j. předpokládá, že již před aktem exis
tovalo. Nechceme-li připustiti, že deklaratorní akt je normativně
zcela bezvýznamný (poněvadž na právním řádě nic nemění, nýbrž
jen deklaruje, jak v tom či onom okamžiku vypadá), je nutno po
užiti známé představy o aktech (které v této souvislosti za normy
se považují) ex nunc, po případě ex tunc „působících': deklaratorní
akt byl by podle toho konstitutivní akt ex tunc působící, konstitu
tivní pak takový, který pouze ex nunc působí.
Představa deklaratorních aktů, pocházejících od t. zv. vrchnO'
stenských (t. j. veřejnoprávních) orgánů, souvisí zpravidla s kon
strukcí normativně volné (svobodné) sféry jednotlivcovy jakožto
jeho subjektivního práva (oprávnění). Všecko, co někdo smí
a může, t. j. co mu není právním řádem zakázáno, jest podle této
konstrukce jeho subjektivním právem. Takových práv má přirozeně
každý člověk nekonečný počet a sem by patřilo i shora vzpomenuté
právo na provoz volných živností, pokud toto právo přísluší —
aspoň abstraktně — každému. Takováto práva se tedy deklarují
deklaratorními akty. Ve skutečnosti jde zde však o nepřípustnou
a omylnou konstrukci subjektivního práva, kterou se něco svou
podstatou negativního — t. j. nedostatek povinnosti, zákazu nebo
příkazu, tedy oblast svobody a volnosti individua, jinak právnímu
řádu podrobeného — konstruuje positivně jako oprávnění. Tyto
positivně jako subjektivní oprávnění chápané svobody jednotlivcovy
bývají též východiskem pro konstrukci t. zv. základních (nezada
telných atd.) práv v ústavních listinách (viz str. 308).
13
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§ 34.
PRÁVO KOGENTNÍ A DISPOSITIVNÍ

Dualismus ten souvisí s pojetím právního řádu (objektivního
práva) jako souboru nikoliv norem v technickém slova smyslu,
nýbrž zásad nebo pravidel pro lidské chování. Souvisí i>s dualis
mem veřejného a soukromého práva potud, pokud se veřejné právo
často ztotožňuje s kogentním, jež „privatorum pactis mutari non
potest“.
V jednotlivostech bývá sice podstata t. zv. dispositivního a contr.
kogentního práva v písemnictví chápána různě, avšak vůdčí myš
lenka, z níž se podává jeho běžný pojmový výměr, jest tato: život
nebo životní poměry lidské upravují, pokud jde o úpravu právní,
zásadně dva činitelé, totiž jednak stát, jednak lidé (soukromníci)
sami. Stát provádí úpravu normami (právními předpisy), sou
kromníci právními jednáními. Při zmíněných právních předpisech
myslí se výlučně na normy obecné — zejména tedy zákony —
kdežto soukromá právní jednání se považují za činy konkrétní, jichž
podstatu jakožto norem (roz. konkrétních) si běžná nauka neuvě
domuje. Podle ní může pak býti shora zmíněná úprava prováděna
státem (státními normami) buď kogentně nebo dispositivně, což
znamená, že v prvním případě stát nepřipouští jinou úpravu (se
strany soukromníků) než tu, kterou sám předepsal, v druhém však
ji připouští a sice tak, že úprava jím provedená má platit jen pro
ty případy, ve kterých soukromníci si věc neupraví jinak; odtud
supletorní povaha práva dispositivního.1)
Představa, že se něco něčím upravuje — to, co upravuje, je
právo čili právní řád, resp. stát, nebo jiní činitelé; to, co jest upra
vováno, jsou životní poměry — a že jest s hlediska upravujícího
státu stejně možná kogentní, t. j. každou jinou úpravu vylučující,
nebo pouhá dispositivní úprava, která in eventum připouští odlišnou
se strany soukromníků, nemá v sobě nic protismyslného. Je to hle
disko teleologické — svět účelů a prostředků — které se zde, jak
se ve vědě právní tak často stává, uplatňuje. Než běžná nauka
o rozdílu mezi právem kogentním a dispositivním splétá je i v tomto
konkrétním případě nedůsledně s normativními konstrukcemi.
To plyne již z římskoprávní teorie, podle které kogentní právo
') Dominik, Právo dispositivní (Sborník věd právních a státních, XVII,
1916/17).
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privatorum pactis mutari non potest, při čemž myslí se zcela zřejmě
na případy změny, resp. rušení norem, (práva) normativním pocho
dem (derogací). Ovšemže při tom představa rušení nebo měnění
normy (a to obecné) skutečností, jejíž logická podstata jakožto
konkrétní normy druhotné — pactum (smlouva, právní jednání)
— byla římskoprávní teorii tajná, zůstala zcela nejasná. Podává se
z ní ostatně a contrario, že dispositivní právo privatorum pactis
mutari potest, což jest představa neméně nejasná, poněvadž se zde
patrně jednak myslí na změnu něčeho jiného než práva jakožto
normy, jednak však lze si těžko představiti něco jiného než normu,
co by pactis, t. j. normami (roz. konkrétními a druhotnými), mohlo
býti zrušeno. Neboť tolik přizná zajisté i běžná nauka, že výrazem
něčeho, co býti má, t. j. normou (na rozdíl od psychické skutečnosti
představy normy v lidském mozku) nelze prováděti změny ve světě
vnějším.
Stanovisko normativní teorie k tradičnímu rozdílu mezi kogentním a dispositivním právem jest toto: norma jakožto výraz něčeho,
co býti má, jest svou povahou nutně kogentní, pokud právě vyslo
vuje striktní vázanost povinnostního subjektu, který jí nemůže jako
takový disponovati v tom smyslu, že by ji mohl měniti nebo rušiti.
Ani autonomní norma, ve které splývá povinnostní a normotvorný
subjekt teoreticky v jedno, nečiní zde výjimky. Neboť jinak zna
menal by pojem normy kontradikci jakožto výrazu něčeho, co má,
ale zároveň nemusí (roz. normativně) býti. Rozumíme-li tedy
v protikladu jus cogens a jus dispositivum v obojím případě pojmem
jus totéž, a sice tolik, jako normu nebo soubor norem, pak jest
tento protiklad ve svém tradičním významu nemožný, poněvadž
každé jus, každá norma, jest svou logickou podstatou cogens.
Dynamický postoj umožňuje pohled na soukromníky — to jsou
oni přiváti, jichž pacta podle zmíněné římskoprávní řehole mohou
měniti právo, je-li dispositivné — jako na druhotné normotvůrce.
Chceme-li pak označiti skutečnost, že tito přiváti nejsou povino
váni k tomu, aby činili právní jednání (privatorum pacta) a tím tvo
řili čili konkretisovali právo, obsažené v obecných normách prvot
ných tak, že právo jimi tvořené nazýváme jus dispositivum, není
proti tomu námitek. Zmínění soukromí normotvůrci jsou však
i vázáni rámcem, který jest jim dán vyšším normotvůrcem.
V tomto rámci bývají stanoveny hranice delegace jejich normotvor
né činnosti nadřízeným normotvůrcem (zákonem) tím, že pro
hlašují určitou jejich činnost, která podle jejich vůle měla by vésti
13'
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ke vzniku druhotné normy (smlouvy) za bezúčinnou, t. j. normy,
které podle projevu jejich vůle mají vznikati, za neplatné (= nor
mativně neexistentní) nebo dokonce za zakázané (trestné). V tom
to rámci mohou však býti též uvedeny skutkové podstaty, které
mají býti předpokládány, nestanoví-li druhotní normotvůrci při své
normotvorbě výslovně jinak, čili jinými slovy: podle vůle vyššího
normotvůrce má se míti v takových případech za to, jako by skut
ková podstata, t. j. předpoklad pro vznik určitých smluvních povin
ností kontrahentů, byla stanovena těmito kontrahenty samotnými.
Druhotní normotvůrci— kontrahenti — mohou ji však stanovití
jinak, avšak pouze v rámci povšechné normotvorné delegace. Tuto
jim v rámci oné delegace vyšším normotvůrcem poskytnutou mož
nost má tradiční nauka na mysli při svém pojmu dispositivního prá
va. Ono nazývá se též právem subsidiárním nebo supletorním, po
něvadž vzniká představa, že tu supluje vyšší normotvůrce nižšího.
Je však jasno, že v těch případech, ve kterých nižší normotvůrci
(kontrahenti) nahrazují supletorní obsah vyšší obecné normy jiným
obsahem, aniž by při tom překročili povšechný rámec daný jim
delegací, nelze nijak mluviti o tom, že tím mění nebo ruší nějakou
normu vyšší.
§ 35.

PRÁVO VĚCNÉ A PRÁVO OBLIGAČNÍ
Římskoprávní dělení práva ve věcné a obligační a k němu při
stupující další třídění všeho soukromého práva v rodinné a dědické
má míti (podle běžné nauky) význam teoretický, zejména když pře
šlo — následkem několikráte již vzpomenutého plichtění teorie
a praxe právní — do empirických právních řádů (srov. na př. náš
obč. zákon z r. 1811). I zde chybí — jako u jiných obdobných roz
dílů — jednotné tertium comparationis, poněvadž jest běžný pojem
práva věcného konstruován se zcela jiného hlediska než pojem
práva rodinného nebo dědického. Nelze též stavětí proti sobě právo
majetkové, které by zahrnovalo v sobě právo věcné, obligační a dě
dické, a právo rodinné, poněvadž patrně i právo rodinné musí nutně
býti obligační — jiného práva než „obligačního“ nelze si totiž představiti — a velmi často bývá i majetkové (jako rodinné právo ma
jetkové). Právo dědické možno pak stejně čítati k právu rodinnému
jako majetkovému, poněvadž jeho konkrétní úprava zpravidla vy
chází ze svazku rodinného.
Metodologicky nej chatrnější, avšak zároveň pro běžnou nauku
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nejpříznačnější jest bez odporu tradiční protiklad práva věcného
a obligačního. Zdánlivé tertium comparationis tvoří zde pojem
právního poměru, který ostatně s určitou obměnou ovládá i ostatní
třídění práva v majetkové a rodinné a to tak, že tato práva upra
vují poměry majetkové a rodinné, i když se zde místo o „právních“
mluví často o „životních“ poměrech. („Poměry životní pak, které
pořádá právo soukromé, dělí se ve dvě hlavní skupiny, poměry ma
jetkové a rodinné.“ Heyrovský, n. u. m. § 8.)
Ve všech těchto distinkcích zůstává pojem právního poměru
značně nejasný, a to platí zejména pro rozdíl mezi právem věc
ným a obligačním.
Římskoprávní představa právního poměru podřazuje pod tento
pojem povšechně dva zcela různé a navzájem zcela nesrovnatelné
vztahy: vztah právního subjektu (nositele povinností a oprávnění)
k jinému takovému subjektu — („záleží v tom, že jedna osoba jest
ze zvláštního důvodu osobě jiné po právu povinna k jistému jednání
nebo opomenutí“, Heyrovský n. u. m. § 8) — a vztah právního
subjektu k určité věci (srovn. u Heyrovského nadpis na str. 99:
„O právních poměrech k věcem vůbec“).
Je-li ale vztah jednoho subjektu k druhému (oprávněného k za
vázanému) právním poměrem, pak vztah právního subjektu k ně
jaké věci nelze žádným způsobem prohlašovati též za právní po
měr, který by onomu byl v tom či onom směru obdobný.1) S norma
tivního hlediska neznamená totiž „právní poměr“ nic jiného, než
právní normy (konkrétní a druhotnou), podle které povinnost
zavázaného subjektu v ní obsažená jest realisovatelna pouze na zá
krok jiného subjektu, t. j. t. zv. oprávněného. Právě z toho důvodu
bylo shora řečeno, že každé právo (ať věcné, rodinné nebo dědické)
je nezbytně obligační, poněvadž nelze si představiti právo (právní
normu), které by neobligovalo.
Poměr člověka (subjektu) k věci, ať je to poměr právní nebo
jiný, může naproti tomu znamenati pouhou skutečnou relaci jeho
k ní, tedy na př., že jest v její blízkosti nebo jí vzdálen, že je větší
nebo menší, že člověk jest s to ji ovládat, přemístit, zničit, užívat
a pod. Tato představa vzniká skutečně, když tradiční nauka —
opouštějíc formální hledisko, s něhož jeví se jí právo (roz. subjek
tivní) jako obligační poměr — chápe věcné právo jako panství nad
věcí: oprávněný může — a to po právu — disponovati věcí, a to
’) Viz však Ehrenzweig, System des osterr. allg. Privatrechts. Allg. Teil,
(1925), str. 117.
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buď neomezeně (právo vlastnické), nebo částečně (právo k cizí
věci). Panství je právní, poněvadž podle tradičního pojetí jest jeho
důsledkem, že všecky ostatní subjekty tíží povinnost, nerušiti v něm
oprávněného, tedy t. zv. povinnost negativní. Oprávnění (= věcné
právo) považuje se proto též za absolutní, jelikož obrací se proti
všem povinnostním subjektům, kdežto obligační právo považuje se
za pouze relativní, poněvadž směřuje toliko proti určité osobě.
Právo věcné pojímáno jest dále i jako volnost, t. j. oprávněný může
(není mu zakázáno, nemá povinnost) jednati, jak se mu líbí.
Problematičnost tradičního pojmu práva věcného spočívá právě
v tom, že při něm konstruujeme něco, co jest svou podstatou ne
gativní, t. j. volnost nebo svobodu, positivně, totiž jako oprávnění.
Normativně znamená však „míti věcné právo“ tolik, jako nemíti
povinnost. Oblast, ve které nás netíží žádná povinnost, kde mů
žeme činiti, co nám libo, jest oblastí naší svobody a volnosti. Tato
oblast je chráněna závazkem všech ostatních subjektů, aby ji re
spektovali : mají povinnost ji nerušiti. To je ona tak zvaná negativní
povinnost, která ovšem neznamená nedostatek povinnosti, nýbrž
vyjadřuje ji pouze mluvnicky negací i(,,mám“ je stejně výrazem
něčeho, co má býti, jako „nemám“, na př. mám povinnost býti po
božným, nebo mám povinnost nebýti pobožným). Výraz něčeho,
co má býti, t. j. norma, jest vždycky něco positivního v tom smyslu,
že opakem jejím není něco negativního, nýbrž nic, totiž nedostatek
normy (mám povinnost — nemám povinnost).
S metodologického hlediska není zásadní námitky proti kon
strukci zmíněných negativních povinností (povinnosti k opominutí),
i když tím rozsah právního řádu vzroste do nekonečna: každý práv
ní subjekt tíží pak nekonečný počet povinností (konkrétních norem)
zavazujících jej k opominutí. Populárně bývá tato nekonečná oblast
negativních povinností označována i tak, že se praví, že subjekt „ne
má práva“ k tomu či onomu a jeví se v tom známý sklon běžné na
uky nahrazovati všude pojem povinnosti, který s hlediska norma
tivního je primární, sekundárním pojmem práva (oprávnění). „Ne
míti právo“ k něčemu znamená „míti povinnost“ nečiniti něco.
Připustíme-li však konstrukci těchto t. zv. negativních povin
ností u věcného práva, je nedůsledné odmítati ji při právu obligačním. Neboť situace jest zde patrně zcela obdobná: držitel toho,
čemu se říká obligační právo (na př. právo na užívání cizích věcí),
má stejný nárok na to, aby nebyl v něm někým rušen, kdo k tomu
nemá právo, t. j. má povinnost to (t. j. rušení) nečiniti. Je-li tedy
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držitel věcného práva se všemi ostatními právními subjekty v práv
ním poměru, t. j. mají-li vůči němu povinnost ho nerušiti, pak nelze
nahlédnouti, proč by stejné neplatilo i o držiteli práva obligačního. Tomuto samozřejmému poznatku překáží pouze umělá a me
todologicky neudržitelná římskoprávní představa, že držitel obligačního práva jest pouze s určitým subjektem '(jediným) v právním
poměru (se zavázaným), kdežto držitel práva věcného se všemi.
Tato představa nedá se nijak spojití s konstrukcí, podle které věc
nému poměru právnímu, t. j. poměru právního subjektu k věci
(objektu práva) odpovídá obligační právní poměr k jinému sub
jektu práva.
Nejasnost dualismu věcného a obligačního práva zaviněna jest
nejasností pojmu právního poměru. Normativně znamená právní
poměr tolik, jako normu, a to konkrétní a druhotnou, která obsa
huje jednak konkrétní povinnost (zavázaného), jednak nárok
(oprávněného), a z toho důvodu nemůže býti právě žádný právní
poměr k věci, jak jej římskoprávní pojetí konstruuje. Většina obligačních právních poměrů, jež toto pojetí chápe jako zjevy jednot
né, skládá se, pokud jsou dvou- či oboustranné (synallagmatické, bi
laterální), ze dvou samostatných norem, v nichž zavázaný a opráv
něný vyměňují si úlohy. Staví-li se tedy věcný a obligační právní
poměr vedle sebe, dlužno se tázati, která z obou v obligačním práv
ním poměru obsažených norem konfrontuje se s obdobným věcným
právním poměrem. A tu ukazuje se, že jest to — na př. při nájmu
nebo pachtu — vždy ona norma, ve které vystupuje nájemce nebo
pachtýř jako oprávněný a vlastník věci jako zavázaný. Objevuje
se pak i zde představa právního poměru k věci, a to k věci cizí,
t. j. v konkrétním příkladu poměru nájemce, resp. pachtýře k ní:
vlastník vykonává podle běžného pojetí své panství (věcné právo)
přímo, kdežto nájemce a pachtýř jen nepřímo, t. j. prostřednictvím
vlastníka. Z toho důvodu jest tudíž nájemce a pachtýř v právním
poměru pouze k vlastníkovi, kdežto tento se všemi ostatními práv
ními subjekty.13) Ústřední a jednoznačný normativní pojem povin
nosti jest při těchto konstrukcích nadobro opuštěn a nahrazen sekun
dárním pojmem oprávnění. Následkem toho nastává i obvyklá
nejasnost, neurčitost a umělkovanost tradičních konstrukcí jako jest
ta, podle které držitel věcného práva jest v právním poměru se
všemi ostatními, tedy nesčetnými právními subjekty, kdežto držitel
'*)Weyr, Teorie a praxe. Kritické poznámky k judikatuře nejvyššiho soudu
(Časopis pro právní a státní vědu, XIII, 1930).
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obligačního práva pouze se svou protistranou, nebo ta, že procesní
ochrana věcného práva směřuje proti všem a že se velmi příznačně
actio in rem nazývá, kdežto ochrana obligačního práva pouze proti
smluvníku (actio in personam).2)
Římskoprávní základní dualismus mezi věcnými a obligačními
právy měl v zápětí nauku o vzniku (nabývání) a zániku (pozbý
vání) obou těchto druhů práv, která jest pro tento dualismus zvlášť
typická. I když nemohla římskoprávnímu pojetí povšechně ujiti
představa obligačního práva (obligace) jakožto normy, zavazující
dlužníka a opravňující věřitele, přece představa ta zůstává jaksi
v podvědomí, a to právě následkem onoho dualismu, který snažil se
postaviti obligační právo vedle věcného jako dva zásadně stejno
rodé zjevy. Podle římskoprávní teorie vznikají totiž oba dva druhy
práv z t. zv. právních skutečností, z nichž nej význačnější jsou právní
jednání. Tato právní jednání, ať jednostranná nebo dvoustranná,
jsou chápána jako projevy vůle (roz. soukromníků; autoritativní
projevy vůle — jako na př. výroky soudů — se z nich následkem
civilistické orientace římskoprávní teorie vylučují; srovn. Heyrovský, n. u. m. § 44), které plodí obligace (závazky a oprávnění).
Dochází tím k zajímavému, byť i metodologicky zbytečnému zdvo
jení předmětů normativního poznávání: vedle právního jednání,
na př. smlouvy, stojí obligace jím stvořená. Avšak smlouva je
stejně evidentně výrazem něčeho, co má býti, tedy normou, jako
obligace jí zdánlivě stvořená. Norma tedy tvoří normu a obě mají
týž obsah! Vizme na př. smlouvu trhovou (emptio, venditio) : ona
’) Srovn. na př. Heyrovský n. u. m. § 140: „Valný počet obligací liší se
krom toho od práv věcných též tím, že při nich zavázaná osoba má hned od
počátku povinnost k jednání positivnímu, kdežto povinnost, odpovídající právu
věcnému, jest předem vždycky jen negativní. Ovšem může také obligační právo
směřovati k tomu, aby zavázaný opomíjel něčeho. Taková obligace liší se pak
od věcného práva pouze relativní povahou svou, t. j. tím, že věřitel má nárok
na opomíjení pouze proti jednotlivé určité osobě.“ Mayr, Lehrbuch des bürger
lichen Rechtes, § 138: „Dem Grunde nach ist die Klage entweder persönlich
oder unpersönlich, sachlich, dinglich, je nachdem ihr ein relativer oder ein
absoluter Anspruch zugrunde liegt. Jene heissen persönlich, weil sie von vorn
herein (?) gegen eine bestimmte Person gerichtet sind, diese unpersönlich,
weil sie sich von Haus aus (?) gegen jedermann richten können, erst durch
das Verhalten einer bestimmten Person die Richtung gegen sie annehmen.“
A § 377: „Der Bestandvertrag erzeugt zwar als obligatorischer Vertrag nur
persönliche Rechte und Verbindlichkeiten zwischen den Parteien. Der Bestand
vertrag gewährt aber dem Bestandnehmer doch eine unmittelbare Beziehung
zur Bestandsache, Besitzschutz gegen jedermann ...“ Mayr zde mluví o „obliga
torischer Vertrag“ (a podobně Heyrovský o „obligačních smlouvách“; § 151) —
jako by smlouvy mohly býti jiné, než obligační!
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zakládá podle běžného pojetí závazky kupitelovy a prodavatelovy,
je tedy zřejmě normou. Ve skutečnosti je ale nezakládá jako něco
od ní samé odlišného, nýbrž znamená sama ony závazky. Představa,
že obligace je něco od smlouvy ji zakládající odlišného, je zřejmě
důsledkem toho, že římskoprávní teorie neuvědomila si náležitě
povahu smlouvy jakožto normy (konkrétní, druhotné) : spatřuje
v ní právní jednání a toto právní jednání chápe jako právní sku
tečnost. Tím staví se vznik práva obligačního vedle obdobného
vzniku práva věcného, které taktéž vzniká z právních skutečností,
jenže zde nemluví se o vzniku (zejména práva vlastnického), nýbrž
o jeho nabývání a pozbývání, tedy o jeho převodu (sukcessi) s jed
noho subjektu na druhý, pokud nejde o nabývání původní (originární). Jako způsoby nebo prostředky nabývání práva vlastnického
uvádějí se, jak známo, mancipace, injurecesse a tradice, jichž pojmy
zůstávají však nejasné.3) Nesporně zdají se býti právními skuteč
nostmi, ale není ani příčiny nepovažovati je za právní jednání.
Vždyť mancipace bývá označována jako obrazný trh a injurecesse
jako obrazný proces (roz. normotvorný) a tradice konečně je pro
hlašována za právní jednání kausální (Heyrovský n. u. m. str. 225,
ač na téže stránce nalézáme i shora uvedený výměr, podle kterého
tradicí se uskutečňuje jiné právní jednání), což znamená, že před
pokládá causu, t. j. předcházející právní jednání jiné.4)
Vzpomeňme ljonečně, že podle římskoprávní teorie může býti
právním následkem právního jednání, jež zakládá obligace, vznik,
resp. nabytí vlastnického, tedy věcného práva, aniž by vznikla obli
gace. „Jinak však starořímský trh, jsa bezprostředně směnou zboží
a peněz, neměl obligačních účinků, jmenovitě nezpůsobil obligač
ního nároku na vydání trhové věci nebo zaplacení trhové ceny.
Smlouva taková byla pouze causa převodu práva vlastnického,
jsouc důležitou zvláště jako iusta causa traditionis a iustus titulus
possessionis“. (Heyrovský n. u. m. str. 337.) Představa trhu, který
jest smlouvou, ale nemá obligačních účinků, jest zajisté velmi ob
tížná. Jak možno tvrdit, že smlouva, která jest causou převodu
’) Heyrovský n. u. m. neuvádí je na př. výslovně ani mezi právními skuteč
nostmi, jimiž jsou mu jen právní jednání, bezprávné činy a čas, ani mezi práv
ními jednáními, nýbrž pohlíží na ně jako na něco, čím se právní jednání usku
tečňuje (n. u. m. str. 225).
*) Viz však Heyrovský n. u. m. str. 226: „Většinou však spadá causa co
do času v jedno s úkonem tradičním samým, jako při daru ručním, zápůjčce,
soluci a jiných jednáních (jak se říká reálních), jimž teprve tradice dává vzniknotlti; možné jest ovšem, že tradice stane se dříve, nežli pozůstává objektivně
causa její, na př., když se odevzdává věc dotis nomine již před sňatkem.“
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(a tedy nabytí) práva vlastnického, by neměla žádných obligačních
účinků? Vždyť přece právo vlastnické (roz. subjektivní) podle téže
římskoprávní teorie znamená nepřehlednou spoustu obligačních
závazků všech ostatních právních subjektů vůči novému vlastníku!
Z řečeného se podává, že tradiční římskoprávní nauka o práv
ních skutečnostech, právních jednáních a kausách, jakož i o rozdílu
mezi věcným a obligačním právem, nevyniká právě jasností a důs
ledností. (Netřeba zde opět podrobněji připomínat, že její nejas
nost a nedůslednost nezpůsobil snad empirický tvůrce římských
právních norem, resp. jeho výtvor, t. j. právní řád římský, tedy
římskoprávní praxe, nýbrž nedostatečná teorie římského práva.)
Příčina pak oné nejasnosti a nedůslednosti tkví ve vzpomenu
tém již zásadním rozlišování práva objektivního a subjektivního
(viz § 30). Toto subjektivní právo má, jak bylo zde již vyloženo,
nejen zcela samostatnou existenci, nýbrž i od objektivního práva
zcela odlišnou podstatu. Je to předmět, který vzniká, zaniká, mění
se a dostává se do různého spojení s právními subjekty. Pro římské
právo dlužno si představovati vlastnické právo nezávislé na jeho
držiteli, čili: identita jeho, t. j. právní panství nad určitou věcí,
zůstává nedotčena změnou v osobě vlastníkové. Odtud mluví se
o převodu a nabývání práva vlastnického, které jest provázeno po
zbytím se strany dosavadního vlastníka. Zřejmo tedy, že jest to
věc (předmět vlastnictví), která konstituuje identitu práva vlast
nického, nikoliv osoba vlastníkova, což platí patrně i pro případ,
že jde o věc nehmotnou (res incorporalis).
Pojem identity, resp. změny práva (roz. subjektivního) jest
problémem velmi obtížným; běžná nauka k jeho rozřešení nepo
skytuje žádných pomůcek. Uvážíme-li obvyklé definice subjektiv
ního práva jako zájmu nebo volní moci právem chráněné, bylo by
asi těžko zastávati identitu, když nositel zájmu, resp. volní moci,
se mění. Římská nauka jest však v této věci opět poněkud nedůsled
ná, pokud podle jejího názoru jest obligace „právním poměrem
mezi určitými osobami, pro něž jest osobnost jejich rozhodna tou
měrou, že jich nelze zaměniti novými subjekty, aniž obligace jest
zničena“ (Heyrovský, § 190). Zde jde o teoretický názor, že iden
tita normy (t. j. pojmové každé obligace) se ruší záměnou povinnostního nebo oprávněného subjektu.5) Tento názor se arciť tra
5) Praktické potřeby vedly arciť, jak známo, k institutu převodu obligace
(cessi), což ovšem se správností nebo oprávněností hořejší teoretické poučky
nemá nic co činit.
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diční teorií nijak neodůvodňuje, nýbrž ona z něj prostě vychází.
Odůvodňovati dal by se pouze poukazem na základní logickou kon
strukci pojmu normy. A zde dlužno uvážiti, že představa přechodu
či převodu něčeho, co býti má, skýtá skutečně nemalé obtíže. Pře
vod obligace, tedy povinnosti, znamená tolik, že to, co bylo povin
ností subjektu A, stává se povinností subjektu B. Je-li pak v tom,
co býti má, obsaženo i určení povinnostního subjektu (což ovšem
nemusí býti), pak nelze tvrditi identitu norem, z nichž jedna sta
noví, že A má povinnost x, a druhá, že B má tutéž povinnost, totiž
x. Problém jest zde týž, jako u změny obecných norem (prvotných
a druhotných; viz § 22). Pro tradiční nauku vzniká u subjektiv
ních povinností a práv, t. j. u konkrétních norem druhotných, před
stava identity obou norem patrně následkem hospodářského účelu
podobných převodů obligací: norma „B má povinnost x“, vzniká
(— bývá stanovena) proto, aby norma „A má tutéž povinnost x“
zanikla (= byla zrušena). Komplikovaná představa vzniku jedné
a zániku druhé nahrazuje se jednodušší představou změny téže nor
my, nebo — v oblasti subjektivních povinností — převodu téže ob
ligace. Obdobné platí pro případ změny oprávněného subjektu nebo
subjektů obou.
Práva věcná a obligační (subjektivní) jsou tradiční naukou
chápána jako kategorie hospodářské, nikoliv normativní,. Proto bý
vají též oba druhy práv označovány jako práva „majetková“. Ze
jména pojem práva vlastnického — jako přímého a zásadně ne
omezeného panství nad věcí — patří do zcela určitého druhu hos
podářské soustavy, totiž individualistické (na rozdíl od kolektivistické). Přímé a neomezené panství tvoří prius; posterius, z něj jako
důsledek plynoucí, jsou ony nesčetné negativní povinnosti všech
ostatních právních subjektů vůči vlastníku (majiteli). To znamená
přímé obrácení normativní konstrukce, při níž by se z celku oněch
negativních povinností teprve — jako důsledek — podávalo ono
panství vlastníkovo. Hledisko římskoprávní a následkem toho též
hledisko téměř všech ostatních právních teorií jest toto: předpo
kládá se určitá soustava hospodářská, a sice indívidualistická,
a tato soustava (jako předmět úpravy) jest právním řádem norma
tivně upravována. To plyne jmenovitě z představ o nabývání a po
zbývání práva vlastnického: právní řád upravuje především převod
práva vlastnického, t. j. práva již existentního; případy t. zv. pů
vodního nabývání (vydržení, okupace, akcesse atd.) jsou zřejmě
chápány jako výjimky; ostatně i zde určuje se pouze, kdo za vlast-
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nika věci má býti považován. Jde jednak o případy, které mohou
býti stejně považovány za odvozené nabývání (případ vydržení),
jednak o vznik nové věci, resp. nového předmětu, který nemohl býti
dosud pod žádným panstvím (na př. plody). Zkrátka: podle ideo
logie římskoprávní teorie a jiných od ní zcela závislých právních
teorií existuje vlastně právo vlastnické dříve, než právní řád, který,
naleznuv je, je pouze upravuje. To, co platí o právu věcném, platí
v zásadě i o právu obligačním, pokud i ono (pohledávka v něm ob
sažená) považuje se za součást majetku oprávněného, t. j. hos
podářského subjektu.6)
Právní normy mohou upravovati leccos; avšak předmětem
právnického poznávání zůstávají vždy jen ony, a nikoliv to, co jest
jimi upravováno (v našem případě: hospodářská soustava, založená
na zásadě individualistické). Právní norma obsahuje povinnost,
jsouc výrazem něčeho, co býti má; upravuje se jí sociální a zejména
hospodářský život lidí.
§ 36.

PRÁVO PŘIROZENÉ, OBYČEJOVÉ, PSANÉ
A NEPSANÉ

V § 17 byl vymezen pojem positivního práva a bylo naznačeno,
které představy se jím zpravidla kryjí. Z vymezení podávalo se, že
positivní právo, jak je tam chápeme, není v oné protivě k právu
přirozenému, obyčejovému, psanému a nepsanému, jak se obecně
má za to. Neboť pojem ten vystihuje toliko určitou, a to noetickou
konstrukci poměru mezi poznávajícím subjektem a jeho objektem
v oblasti normativní: positivní jeví se podle toho každá norma,
pokud ji činíme předmětem poznávání, pokud jest poznávána, což
znamená, že „positivní“ jest tolik, jako poznávaná a poznávaná
tolik, jako platná norma. Je to důsledek idealistického postoje filo
sofického.1) Běžná nauka, pokud učí, že jen positivní právo může
býti předmětem právnického poznávání a neguje tím platnost (exis
tenci) nějakého mimo- nebo nepositivního práva, zejména přiroze’) Kelsen, Reine Rechtslehre, 1934, str. 48.
’) Od něho uchyluje se Kelsen, pokud ztotožňuje pojem positivnosti nikoliv
s normativností, nýbrž s „fakticiiou“. Allgemeine Staatslehre, str. 18: „Diese
durch ein Maximum und Minimum bestimmte Beziehung zwischen dem Inhalte
des als Sollordnung geltenden Rechtes und dem Inhalte der korrespondierenden
Seinsordnung tatsächlichen Geschehens (als eines Stückes der Natur) ist es, die
sich im Begriffe der Fositivität ausdrückt.“
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ného, tvrdí v podstatě něco podobného, ačkoliv metodologický
postoj její nemá se zmíněnou idealistickou filosofií nic co činit.
Neboť ona představuje si, že právě jen positivní právo jest platné
(— existentní), upírajíc tuto vlastnost právu přirozenému. Odtud
známá protiva mezi positivistickou a přirozeněprávní teorií.
Přirozeněprávní teorie, tvrdíc, že jsou normy, které svou
platnost odvozují z přírody, nebo, což v této souvislosti je totéž,
z nějaké nadpozemské, na empirické lidské vůli nezávislé autority
(jus divinum) — takovou autoritou jeví se konec konců i příroda
sama nebo lidský rozum, pokud je chápeme jako něco, co jest lid
skou vůlí a lidskými činy nezměnitelné — snaží se v odporu k re
lativistickému postoji idealistické filosofie dospéti ke konstrukci
nějaké absolutní, t. j. absolutně, na poznávajícím subjektu nezá
visle platné (existentní) normy. Tato norma nebo příslušný nor
mový soubor jsou zásadně stejně nezměnitelné jako příroda sama.
Přirozeněprávní hledisko jest tedy zásadně statické, kdežto hle
disko positivistické jest dynamické, předpokládajíc normy jakožto
výtvory lidské vůle a tudíž změnitelné. Positivní právo je mu
umělým výtvorem, kdežto přirozené výtvorem přirozeným, t. j. pří
rodním. Tvrditi, že přirozeněprávní normy neexistují (= neplatí),
resp. nemohou existovati, jak to tvrdí odpůrci přirozeněprávní
teorie, jest zároveň správné a nesprávné podle toho, jakým způ
sobem tvrzení to jest odůvodňováno. Správné jest potud, pokud
jím chceme říci, že s hlediska idealistického absolutně a nepodmí
něně platná či existetní norma jest nemyslitelná nebo aspoň ne
dokazatelná, stejně jako jest nedokazatelná nějaká absolutní spra
vedlnost (viz § 16); nesprávné jest, pokud by znamenalo, že to,
čemu se obecně říká „přirozené právo“, nelze ani předpokládat
jakožto předmět normativního poznávání, t. j. učiniti takovým
předmětem, poněvadž vpravdě nic nepřekáží, aby normový soubor,
sestrojený podle principu přirozeněprávního (patřily by k němu
všecky normy, které obsahově hoví určitým zásadám, o nichž máme
za to, že hoví — obsahově — lidské přirozenosti) byl normativně
poznáván stejným způsobem jako kterýkoliv jiný. Upírají-li od
půrci přirozenému právu skutečnou existenci, mají tím zpravidla
na mysli existenci ve světě vnějším, t. j. pozorovaném kausální
metodou, a mají pravdu; jenže v tomto světě neexistuje ani jejich
positivní právo. Toto positivní právo není stejně historickou sku
tečností, která dala by se historickou metodou, jež jest v podstatě
metodou kausální (viz § 14), dokázati, jako právo přirozené. Nedá
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se také odlišiti od práva přirozného tak, že o něm tvrdíme, že bylo
stanoveno (ponere), kdežto přirozené právo by platilo bez tohoto
předpokladu jaksi samo sebou. Neboť představa stanovení vzniká
nutně u každé normy bez rozdílu, jakmile o ní uvažujeme ve vztahu
k normotvornému subjektu: normotvorba a stanovení (roz. nor
my) znamená totéž. Ovšem že tuto normotvorbu nelze noeticky
ztotožňovati s určitými ději ve vnějším světě jako jest rozkazování
a zakazování lidí lidem, usnášení a hlasování ve sborech zákono
dárných a jiných. Tyto o sobě fysické, resp. psychologické děje
(působení jedněch na druhé, zvedání rukou při hlasování atd.) na
bývají svého typicky normativního smyslu teprve za předpokladu
normy, která jim jej dodává. To platí i o onom zvláštním druhu
přirozeného práva, jemuž se říkalo božské (jus divinum: i ono jest
stanoveno — positum — normotvůrcem, jehož normotvorná auto
rita musí býti odvoditelná od určité normy). Jak vidno, platí pro
oblast normativního poznávání obměna věty „Na počátku bylo slo
vo“: Na počátku musí býti norma! Představa Boha, jehož normo
tvorná funkce by se sama sebou rozuměla a nemusila býti tudíž
jinak odvozena, znamená plichtění hlediska normativního s kausálním. Podobně ani z přírody — má-li to býti táž příroda, která
jest předmětem kausálního poznávání — nemohou plvnouti normy
(roz. přirozeněprávní), jejichž normativní existence by se sama
sebou, t. j. právě proto, že plynou z přírody, rozuměla.
Příznačnou vlastností přirozeného, resp. božského práva v jeho
obligátním pojetí jest jeho zásadní nezměnitelnost. Tím liší se od
práva positivního v jeho typické podobě, které jest stejně zásadně
měnitelné. Běžná představa spatřuje v tom následek jeho vlastnosti
jakožto díla lidského: vše, co pochází od lidí, jest právě proto —
na rozdíl od toho, co pochází od nadpřirozených autorit — pomí
jející, měnitelné a pouze poměrně (relativně) hodnotné. Odtud ab
solutní platnost práva přirozeného a pouze relativní (časově, míst
ně, obsahově omezená) platnost práva positivního; odtud tedy také
zásadní nadřízenost a vyšší hodnota práva přirozeného. Pokus kon
strukce práva přirozeného s měnivým obsahem, který se v písem
nictví vyskytl,2) znamená právě z toho důvodu denaturalisaci to
hoto pojmu, poněvadž odnímá mu to, co jest na něm v první řadě
charakteristické.
V dějinách právních teorií označována bývá teorie přirozeně2) Stammler, Lehre von dem richtigen Recht, str. 116, týz, Wirtschaft und
Recht, str. 165.
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právní jako pravý opak teorie historickoprávní: historickoprávní
teorie přišla po racionalistické teorii přirozeněprávní a zvítězila nad
ní — podle jejího mínění — tím, že dokázala imaginárnost práva
přirozeného proti skutečnosti práva historického, jímž míněno
právě t. zv. právo positivní. Zcela správně bylo však normativní
teorií prokázáno, že onen zdánlivý protiklad mezi oběma pojetími
ve skutečnosti není.3) Boj historickoprávní školy proti přirozeně
právní teorii veden byl totiž ve znamení různých pramenů právních
(o těch viz § 20). S tohoto hlediska jevil se pak Bůh, lidský roz
um (ratio) nebo prostě příroda pramenem práva přirozeného, ze
kterého toto právo čerpá svůj obsah, a tento pramen jevil se škole
historickoprávní jako něco, co ve skutečnosti (v historii) neexis
tuje, jsouc pouhým výmyslem filosofických učitelů práva přiroze
ného. Na místo tohoto imaginárního pramene práva postavila však
historickoprávní škola jiný pramen, domnívajíc se patrně, že tento
pramen skutečně existuje (poněvadž se dá historicky zjistit). Na
zývala jej, jak známo, „duchem národa“ (Volksgeist) nebo práv
ním přesvědčením jeho a pod. a právo, které jím jest napájeno
a proto skutečně existuje, právem positivním.
Z řečeného podává se jasně slabina historickoprávní noetiky.
Rovnítko mezi pojmy skutečného, positivního a historického práva
zůstává u ní nevysvětleno; podobně i rovnítko mezi pojmy práva
positivního a práva plynoucího z ducha národa a jeho právního pře
svědčení. Zůstává nerozřešenou otázka, zdali úsudek, že určitá
právní norma jest positivní, t. j. byla stanovena (ať tím či oním
empirickým normotvůrcem), plyne z úsudku, že její obsah od
povídá či hoví duchu národa a jeho právnímu přesvědčení anebo
naopak tento úsudek z onoho, t. j., že každá norma, která byla
stanovena nějakou empirickou autoritou normotvornou (na př. ab
solutním panovníkem), právě proto odpovídá onomu duchu, což
byl by — právě ve zmíněném případě absolutního panovníka —
zřejmě úsudek neodůvodněný. Pravdou jest, že mnohé právo, které
skutečně bylo stanoveno (stalo se positivní) nemusí obsahově hověti
duchu národa, t. j. celku povinnostních subjektů, pro které bylo
stanoveno, je ale přece historickým faktem. Jasno je dále, že při
všech teoretických konstrukcích historickoprávní školy směšuje se
napořád pojem normy ve smyslu ryze normativním s představou
’) Kelsen, Naturrecht und positives Recht (Internát. Zeitschrift fur Theorie
des Rechts, II, 1927/28): „In Wirklichkeit ist die historische Rechtsschule
auch nur eine Naturrechtstheorie. Eine streng konservative allerdings“ (str. 91).
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psychologické skutečnosti světa vnějšího: že lidé považují určité
normativní představy za správné a dále že určité normativní před
stavy, vyvolané s úmyslem, aby působily na lidi motivačně (jako
motivy jejich jednání), skutečně takto působí ve světě vnějším. Nazývají-li se tyto skutečnosti positivním právem, pak positivní není
právě norma jako taková, nýbrž představa normy, což jest něco
podstatně jiného. Positivností normy ve smyslu normativním ozna
čujeme pouze její (logicky nutný) vztah k normotvůrci; každá nor
ma jest vzhledem k svému normotvůrci „stanovená“, tedy positivní
— a tato positivnost (ve smyslu noetickém) nemá s positivností,
která tane na mysli historickoprávní škole stejně jako přirozeněprávní teorii a znamená skutečnost ve smyslu prirodovědecko-kausálním, nic co činit.
Jak učení přirozeněprávní, tak historickoprávní jsou stejně
teoriemi metanormativními, jimž jde o ospravedlnění normového
souboru právního (právního řádu) : ona činí to odvoláním na Boha
nebo přírodu (rozum), tato na ducha lidu a jeho právní přesvědčení
(Rechtsbewusstsein). Obě jsou stejně protipositivistické, pokud
právě positivností teorie (na rozdíl od positivnosti normového sou
boru) rozumíme noetický postoj idealistické filosofie v oblasti nor
mativního poznávání: positivnost znamená tomuto postoji tolik co
danost (= vlastnost normy jakožto předmětu poznávání), kterou
poznávající subjekt vždy pouze předpokládá, nemoha správnost totoho předpokladu dále dokazovati nebo ospravedlňoval. Positiv
nost v tomto smyslu jest tudíž prostě tolik, jako opak metanormativnosti.
Jak přirozeněprávní, tak historickoprávní teorie prohřešuje se
stejně proti positivistické (v právě zmíněném smyslu) zásadě jed
notnosti předmětu normativního poznávání tím, že následkem své
povšechné představy o nadřízenosti a pravé správnosti (= plat
nosti) právních norem, plynoucích z přírody, Boha, ducha národa
a pod. (přirozené právo, historické právo) nad normy stano
vené empirickými autoritami, jako jsou panovníci, parlamenty
a pod. (positivní právo) směšují dva nebo více normových souborů
nedůsledně v jeden, majíce za to, že funkcí přirozeného nebo his
torického práva jest, aby doplňovalo, resp. korigovalo právo em
pirické (positivní). Přehlížejí při tom, že jednotící princip, který
z t. zv. positivního práva činí jednotku (jednotný normový sou
bor), jest povahy formální, což znamená, že jednotlivé normy stá
vají se součástkami určitého právního řádu jen tím, že jejich vznik
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dá se odvoditi z delegace jich tvůrců normotvůrci vyššími, kteří
svou normotvornou kompetenci odvozují opět od nej vyššího normotvůrce, resp. od nejvyšší normy nebo zásady (ohnisko, Urnorm),
a to zcela bez ohledu na jejich konkrétní obsah, kdežto každý nor
mový soubor přirozeněprávní nebo historickoprávní má — podobně
jako soubor norem etických (viz § 13) — za jednotící pojítko
princip obsahový: čítají se k němu všecky ony normy, které obsaho
vě hoví určité zásadě (= odpovídají lidskému rozumu, přírodě, du
chu nebo právnímu přesvědčení národa), při čemž představa nějaké
delegační souvislosti mezi nimi zůstává bez významu.
Noetickým pravidlům normativního poznávání neodporuje však
takové spojení positivního (stanoveného) práva s přirozeným, jímž
stává se toto v poměru k onomu právem sekundárním. Příklad
skytá známý § 7 o. zák. obč., kterým recipují se do právního řádu
přirozené zásady právní (natürliche Rechtsgrundsätze), t. j. obsah
přirozeného práva, jenž předpokládán jest jako známý.4) Formálně
stává se takto positivní předpis § 7 pramenem či důvodem platnosti
oněch přirozených zásad právních, materiálně (obsahově) jest jím
tento obsah sám. Předpis § 7 deleguje či recipuje obsah přirozeněprávního normového souboru, t. j. toho, čemu se říká přirozené
právo. Sekundární vlastnosti takového recipovaného práva pro
jevují se jeho supletorní povahou: má ho býti užito jen tehdy,
když chybí výslovný předpis positivní. Jinou otázkou, jejíž po
drobné zodpovědění nepatří na toto místo, jest arciť, za kterých
předpokladů může poznávající subjekt dospěti k úsudku, že ten či
onen positivní předpis skutečně chybí (§7: Bleibt der Rechtsfall
noch zweifelhaft.. .), poněvadž z neexistence určité normy podává
se jako normativní důsledek toliko, že příslušná povinnost neexis
tuje, a nikoliv úsudek „non liquet“. Zdá se ostatně, že předpis § 7
znamená spíše návod pro aplikační činnost druhotného normotvůrce,
než pro činnost teoretického poznávání.
Obdobný poměru mezi positivním (výslovně stanoveným) a při
rozeným právem jest i poměr mezi oním a t. zv. právem obyčejo
vým. Tak zvané obyčejové právo jest svou logickou podstatou vždy
právem sekundárním, t. j. normou, která svou normativní relevanci
odvozuje od normy, pokud se týče zásady, která — opět následkem
své logické podstaty — nutně nemůže býti obyčejovou. Nej širším
4) Kubeš, Příspěvek ke studiu přirozených zásad právních ve smyslu § 7
obč. zák. (Časopis pro právní a státní vědu, XV, 1932), týž, Positivní právo
sekundární v obč. zák. moderních států (tamtéž, XVII, 1934).
14
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schématem pro obyčejové právo jest totiž věta nebo norma: to,
co jest, má býti, nebo úže pojato: to, o čem se obecně má za to, že
to má býti (psychický fakt), má proto býti. Tato užší formulace
vystihuje to, čemu běžná nauka říká opinio necessitatis jakožto
předpoklad obyčejového práva. Ani v tomto případě není to však
obyčej, který by sám o sobě mohl dodávati normativní relevanci
obyčejovému právu, nýbrž právě ona základní norma nebo zásada,
která praví: když v obyvatelstvu (u povinnostních subjektů) obec
ně vznikne představa, že něco má býti a když tato představa pro
vázena jest názorem, že tak nutně má býti (opinio necessitatis),
má tak býti i podle příslušného normového souboru. Obyčej sám
nestává se tím s hlediska formálního normotvorným činitelem,
nýbrž přípustná jest — s hlediska obsahového — nanejvýš před
stava, že positivní norma jej deleguje, aby určoval konkrétní obsah
normového souboru. Hojné používání této delegace se strany normotvůrce naznačuje jeho tendenci po (rozuměj obsahovém) sblí
žení světa, jaký jest, se světem, jaký býti má, resp. jeho povšechně
konservativní směr: z toho, že se určitý obyčej zachovává, vyplývá,
že se i nadále zachovávati má. — V tradiční nauce právní pře
třásává se často otázka, zda norma obyčejového práva jest, resp.
může býti rovnocennou normě práva positivního, čímž v této sou
vislosti se zpravidla míní tak zvané právo psané (viz níže), čili
jinými slovy: zda pozdější obyčejové právo může derogovati dří
vějšímu psanému. Vycházíme-li z názoru (který považován bývá
zpravidla za samozřejmý, ač jím ve skutečnosti není), že v kompe
tenci stanovití normu obsažena jest i kompetence normu tu později
srušiti, je nesporno, že norma může obsahovati předpis, že nastane-li
určitá skutečnost, přestává předpis platit. Touto skutečností může pak
zajisté býti i to, že vyvinulo se mezi povinnostními subjekty obecně
přesvědčení, že má býti něco jiného, než to, co norma sama sta
novila, nebo prostě, že nemá býti to, co stanovila. (Zde podle tra
diční nauky psané normy přestane se užívat: in desuetudinem abire.) Z toho, co shora bylo řečeno, podává se, že stejně, jako nor
motvorná funkce obyčeje v positivním směru (t. j. tvoření norem)
musí býti tato funkce i v negativním směru (rušení norem) upra
vena zásadou, která sama nemůže býti obyčej oprávní. Neboť každý
normový soubor může míti jen jediné ohnisko, t. j. nemůže v něm
současně platit zásada, že to, co stanoví positivní norma (panovník
v absolutním státě nebo parlament v republice), a zásada, že i to,
co plyne z obyčeje, má býti. Jeden normotvůrce musí býti podřízen
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druhému, v daném případě tvůrce norem obyčejových normotvůrci positivnímu. Z toho plyne, že sice positivní (stanovená)
norma může delegovati obyčej ke tvorbě obyčejových norem po
případě i k derogaci svého vlastního obsahu, ale nikoliv naopak,
což znamená právě nadřízenost positivního (stanoveného, psaného,
zkrátka ne-obyčejového) práva u srovnání s právem obyčejovým.
Metodologická neujasněnost právní vědy způsobila, že tato —
od dob římského práva počínajíc — ztotožňovala buď vůbec, nebo
z velké části pojem obyčejového práva s právem nepsaným (srovn.
Heyrovský n. u. m. str. 13: Justinian dělí právo v objektivním
smyslu podle pramenů, ze kterých vzniká, v jus scriptum a v jus
non scriptum. Jus scriptum jest právo, stanovené zákonem . . ., jus
non scriptum slově právo obyčejové . . .). Jest jasno, že identifikace
pojmů práva obyčejového a nepsaného byla by oprávněna jen
tehdy, kdyby i pojmy práva stanoveného a psaného byly identické.
Neboť normou stanovenou rozumí se zcela obecně norma, určitým
empirickým normotvůrcem stvořená, vydaná nebo rozkázaná, při
čemž právě v tomto stanovení (panovníkem, parlamentem, lidem
atd.) shledáván jest důvod (ratio) její platnosti, kdežto u obyčejo
vého práva má se za to, že důvodem jeho platnosti jest obyčej
(určitě kvalifikovaný), při čemž představa tohoto obyčeje jakožto
rozkazujícího normotvůrce zůstává běžnému názoru zcela cizí.
Skutečnost, že ta ona norma je psaná nebo nepsaná, nepovažuje se
nikdy za důvod její platnosti a k identifikaci pojmů stanoveného
a psaného práva došlo se patrně jen proto, že zpravidla bývá sta
novené právo napsáno. V dnešní době — na rozdíl od starořímské
— byla by ostatně spíše na místě identifikace pojmu stanoveného
práva s právem tištěným, poněvadž se dnes stanovené právo publi
kuje tiskem, a tato skutečnost bývá, jak známo, předpokladem jeho
platnosti.5) Zvyk nebo i předpis, že stanovená norma se napíše nebo
vytiskne, může míti ostatně různý účel: buď aby byla řádně za
chována a v evidenci vedena, nebo — jako při publikaci tiskem —
aby byla uvedena v obecnou známost u povinnostních subjektů. Ni
kdy však skutečnost, že se napíše nebo vytiskne, nemůže býti po
važována za vlastní normotvorný akt.
Psané právo, má-li v sobě pojmouti i právo tištěné (nebo do
kamene vytesané atd.), znamená tedy tolik, jako právo písmenami
5) Weyr, Publikace norem jako předpoklad jejich platnosti. Normopojetická
studie (Časopis pro právní a státní vědu, XVIII, 1935).
14*
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vyjádřené či formulované. Právo nepsané jest pak prostě opakem
tohoto práva jakožto právo písmenami nevyjádřené (neformulované) a s pojmem obyčejového práva nemá co činiti.6)

§ 37.

SYSTEMATIKA PRÁVNÍ

Problém systematiky práva znamená otázku utřídění jeho za
účelem jeho snazšího zvládnutí.1) Je-li právo, jak zde bylo již roz
vedeno, souhrnem (souborem) norem určitého druhu, t. j. práv
ních, znamená systematika či systemisace jeho třídění těchto no
rem podle určitých znaků. Třídění takové provádí buď praktický
normotvůrce, nebo ten, kdo právo teoreticky poznává. Oba budou
při tom sledovati různé účele, onen především praktické {na př.
vzhledem k povinnostním subjektům; přehlednost), tento teoretické,
t. j. bude se říditi v první řadě požadavky vnitřní soustavnosti, při
čemž však vázán bude do jisté míry i systematikou zvolenou kon
krétním praktickým normotvůrcem.
Dělítko, jímž lze uvnitř právního řádu utvořiti jednotlivé, po
měrně samostatné skupiny norem, může vycházeti buď z jejich
obsahu, nebo z různosti jednotlivých (rozuměj dílčích, druhotných)
normotvůrců. (Shledáváme se zde tudíž opět s oním dualismem
mezi obsahovým a formálním kriteriem, jímž lze konstruovati jed
notnost normových souborů; viz § 7). Obsahovým tříděním jest
i třídění podle různosti povinnostnich subjektů, o nichž norma jed
ná, t. j. které zavazuje.
Zcela běžná jest představa, že právní norma „upravuje právo“.
Tak na př. říká se, že živnostenský řád, nebo že ta či ona ústavní
listina upravuje živnostenské, pokud se týče ústavní právo toho či
onoho státu a pod. Rčení to je potud nejasné, pokud jinak znamená
norma a právo (t. j. objektivní) totéž. Správnější jest proto před
stava, která vychází z rozdílu mezi normou, t. j. tím, co upravuje,
a tím, co jest upravováno, máme-li na mysli praktickou funkci nor
my, resp. normotvorby (viz § 10). Praktická normotvorba má za
účel, aby působením představ stanovených norem v lidských moz
cích utvářen byl jistým směrem svět, jaký jest. Pravíme-li tedy na
př., že živnostenský řád upravuje živnostenské právo, míníme tímto
•) Chytil, Nepsané právo (Cas. pro právní a státní vědu, XIII, 1930).
*) Weyr, K problému systematických výkladů positivního práva. (Časopis
pro právní a státní vědu. IX, 1926.)

213

právem vlastně to, co jest živnostenským řádem upravováno, tedy
na př. činnost nebo poměry živnostníků. Podobně lze vodní právo
nebo vodní zákonodárství definovati jako soubor norem, které upra
vují hospodářství s vodou (užívání vody atd.), právo obchodní
jako soubor norem upravujících činnost obchodní atd. Takovéto
systemisování právních norem může býti dále buď věcné, nebo
spíše osobní, jako když na př. právo živnostenské definujeme jako
právo živností nebo právo živnostníků, právo vojenské jako právo
upravující poměry vojenské, nebo jako právo týkající se určitých
osob (příslušníků vojenského stavu) atd.
S hlediska třídění právních norem podle normotvůrců vznikají
systematické kategorie, jako jest právo státní nebo právo církevní;
právem státním rozumějí se pak normy (právo) stanovené státem
na rozdíl od právních norem od jiných normotvůrců pocházejících.
Rozlišování práva v právo státní a jiné předpokládá, jak vidno,
jinou definici práva a právní normy než jest ta, ze které v tomto
spisu vycházíme a pro niž je příznačné ztotožnění pojmu právní
normy s normou státní {každá norma, pocházející — přímo nebo
nepřímo — od státu jakožto normotvůrce a jen ona jest právní
normou; identita práva a státu, právního a státního řádu; viz
§ 18). Pojem práva státního identifikuje se často, jak známo,
s pojmem práva ústavního, pojem práva ústavního bývá však zpra
vidla konstruován s jiného systematického hlediska, a to tak, že
rozhodné kriterium nehledá se v činiteli, který upravuje (normo
tvůrce), nýbrž v předmětu, který jest upravován. V tom smyslu
definováno bývá pak právo ústavní jako souhrn norem, jež upra
vují základy právní organisace státu (kdežto právem správním
rozumí se souhrn norem, upravujících podrobnosti této organi
sace; tak na př. Pražák, Rakouské právo správní, 1905, str. 2).
Podobně možno konstruovati i systematický pojem práva církev
ního buď jako souhrn právních, t. j. státních norem, které upravují
organisaci církví jako korporací určitého druhu, nebo jako souhrn
norem, pocházejících od jiné normotvorné autority než jest stát,
t. j. od církve jakožto autority normotvorné. V tomto druhém
případě docházíme i zde k představě právních norem, které by však
se státem neměly co činit, takže bylo by proto nutno definovati
(konstruovati) pojem práva a právní normy jiným způsobem než
se stalo v tomto spisu (viz § 13).
Běžná systematika — a to jak normotvorná praxe, tak teorie —
používá i některých shora (viz §§ 31, 32, 35) vylíčených, z římského

214

práva pocházejících rozdílů, tak především rozdílu mezi materiál
ním (obsahovým) a formálním (procesním), mezi věcným a obligačním atd. právem. Souhrn příslušných norem tvoří pak zevně
jednotné soustavy (systémy), nebo aspoň části jejich, jako na př.
občanský zákon, jakožto souhrn materiálních norem a příslušný
procesní (civilní) řád jako souhrn norem formálních; občanský
zákoník dělí se dále v oddíly jednající jednak o věcném, jednak
o obligačním právu, k nimž přidány bývají další oddíly, arciť se
zcela jiného systematického hlediska sestrojené, totiž právo rodin
né a dědické. Podle toho, co bylo již dříve řečeno, obsahují
tyto materiálněprávní normy zpravidla vlastně pouze nesamo
statné součástky norem, t. j. skutkové podstaty, které tvoří před
poklad pro vznik konkrétních povinností (závazků) a oprávnění;
tak když vypočítávají se různé typy smluv nebo náležitosti platného
posledního pořízení a pod. Neboť nikdo nemá povinnost uzavírati
smlouvy, tím méně snad smlouvy platné, nebo zřizovati platný
testament. Příslušná materiálněprávní ustanovení znamenají tudíž
jen tolik, že někdo, kdo chce přivodí ti (stanovití) vznik závazků
(obligace), musí šetřiti určitých forem, t. j. musí vyvolati skut
kové podstaty určitého druhu. Jiné materiálněprávní ustanovení
stanoví právně relevantní skutkové podstaty, které mají v zápětí
vznik závazků, jež vznikají bez vůle nebo někdy přímo proti vůli
toho, kdo je vyvolal (povinnostního subjektu; na př. předpisy o ná
hradě škody). Norma „Kdo způsobil škodu, má ji nahraditi“, jest
obsažena v materiálněprávním zákoníku (roz. občanském) jen
tehdy, připouštíme-li konstrukci právních norem bez sankce (leges
imperfectae); jinak musíme ji hledati v příslušném procesním
zákoně (soudním řádu), který stanoví sankce na skutkové podstaty,
obsažené v zákoně materiálněprávním.
Vžité představy o různých teoretických rozdílech v právu —
v první řadě mysliti jest tu na rozdíl mezi veřejným a soukro
mým právem (viz § 32) — měly zejména vliv na systematiku vě
deckého pěstování práva v odborném písemnictví a na vysokých
školách. Vyvinulo se odbornictví v jednotlivých právních discipli
nách a tradiční systematika projevila svůj vliv i při uspořádání
zkušební látky na právnických fakultách. V tomto posléze uvede
ném směru uplatňovala a uplatňuje se u nás (a rovněž i v bývalém
Rakousku) zmíněná základní bipartice práva ve veřejné a soukro
mé tím, že každý z těchto dvou právních oborů tvoři — aspoň zhru
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ba — předmět zvláštního studijního oddílu a odborné zkoušky
(judiciální, t. j. soukromoprávní, a státovědecké, t. j. veřejno
právní.2)
S hlediska obecné nauky normativní nemělo by různé třídění
práva na jednotlivé obory potud zvláštního významu, pokud by
znamenalo skutečně pouhou vnější systematiku za účelem lehčího
zvládnutí celého předmětu. Dala by se mu po případě vytýkati
toliko nevhodnost, kdyby na př. rozvojem obsahu jednotlivých
oborů v moderních právních řádech nastala přílišná nerovnoměr
nost její, jak to platí na př. dnešního dne o oboru práva obchod
ního a směnečného, který tvoří samostatný předmět zkušební a jest
základem pro samostatné akademické stolice na právnických fakul
tách a tudíž též pro zvláštní vědecké odbornictví, na jedné straně
a oboru práva správního na druhé straně, které svými nesčetnými
zákony a jinými normami obsahuje nepoměrně větší výseč práv
ního řádu. Závažnější stává se však tato tradiční systematika teprve
tehdy, když odvozují se z ní, jak se ve skutečnosti často děje, dů
sledky pro metodu teoretického pěstování jednotlivých těchto oborů,
t. j. když se na př. tvrdí, že vedle t. zv. civilistické metody, t. j. způ
sobu poznávání práva soukromého, má platiti jiná, odlišná metoda
publicistická pro pěstování práva veřejného, tedy zejména práva
ústavního a správního. Vůči tomuto v písemnictví často se vysky
tujícímu postulátu musí obecná teorie právní trvati na poznatku, že
metoda poznávání norem, pokud jest vědomě normativní, musí býti
nutně vždy stejná, bez ohledu na konkrétní obsah té či oné normy
a na její přináležitost k tomu či onomu tradičnímu oboru právnímu.
Není tedy možná nějaká speciální obchodně-právní, trestně-právní,
správně-právní atd. metoda a následkem toho není ani myslitelné
nějaké obdobné speciální odbornictví právních teoretiků. Toto od
bornictví mohlo by se nanejvýš vztahovati na poměrně větší znalost
konkrétního obsahu právních norem, přináležejících do určitého
tradičního oboru právního. Rozsah této znalosti nemůže však býti
nikdy měřítkem pro schopnost soustavného, t. j. vědeckého pozná
vání, která závisí jedině od ovládání obecné metody (teorie) právní.
’) Že při tom trestní právo dostalo se, ač jest zpravidla považováno za
část práva veřejného, do oddílu judiciálního, tedy soukromoprávního, a že
i soudní proces (řízení) sem patří, nasvědčuje zcela speciálnímu chápání rozdílu
práva soukromého a veřejného: za soukromé právo považuje se zde patrně
právo soudní (= aplikované soudy), za veřejné to, které aplikují ostatní orgány
státní, t. j. správní úřady.
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§38.

DEFINICE STÁTU; JEHO „VLASTNOSTI“
V § 18 bylo již řečeno, jak dlužno chápati stát ve smyslu nor
mativním (juristickém) a v čem chybují tradiční definice tohoto
pojmu: jsou synkretické, t. j. konstruují předmět svého poznávání
současně a zároveň několika základními metodami (kausální, nor
mativní, po případě i teleologickou). V podstatě jest to stanovisko
zmíněného již naivního realismu, jenž se domnívá, že předmět po
znávání, resp. jeho povaha, vlastnosti atd., určují metodu jeho po
znávání a nikoliv naopak, a dále, že předmět zůstává v zásadě týž,
ať jej poznáváme jakoukoliv speciální metodou. Tím stává se to,
co jeví se s hlediska kritického idealismu pokleskem noetickým, t. j.
metodový Synkretismus, pro naivní realismus přímo noetickou
ctností, poněvadž pokud možná velká mnohost použitých poznáva
cích metod zaručuje podle jeho názoru co nej důkladnější, všestran
nou a vyčerpávající znalost poznávaného předmětu. On poznáván
jest takto — jak se naivní realismus domnívá — s několika různých
stran, což právě zaručuje jeho dokonalé poznání. Pokud jde o stát
a jeho poznání, jsou to — kromě teleologické, o níž bude ještě řeč
— jmenovitě dvě strany či stránky, se kterých se běžná státověda
snaží ho poznávat: sociální (sociálně-vědecká, sociologická) a práv
nická (normativní). Následkem toho bylo toto úsilí běžné nauky
normativní teorií případně nazváno teorií dvou stran (Zweiseiten
theorie; Kelsen, Der soziologische und juristische Staatsbegriff,
II. vyd., 1928, str. 104 a další). „Sociální“ či „sociologická“ strana
znamená metodologicky tolik, jako přírodovědecká, kausální: stát
jeví se jí jako kus vnějšího světa s určitými vlastnostmi, který lze
popisovat a definovat zásadně stejným způsobem, jako všecky
ostatní předměty přírodovědeckého poznávání (kusy vnějšího svě
ta). Od nich liší se pak pouze svou „sociální“ povahou (sociálností), t. j. považuje se za sociální útvar, čímž má býti řečeno, že
skládá se z biologických jednotek (fysických jednotlivců) určitým
způsobem zespolečenštěných. Pokud a do jaké míry zůstávají tito
jednotlivci (jako takoví) vlastním předmětem sociologického po
znávání státu nebo zda tímto předmětem, rozuměj samostatným,
stává se jejich celek (jako zvláštní sociální organismus), není běž
né nauce, na kolik aspoň pěstována jest právníky, dostatečnějasné. Nejasné zůstává též, čím se tento stát jakožto sociální útvar
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liší od jiných obdobných útvarů (společností), t. j. v čem vlastně
— sociologicky — vězí jeho typická státnost, čili které pojmové
prvky konstituují tento speciální sociální útvar, činíce z něho jed
notku. Nejasná zůstává konečně i představa nějaké zvláštní socio
logické metody, která by nebyla ani kausální (přírodovědecká),
ani normativní, resp. teleologická, jíž by bylo lze poznávati sociální
útvary (tedy i státy) jako takové. Povšechným označováním jejím
jako metody sociálněvědecké (sozialwissenschaftlich), sociologické,
duchovědné (geisteswissenschaftlich) a pod. zmíněná nejasnost
není ještě odstraněna, když se nedovídáme blíže, v čem by tato
metoda (na rozdíl od přírodovědecké a normativní) vlastně měla
spočívati. Ani označením jejím jakožto universalistické na rozdíl
od individualistické nebo atomistické, není nám pomoženo.1)
V § 18 bylo již stručně naznačeno, které vlastnosti považuje
běžná nauka za rozhodné pro zjev, jemuž říká stát. Stát skládá se
podle ní ze tří prvků, které musí každý sociální útvar míti, má-li
— na rozdíl od jiných podobných útvarů — býti státem. Je to
’) Tuto universalistickou metodu lze nazývati i organistickou. Znamená
(viz na př. Spann, Fundament der Volkswirtschaftslehre, IV. vyd. a téhož
autora: Der wahre Staat), že metodologické prius jest celek a posterius jednot
livé části, z nichž se celek skládá, a že tímto složením stává se celek něčím
podstatně jiným než jest pouhý souhrn jeho částí. (Na př. dům není pouze
souhrnem cihel, ze kterých byl vystavěn, nýbrž slouží k bydlení a pod.) Pokud
neskrývá se pod touto metodou prostě známé hledisko teleologické (i pro ně
není dům — jako statek, prostředek — pouhým součtem cihel), zůstává universa
listická teorie, resp. metoda zcela nejasnou, poněvadž se z výkladů jejích pří
vrženců ničeho nedovídáme o její vlastní podstatě, nemá-li býti ani normativní,
ani teleologickou, ani přírodovědeckou. Víme jen, čím nechce býti: totiž analy
tickým — pojmově „rozkladným“ — postupem, jenž jest příznačný pro podstatu
všeliké přírodovědecko-kausální metody; ona však nechce býti ani syntetickou,
poněvadž právě nepřipouští pojem celku, jakožto pouhého souhrnu částí, z nichž
by se skládal. Z těchto základních nejasností plyne i její programatický odpor
proti racionalistickému způsobu myšlení, jímž ovládána jest metoda přírodo
vědecká a normativní (a stejně i teleologická) a zároveň záliba v jakýchsi
povšechně básnických a fantastických představách. Tak jest tato teorie ochotna
přiznávati — a to bez dalších argumentů a výkladů — předmětu poznávání
universalistického (na př. státu, národu a jiným podobným kolektivům) jistou
typickou hodnotu (Wert), kterou prý nemají předměty pouhého přírodovědec
kého poznávání. Tato typická hodnota svádí pak universalistickou teorii k zvlášt
nímu obdivování svého předmětu poznávání, které projevuje se v představách
sociálních kolektivit, zejména státu jako jakéhosi nadčlověka („Übermensch“
ve smyslu Nietzscheově) a v doporučování zcela určitých státních (vládních)
forem, jako jest na př. stavovská po případě fašistická (viz § 40). Rozdíl mezi
touto universalistickou a svou podstatoů romantickou metodou na jedné straně
a přírodovědeckou, normativní, resp. teleologickou na druhé straně spočívá —
s hlediska noetického — v tom, že ona stírá zásadní rozdíl mezi poznáváním
(intelektem) a vůlí, ze kterého posléz uvedené metody vycházejí.
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substrát osobní (lidé, lid, národ), iizemí, na němž tento lid jest
trvale usazen, a organisace jeho, která projevuje se v tom, že mu
přísluší, nebo že vykonává moc, a to vládní. Jako definici, typickou
pro onu běžnou nauku, lze uvésti výměr G. Jellinkův (Všeobecná
státověda, český překlad, 1906; překlad ten jest ostatně — jak
budiž zde mimochodem poznamenáno — místy velmi chatrný).
Jellinek jest též typickým representantem oné shora zmíněné
„teorie dvou stran“ (Zweiseitentheorie), t. j. sociální a právní,
se kterých dlužno týž předmět poznávání — stát — definovati,
má-li býti definice vyčerpávající. Svůj sociální pojem státu de
finuje takto: Stát jest svazová jednota usedlých lidí, opatřená
původní mocí právní (n. u. m. str. 184), kdežto jeho právnická
definice zní takto: Stát jest původní mocí vládní opatřená kor
porace usedlého lidu, nebo původní mocí vládní opatřená územní
korporace (Gebietskörperschaft, str. 187). Srovnáme-li obě tyto
definice, nebude se nám rozdíl mezi sociálním a právnickým pojmem
státu zdáti přílišný,2) neboť liší se od sebe pouze tím, že v první
definici jest řeč o svazové jednotě a v druhé o korporaci. Kor
porace jest ale — podle římskoprávního pojetí, které, jak známo,
právnické osoby (na rozdíl od fysických) liší v korporace a nadace
— právě také svazovou jednotou (Verbandseinheit) určité mno
hosti jednotlivců, roz. fysických. Právnické pojetí této jednotky
spatřuje v ní samostatný a jednotný právní subjekt (osobu, no
sitele práv a závazků), který stojí vedle právních subjektů jednot
livých fysických lidí, po případě proti nim. Cím jest však konsti
tuována svazová jednota lidí, která má býti pojmovým prvkem
státu ve smyslu sociálním, se u Jellinka nedovídáme a zejména také
ne, čím se tato svazová jednota, tvořící podklad státu (jako sociál
ního útvaru) liší od jiných obdobných svazových jednot (jako jsou
na př. různé církve). Následkem toho zůstává sociální pojem státu
zcela nejasný. Naproti tomu dlužno výslovně poznamenati, že ono
běžné právnické pojetí státu jako korporace (ve smyslu římskoprávním), tedy jako právního subjektu, nemá tak daleko k norma
tivnímu pojetí státu jako právního řádu (stát = právní řád), jak
se tradiční nauce zdá. Není na něm nic tak novotářského, revoluč
ního, ba nesmyslného, jakmile si uvědomíme, že jak pojem právní
osoby (jako možného nositele práv a závazků), tak pojem normo2) Kelsen, Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische
Untersuchungen des Verhältnisses zwischen Staat und Recht. II. vyd. (1928),
str. 121. Weyr, heslo „Stát“ ve Slovníku českoslov. práva veřejného.
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tvůrce jako činitele stanovícího normy (který to, co podle těchto
norem má býti, chce) vzniká specifickou konstrukcí noetickou,
která shora (§9) byla nazvána hypostasí nebo zdvojením před
mětu normativního poznávání. Že i běžná nauka spatřuje ve státu,
pokud ho chápe jako osobu, obdobnou fysickým jednotlivcům
(antropomorfistické pojetí), nejen subjekt závazků a práv (sub
jekt povinnostní), nýbrž i — a to v první řadě — subjekt normo
tvorný, jest známo. Takové činitele, kteří kromě své schopnosti býti
povinnostními subjekty, mají i schopnost rozkazující, jednostranně
nařizovací, t. j. zavazující (sc. jiné subjekty),, nebo jednostranně či
autoritativně rozhodující, nazývá, jak známo „veřejnoprávními“
na rozdíl od pouze soukromoprávních, které mohou se státi toliko
osobami povinnostními. Stát jest jí prototypem veřejnoprávní kor
porace.’)
Realistické pojetí státu jako útvaru, který vykazuje tři nezbytné
prvky či součásti — území, lid a organisaci (moc) — naráží při
bližším rozboru na značné obtíže. Především jest nasnadě námitka,
že takový útvar, má-li býti chápán jako kus vnějšího světa (stát
ve smyslu sociálním), má zapotřebí ještě jiných, stejně nezbytných
součástek. Je-li totiž pravdou, že žádný takový útvar nemůže
existovati bez oněch tří prvků, pak dlužno prohlásiti, že stejně dů
ležitým dalším předpokladem jeho existence jest na př. i vzduch,
poněvadž patrně žádný stát nemůže existovati ve vzduchoprázdném
prostoru. Proč tedy není pojat i vzduch do běžné definice státu?
A proč, tak možno dále se tázati, dává tato definice, jednajíc
o území, přednost jakési dvoudimensionální (plošné) konstrukci
státu místo přirozenější trojdimensionální, t. j. prostorové? Exis’) Tradiční nauka jako jinde i zde vytýká normativní teorii, pokud klade
mezi pojem státu a pojem právního řádu rovnítko, že staví na místo realit
ve světě vnějším skutečně existujících (za takovou považuje stát podle běžné
definice) pouhé abstrakce nebo fikce, které nejsou součástí onoho vnějšího světa
(za takovou považuje právní řád a jiné normové soubory) a posměšně se táže,
zdali kdo na př. již viděl a sledoval, jak dva právní řády vedou proti sobě válku
(Schwind, Grundlagen und Grundfragen des Rechts, 1928), tedy vykonávají
funkci, která přísluší podle oné tradiční nauky speciálně státům. Neuvědomuje si
při tom arciť, že právě s onoho realistického hlediska, které jest její pýchou,
neviděl a nesledoval nikdo ani válčící státy, pokud tyto definujeme ve shodě
s tradiční naukou jako „svazové jednoty“ určitého druhu. Neboť vykonávati
ve skutečnosti válečné úkony (střílení z děl, házení pum, zabíjení nepřítele atd.)
mohou pouze fysičtí jednotlivci a nikoliv svazové jednoty nebo korporace. Říci,
že korporace jako taková vede válku — a to říká zcela pravidelně a bez ostychu
tradiční nauka — je tedy právě s hlediska onoho realistického pojetí stejnou
fikcí jako tvrdit, že ji vede právní řád. Podobně nepopravuje k smrti odsouze
ného ani korporace, ani právní řád, nýbrž fysický jednotlivec, t. j. kat.
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tuje-li stát jako kus vnějšího světa, pak není plochou (územím),
nýbrž existuje v prostoru. Tak jako patří k němu vzdušný prostor
nad jeho územím se nacházející, který je zásadně nekonečný, tak
patřil by k němu i prostor pod tímto územím, sahající patrně až
tam, kde by se setkal s prostorem jiného státu, jehož území
(a vzdušný prostor nad ním se nacházející) rozprostíralo by se na
protilehlém místě zeměkoule. Všecky tyto a jiné jim podobné
důsledky činí sice dojem směšnosti, nicméně podávají se však ne
odbytně z oné základní definice státu jako územní korporace (Gebietskórperschaft; jako by byla — s tohoto realistického hlediska
— myslitelná jiná korporace než územní!).
Jaký význam může míti pojem území s hlediska normativního,
o tom byla již řeč v § 25. S tohoto hlediska není území vlastností
nebo součástí (částí podstaty) státu, tedy určitého kusu vnějšího
světa — státu ve smyslu sociálním nebo sociologickém — nýbrž
pomůckou pro určení t. zv. místní kompetence norem, n našem
případě: právního řádu. Že určité území „patří“ určitému státu,
znamená tolik, že se normy jeho souboru, t. j. právního řádu, na
toto, a zpravidla jen na toto území vztahují. Znamená to také tolik
jako brachyologii či zkratku: místo, aby při každé právní normě
byla její místní kompetence zvlášť určována, stanoví se povšechně
pravidlo, že právní normy konkrétního státu platí pro jeho území,
a to zpravidla pro celé toto území. Srovnej na př. § 7 čs. ústavní
listiny: Pokud zákon Národním shromážděním usnesený neustanovuje jinak, platí pro celé území československé republiky. Rozumí
se ostatně, že stejné pravidlo platí, byť by nebylo výslovně stano
veno, i pro jiné obecné normy, na př. vládní nařízení. Prohlašuje-li
tradiční nauka, že stát vykonává nad svým územím impérium
(které mu nepřísluší nad územím jiným), znamená to normativně
pouze tolik, že normy jeho právního řádu jsou svou místní kom
petencí zakotveny na tomto území. Impérium jako reální moc mění
se tím v představu kompeteriční.
Z toho, co shora bylo řečeno, plyne dále, že zásadní změnou
takového povšechného pravidla místní kompetence norem změnilo
by se i území příslušného státu, poněvadž je nemyslitelno, aby zmí
něná generální místní kompetence norem (zákonů) se neshodovala
s tím, co jest obecně považováno za území státu (v běžném smyslu) :
československý stát na př. nemohl by míti své nynější území (his
torické země, Slovensko a Podkarpatskou Rus), kdyby se obecná
místní kompetence jeho norem (zákonů) vztahovala na př. na území
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bavorské; i tento poznatek, který ani běžnou teorií nemůže býti po
pírán, jest dokladem správnosti normativní rovnice: stát = právní
řád. — V pojetí státního území jako prostředku pro určení místní
kompetence norem právního řádu měla normativní teorie v odbor
ném písemnictví své předchůdce.4)
I
To, co platí podle hořejších vývodů o území jako nezbytné sou
částce státu, platí i o lidu či národu. Je-li území pomůckou, jíž
určuje se prostorový rozsah platnosti právního, t. j. státního řádu,
určuje se lidem nebo národem osobní (personální) rozsah této plat
nosti. V běžné definici státu jako svazové jednoty (G. Jellinek)
hraje ovšem tento osobní substrát státu jinou úlohu. Dostává se do
spojení s územím představou, že lid (národ) jako kolektivum musí
na nějakém území bydlet. Odtud libovolné omezení na lid usedlý
na rozdíl od kočovného, ač nelze nahlédnouti, proč by nemohl exis
tovat stát, jehož osobní substrát by nebyl v takovém poměrně trva
lém spojení s územím. Stejně libovolné jest omezení pojmu státu
— jako svazové jednoty usedlé na území — na případy, ve kterých
jak toto území, tak lid na něm usedlý znamenají určité minimální
veličiny, čímž z něho vylučují se útvary, které onoho minimálního
rozměru nedosahují (srovn. na př. Papežský stát).
V každém případě tento lid (národ), vystupující v běžných státovědeckých definicích státu, jest myšlen pouze jako sociální re
alita, tak jako stát sám jeví se takovou realitou. (Že se běžné státovědě nepodařilo prokázati, co činí z mnohosti fysických jednotlivců
onu typickou jednotu státní — na rozdíl od jiných sociálních jed
not, jako jest na př. národ, církev, stav, třída atd. — bylo svrchu
již poznamenáno.) Rozhodně však přibližuje se sociologický pojem
státu tímto osobním (personálním) prvkem právnickému pojetí
státu: stát stává se korporací ve smyslu římskoprávním, t. j. jednot
nou právnickou osobou, která liší se od jiných takových právnic
kých osob (na rozdíl od fysických jednotlivců, kteří mají taktéž
vlastnost právní subjektivity), jako na př. nadací, svým osobním
substrátem. Je známo, že toto římskoprávní civilistické pojetí kor
porace liší se velmi od státovědeckého pojetí státu jako korporace,
poněvadž v něm — aspoň původně — nebyla obsažena myšlenka,
*) Je to t. zv. kompetenční teorie, kterou rozvinul Ernst Radnitzky (Die
rechtliche Natur des Staatsgebiets, Archiv für öffentl. Recht, XX). O této
a jiných teoriích státního území viz Neubauer, Pojem státního území. Studie
státovědecká, 1933, a Henrich, Theorie des Staatsgebietes. Entwickelt aus der
Lehre von den lokalen Kompetenzen, 1922, a „Kritik der Gebietstheorien“ (Zeit
schrift für Völkerrecht XIII).
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že korporace skládá se ze svého osobního substrátu tak, jako stát
skládá se z území a lidu. Tomu nasvědčuje známá fiktivní teorie
právnických osob, která tvrdí, že tyto právnické osoby ve skuteč
nosti neexistují a jejich existence se pouze finguje. Tato teorie je
potud nesporně správná, pokud ve světě, jaký jest (v přírodě, po
znávané kausální metodou), skutečně není žádných „korporací“,
ale zároveň nesprávná, pokud se domnívá, že pouze právnická (mo
rální) osoba jest v přírodě fikcí; neboť stejnou fikcí jest vůbec
každá osoba jakožto pojem ryze normativní (bod přičitatelnosti,
povinnostní subjekt) a každý subjekt. V přírodě nejsou žádné osoby
ani subjekty, nýbrž, v nejlepším případě, pouze biologické jednotky,
jako na př. lidé z kostí a masa. S jiné strany možno však lehce nahlédnouti, že vůbec představa fikcí jest u předmětu poznávání nor
mativního (norem) zbytečná: jen tehdy bylo by třeba fingovati
právnické osoby, t. j. předpokládati, že existují, ač ve skutečnosti
neexistují, kdyby předmětem normativního poznávání byl svět,
jaký jest (příroda) ; není-li jím, pak není třeba předpokládati (fin
govati) v něm existenci něčeho, co v něm ve skutečnosti není.5)
Z toho, co bylo řečeno, podává se přímo, že pro civilistickou
teorii fiktivní, která vychází z názoru, že korporace (jako právnické
osoby) neexistují, ani stát nemůže existovati, t. j. musí býti fingo
ván, je-li i on — jak se vůbec běžnou naukou nepopírá — korporací
(viz definici Jellinkovu). Že běžná nauka o právnických osobách
nedošla k tomuto samozřejmému a nepopiratelnému důsledku, toho
důvodem jest pouze její výlučně civilistická povaha. Teprve t. zv.
organická teorie (Gierke) začala chápat — protivou k teorii fik
tivní — ony kolektivity, které tvoří základ či podstatu římskoprávních korporací, jako kusy vnějšího světa (organismy), jež v něm
existují stejně skutečně, jako fysičtí jednotlivci a dala tím podklad
sociální či sociologické vědě o státu. Je-li ovšem stát takovou sku
tečnou sociální realitou, existující ve světě vnějším, pak jí důsledně
musí býti každá jiná korporace, pokud jest obdobnou sociální kolek
tivitou, tedy na př. všecky soukromé spolky. Každá taková kolek
tivita — a ne jen stát nebo některé jemu zvlášť příbuzné zjevy, jako
obce, okresy, země a pod. — musila by pak míti vedle osobního
substrátu (členstva) i substrát věcný, t. j. území. Tradiční nauka
“) Weyr, Bemerkungen zu Vaihingers Theorie der juristischen Personen
(Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozessrecht, 1917), Kelsen, Zur Theorie
der juristischen Fiktionen. Mit besonderer Berücksichtigung von Vaihingers
Philosophie des Als-Ob (Annalen der Philosophie, 1919).
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však rozeznává, jak známo, t. zv. územní korporace (Gebietskbrperschaften) od jiných — bývají to zpravidla korporace označované
jako soukromé či soukromoprávní — které tento substrát nemají
nebo nemusí míti. To byly by tedy kolektivity, jež by — důsledně
— existovaly jaksi ve vzduchu.
Představa státu jako územní korporace na rozdíl od kor
porací bez území souvisí s běžnou konstrukcí členů korporace.
Pro civilistické pojetí korporace jsou jejími členy ti, kteří,
dobrovolně za členy se přihlásivše, tvoří korporační řád (ústa
vu, stanovy), a na které jedině mohou se normy tohoto řádu
— jako na povinnostní subjekty — vztahovati. Jinak publicistické
pojetí členství v t. zv. územní korporaci: tam členství je zpravidla
nucené (Weyr, Příspěvky k teorii nucených svazků, 1908), t. j.
vzniká samovolně bez svobodného přičinění na základě určitých
skutečností, z nichž nejčastější bývá skutečnost pobytu na území,
které tvoří podklad příslušné korporace. Toto publicisticko-sociologické pojetí korporace, které se projevuje zejména v pojmu státu
(viz výše), jest charakterisováno především jinou, od civilistické
odlišnou konstrukcí poměru členů ke korporacím: civilistické pojetí
spatřuje v členech pouze substrát či základ korporace, kdežto pro
publicistické pojetí patří členstvo (lid, národ, obyvatelstvo) k pod
statě státu, a to jakožto prvek personální. Následkem toho není
pojem členství v územní (veřejnoprávní) korporaci, zejména jde-li
o stát, tak jednoznačný, jako u korporace civilistické, kde platí
pouze jasný protiklad: člen-nečlen. Při územní korporaci naproti
tomu konstruuje běžný názor, jak známo, několik různých vztahů
jednotlivců ke korporaci a dospívá tak, drže se částečně hlediska
civilistického, k několika různým kategoriím členství, jak to ukazuje
zejména institut státního občanství v korporaci státní a domovského
práva u korporace obecní (politické obce). Proti tomuto jaksi kva
lifikovanému stojí pak vztah nebo členství prosté, které založeno
bývá pouhým pobytem nebo pouhou přítomností určitého individua
na území příslušné korporace. I tato individua musí býti — právě
se sociologického hlediska — považována za členy korporace, ba
jeví se důležitějšími (nezbytnějšími) než členové kvalifikovaní
(státní občané, domovští příslušníci), poněvadž běžný názor beze
všeho připouští — a to s onoho sociologického hlediska zcela
důsledně — i územní korporace, které by vůbec žádných kvalifiko
vaných členů ve smyslu shora uvedeném (příslušníků) neměly. Ta
kovými korporacemi byly by na př. bývalé korunní země v Ra
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kousku a i obec jako dílčí územní korporace jest zajisté i pro tento
běžný názor beze všeho myslitelná, poněvadž by podobný stav na
stal, kdyby positivní právní řád odstranil všecky (dosud zbývající)
právní rozdíly mezi domovskými příslušníky a jinými obyvateli
obce. Totéž musí důsledně platit i o státu jakožto ústřední územní
korporaci, i když by zde představa státu bez státních občanů činila
asi tradičnímu názoru větší obtíže, ačkoliv jest beze všeho mysli
telný i stát, jehož právní řád by odstranil poslední zbytky právních
rozdílů mezi státními občany a cizinci, aniž by tím musil zaniknouti.
Že ostatně moderní zákonodárství vykazuje skutečně tendenci ke
stále větší nivelisaci rozdílu mezi občany a cizinci, je obecně známo.
Z řečeného plyne, že představa fysických jednotlivců jako členů
korporace (ve smyslu civilistickém) a představa národa, lidu, oby
vatelstva atd., jakožto nezbytné součástky, a to osobní, územní
korporace (ve smyslu sociologicko-publicistickém) nemůže míti
s hlediska normativního jiný smysl, než jako pomůcka, jíž se určuje
osobni rozsah platnosti příslušného normového souboru (právního
řádu a jednotlivých dílčích normových souborů, iako jsou na př.
spolkové stanovy atd.). Tak, jako představa území, jež podle tra
diční nauky tvoří územní podstatu státu, jest pomůckou, jíž určuje
se — zpravidla aspoň — územní rozsah platnosti (kompetence)
právního řádu, tak pojmem národa, lidu, obyvatelstva atd., jež
podle oné nauky tvoří osobní podstatu státu, má býti určován jeho
osobní čili personální rozsah. („Der räumliche, resp. personale
Geltungsbereich der Staatsordnung“; Kelsen, Allgemeine Staats
lehre, V. Kap.) Z území a národa jakožto prvků, z nichž podle
běžné definice „skládá“ se stát jako reální kus vnějšího světa, stává
se takto pomůcka, jíž určuje se — aspoň obecně, t. j. zpravidla —
kompetence právních norem (právního řádu) a ze státu jakožto
předmětu normativního poznávání stává se jako jediný takový
možný předmět právní řád, čili: i touto cestou dospíváme k ně
kolikrát zde již zmíněné identifikaci obou.
Svou podstatou nejsociálnější ze všech tří prvků, tvořící pod
statu svazové jednoty „stát“, jest nesporně skutečnost, že lid (ná
rod) na určitém území usedlý má právní organisaci (musí býti
právně organisován), poněvadž patrně teprve touto skutečností
může se státi ten či onen kus vnějšího světa předmětem sociálního
(sociálněvědeckého, sociologického) poznávání. Stát jest takto or
ganismem {Pražák, Rakouské právo ústavní, Základní rysy vše
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obecného práva státního, VI) a s oblastí právní souvisí tím, že tento
organismus považuje se zásadně za právní.
Tradiční definice státu neuvádějí však zpravidla skutečnost
organisace (roz. právní) určité mnohosti jednotlivců na určitém
území usedlých jako nezbytnou součást pojmové podstaty státu,
nýbrž spíše to, co vzniká jako důsledek (účinek) oné organisace,
t. j. moc, kterou osvědčuje, resp. může osvědčovati na určitém
území organisovaný svaz lidí ve světě vnějším. Je to t. zv. státní
moc (Staatsgewalt). Tuto moc představuje si běžná nauka jako
reální sílu, působící ve světě vnějším, která jeví se pak spíše jako
vlastnost svazové jednoty (svaz usedlých lidí), než jako nezbytná
součást její podstaty. Tím, že na místo právní organisace jakožto
součástí podstaty státu nastupuje — jako jeho vlastnost — moc,
projevovaná ve světě vnějším, odstraněno jest z definice státu to, co
jedině by mohlo býti předmětem normativního poznávání: právní
organisace = právní řád. Neboť že jí nemůže býti území jako ta
kové (které lze poznáváti s hlediska geologického, geografického,
meteorologického, botanického atd., nikoliv však normativního),
ani lid či národ nebo obyvatelstvo (jež může se jako takové státi
předmětem poznávání biologického, somatického, psychologického
atd.), ani konečně nějaká moc, chápeme-li ji jako reálně působící
sílu, obdobnou silám přírodním, jest jasno. Avšak obvyklá definice
státu ani s přírodovědeckého (kausálního) hlediska, které jest v da
ném případě svou podstatou zřejmě antropomorfistické, nemůže
nijak uspokojiti, pokud v ní ona moc či síla zůstává — jako vlast
nost státu vedle území a lidstva — prvkem metodologicky různo
rodým. Žádný jiný předmět kausálně-přírodovědeckého poznávání,
ať jde o předmět živý nebo neživý, nedefinuje totiž věda tak, že
by k jeho popisu dodávala ještě znak zvláštní moci nebo síly, jíž
se vyznamenává.
Záměnou právní organisace s mocí jakožto vlastností státu
umožněna jest však tradiční nauce důležitá diferenciace oné moci,
neboť ne každá moc stačí, aby ze sociálního útvaru (svazové jed
noty) stal se speciální útvar nazývaný „stát“. Aby totiž z takové
svazové jednoty stal se stát, je podle tradičního pojetí třeba, aby
jeho moc lišila se něčím od jiných mocí obdobných svazových jed
notek, které nejsou státy, čili jinými slovy: ona moc musí býti su
verénní čili svrchovaná, t. j. musí míti vlastnost suverenity. Suvere
nita stává se takto typickou vlastností státní moci (G. Jellinek,
n. u. m. str. 457).
15
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Není úkolem tohoto spisu, aby podával podrobný literárně-historický a kritický rozbor pojmu suverenity, jak to na př. činí G. Jellinek v citovaném spise. Zde postačí, když vytkneme, že suverenita
bývá tradiční státovědou bez výjimky chápána jako reální moc čili
síla, což jest též zcela důsledné, pokud se právě připisuje — jako
vlastnost — státům jakožto sociálním útvarům, ve světě vnějším
skutečně existujícím, nebo fysickým jednotlivcům jakožto držitelům
nejvyšší státní moci (panovníkům v monarchiích), nebo konečně
lidu či národu jako držiteli nebo pramenu veškeré státní moci. Od
jiných mocí, uplatňujících se ve skutečném sociálním životě, liší se
podle tradičních názorů suverenita tím, že je prý nejvyšší z nich
a na ostatních nezávislou. „Nejvyšší“ může zde znamenati pouze
tolik, že je nejsilnější nebo největší, což opět znamená, že v případě
sporu (konfliktu) s jinými mocemi musí zvítěziti.
Představa „největší moci“ je tedy patrně svou vlastní podstatou
povahy fysické (přírodovědecké): ve fysice se dá intensita či stupeň
síly měřiti (vyjadřovati) číselně. Jakým způsobem lze však měřiti
stupeň a intensitu státní moci, přináležející buď státu samému nebo
jeho orgánům, jako jsou panovník nebo lid, a zjistiti, že jde sku
tečně o moc největší (nejvyšší), tedy o suverenitu? Moci, působící
v t. zv. sociálním a tedy i ve státním životě, mohou býti a jsou též
skutečně nej různějšího druhu. Vedle fysické a duševní (intelek
tuální), pokud se týče mravní, možno zde rozeznávati moc vojen
skou, jejíž síla by se měřila počtem vojáků, pušek, děl, válečných
letadel atd., moc finanční, moc povšechně hospodářskou, nebo ještě
povšechněji politickou a mnohé jiné takové moci. A je jasno, že
jakékoliv jen poněkud přesnější měření (srovnávání) intensity či
síly těchto mocí je myslitelno pouze uvnitř téhož druhu sociálních
mocí, neboť nemá smyslu srovnávati sílu určité vojenské moci se
sílou určité mravní, nebo finanční, nebo intelektuální moci atd. Po
všechný úsudek, že určitá moc je absolutné nejvyšší, nevypovídá
pranic, pokud nevíme, o jakou moc vlastně jde. Intensitu (sílu)
takové povšechné moci nelze vůbec zjišťovati a nelze tudíž ani ně
kolik takových mocí navzájem měřit. Následkem toho nemá také
tvrzení, že ze všech svazových jednotek, skládajících se z těchže lidí
a nalézajících se na stejném území — jako jsou na př. národnostní
jednotky (národy), církevní společnosti, třídní a zájmové skupiny
a konečně i svazová jednotka, jež „státem“ se nazývá — je ona
„suverénní“ (svrchovaná), která má nejvyšší moc, žádného rozum
ného smyslu.
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Ukazuje se tudíž, že pomocí kriteria nejvyšší moci nelze v žád
ném případě určit, je-li ta či ona svazová jednota státem nebo ne
— pokud máme za to, že svrchovanost v právě zmíněném smyslu
je nezbytnou náležitostí každého státu, jak učil na př. vlastní za
kladatel nauky o suverenitě Jean Bodin a po něm i velká část státovědecké nauky. Než nechybí, jak známo, ani hlasy, které svrchova
nost nepovažují za nezbytnou vlastnost státní moci (státu) a roz
lišují takto státy suverénní a nesuverénní, resp. polosuverénní, jako
na př. G. Jellinek (n. u. m. str. 514), jenž poukazuje na skutečnost,
že byly státy, které nebyly „ještě“ suverénní — jako stát středo
věký — a že vůbec „suverenita není žádnou absolutní kategorií,
nýbrž kategorií historickou“ (str. 515). Tento výměr Jellinkův jest
s hlediska metodologického velice zajímavý a pro školu jím repre
sentovanou příznačný. Jeho protiklad „absolutních“ a „historic
kých“ kategorií (logických či jakých?) je s hlediska noetiky nor
mativní nesrozumitelný. Totéž platí o jeho metodě, jíž dospívá
k obecné definici státu: Ze skutečnosti, že středověký stát nebyl
suverénní, nesoudí, jak dalo by se očekávati, že tedy tento stát ne
byl vlastně státem, nýbrž, že suverenita není nezbytným znakem
státu. Odkud pak ale ví, že středověký stát byl státem?
Pro suverenitu jakožto reální moc není však podle tradičních ná
zorů příznačné jen to, že je mezi všemi ostatními mocemi (silami)
nejvyšší, t. j. tedy patrně nejsilnější, nýbrž také, že jest nezávislou.
Tuto nezávislost lze si mysleti pouze jako důsledek skutečnosti, že
suverenita jest nejsilnější mocí; neboť jen ta moc bude se jeviti jako
„nezávislá“ na jiných mocech, která jest z nich nejvyšší, t. j. nej
silnější, poněvadž ona může dělat, co jí libo. Znamená tedy ne
závislost, jak již slovo samo naznačuje, pojem v podstatě negativní:
nedostatek vázanosti. Tato negativní vlastnost jest též ve skuteč
nosti nejtypičtější pro běžné pojetí suverenity. Jejím důsledkem
jest, že suverenita, pokud ji chápeme jako vlastnost (funkci) či
nitele, jejž si zároveň — tím či jiným způsobem — představujeme
jako subjekt nebo osobu právní, vypadne nutně z oblasti norma
tivního poznávání. Stává se pojmem politickým a to přes veškeré
úsilí nauky učiniti z ní pojem právní (srovn. na př. Jellinek n. u. m.
str. 503). Suverénní stát, pokud jest právě suverénní, může pře
devším vůči jiným státům dělati, co mu libo, t. j. jejich vzájemné
vztahy znamenají anarchii čili negaci vztahů právních (normativ
ních). Neboť zásada, že suverénní stát může dělati, co mu libo, ne
znamená, že jest mu to dovoleno (sc. určitou normou), nýbrž pouze
15*
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konstatování fakta: ono „může dělati“ neplyne z normy, nýbrž
právě ze skutečnosti, že stát jest suverénní, t. j. nejsilnější. Oblast
kausální, ve které projevuje se nezávislost suverénního činitele,
mění se však v oblast metanormativní, když nezávislostí chceme
rozuměti schopnost ničím a nikým neomezené normo tvorby. Zna
mená to, že stát, pokud je suverénní, může zcela nezávisle, t. j. bez
jakýchkoliv normativních omezení stanovití normy s nárokem, aby
byly považovány za platné. Tato nezávislost plyne z jeho nej vyšší
moci, kterou — podle běžných názorů — uplatňuje vůči svým pod
daným. Vykonává vůči nim to, čemu běžný názor říká impérium:
může jim rozkazovati a zakazovati, co mu libo. Ani tato jeho ne
závislost (jakožto moc) neplyne a nemůže plynouti z nějaké normy,
která by zněla: můžeš stanovití, co ti libo, poněvadž takovou „nor
mu“ nelze považovati za normu, jelikož jest jejím logickým proti
kladem jakožto výraz absolutní svobody. Ona moc podává se na
opak pro tradiční nauku z podstaty státu jako takového.
Po tom, co bylo řečeno, zdá se býti jasno, že zjev vnějšího světa,
který by se skládal — podobně jako fysický člověk se skládá z masa,
kostí a krve — z území a obyvatelstva na něm usedlého a vyzname
nával se nějakou nej vyšší mocí, již jest si nutno představováti jako
reální sílu působící ve světě vnějším, žádným způsobem nemůže býti
nebo státi se předmětem normativního, tedy právnického pozná
vání, pokud uznáme, že všeliké normativní poznání může se týkati
jen toho, co býti má. I pojem suverenity musí proto změniti zá
sadně svou tvářnost, má-li býti zachráněn, pokud se týče státi se
upotřebitelným pro toto poznání.
r" Jak tuto záměnu provádí normativní teorie, bylo již naznačeno
v §§ 18 a 19. Zde dlužno s hlediska kritiky tradiční nauky dodati,
že pojem svrchovanosti či suverenity jest nutno konstruovati tak,
aby se mohly státi vlastnostmi normových souborů jako takových.
Je-li správné, že normativní pojem státu rovná se pojmu právního
řádu a je-li dále správné, že poznávat právnicky (normativně) stát
může znamenati pouze poznávat jeho právní řád, pak možno v po
jmu suverenity právního řádu (a jakéhokoliv jiného normového
souboru) shledá váti jistou vlastnost tohoto předmětu normativního
poznávání, kterou poznávající subjekt do něho vkládá, resp. u něho
předpokládá, t. j. jeho uzavřenost čili nezávislost na jiných mož
ných předmětech normativního poznávání, jinými slovy jeho jed
notnost a samostatnost. „Samostatným“ a tudíž „svrchovaným“
jest pak onen normový soubor, který — podle předpokladu po
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znávajícího subjektu — má samostatnou, odjinud již neodvoditelnou normativní relevanci. Svrchovaný normový soubor jeví se
takto jako protiklad k případu pouhého dílčího, nesamostatného
souboru, jehož relevance jest zakotvena v předpokládané platnosti
souboru celkového, totálního. A poněvadž jest zároveň obecně plat
ným pravidlem normativního poznávání, že poznávání to musí býti
jednotné, t. j. soustavné (systematické), což vylučuje právě, aby
předmětem jeho staly se současně dva nebo více samostatných, t. j.
na sobě nezávislých, jinými slovy: suverénních normových souborů
— jako na př. právní řád československý a francouzský — jest
princip suverenity v tomto normativním smyslu zároveň principem
normativního poznávání vůbec, tedy pravidlem metodologickým:
má-li se státi určitá mnohost norem předmětem jednotného (syste
matického) poznávání, musí býti poznávajícím subjektem před
pokládána její svrchovanost, t. j. zásadní nezávislost na jiných
obdobných mnohostech, tudíž samostatnost. Jakousi obdobu mezi
suverenitou právního řádu a běžným pojmem suverenity státu lze
pak spatřovati v tom, že v obou projevuje se určitá nesnášelivost:
tak jako suverénní právní řád vylučuje, jakmile se stane předmětem
poznávání, kterýkoliv jiný právní řád z možnosti státi se současně
(zároveň) také tímto předmětem, tak neguje vlastně — v oblasti
politické — každý absolutně suverénní stát právě následkem své ab
solutní svrchovanosti existenci každého jiného, stejně suverénního
státu. Mezi takovými státy není důsledně myslitelný žádný norma
tivní vztah (poněvadž by odporoval jejich zásadní nezávislosti, t. j.
suverenitě), nýbrž normálním vztahem mezi nimi může býti pouze
válka — nikoliv však jakožto typický exekuční prostředek norma
tivní (mezinárodní), nýbrž jako holé faktum zápasu.
Přes tento právě zmíněný neodbytný důsledek připouští tra
diční nauka možnost normativních vztahů mezi suverénními státy
a jejich výrazem jest konstrukce zvláštního mezinárodního práva
(mezinárodního právního řádu) v protivě k jednotlivým právům
vnitrostátním (vnitrostátním právním řádům). Představuje si při
tom zpravidla věc tak, že subjekty (roz. povinnostními) mezinárod
ního práva jsou státy a jen státy (na př. Anzilotti, Lehrbuch des
Völkerrechtes, 1929, str. 89), kdežto povinnostními subjekty vnitro
státního práva jsou jednotlivci (občané, poddaní atd.). Rozumí se,
že i v této představě státu jako subjektu práva mezinárodního po
sunuta bývá jeho schopnost nabývati oprávnění (a contr. způsobi
losti státi se zavázaným) do popředí. Pojetí státu jako kusu vněj
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šího světa, který v tomto světě žije a působí, hoví další představa
práva mezinárodního, resp. vnitrostátního, jakožto zvláštního pro
středí či oblasti, v nichž se život státu odehrává a v nichž může docházeti k různému spojení těchto jednotlivých konkrétních států,
kterému se podle toho připisuje buď povaha mezinárodní nebo
vnitrostátní či státoprávní {Pražák, Základní rysy, str. XVII; viz
níže § 40).
Připisovati státům absolutní suverenitu (nezávislost, neváza
nost) znamená, jak již bylo naznačeno, negaci mezinárodního
práva. Postulát této suverenity jako politický program jeví se pak
jako důsledek imperialistického (a contr. pacifistického) světového
názoru. {Kelsen, Das Problem der Suveränität und die Theorie des
Völkerrechts, str. 317.) Přemístíme-li pak problém suverenity (ja
kožto vlastnosti státu jako sociálního i politického útvaru) do
oblasti normativní, objevuje se nám v konstrukci t. zv. primátu
práva vnitrostátního (viz § 19) a suverenita proměňuje se z reální
síly zásadně v normotvornou kompetenci, roz. neobmezenou. Stává
se z vlastnosti státu vlastností normového souboru (právního řádu).
Zmíněný primát nejeví se však již jako nějaká skutečná moc či síla
toho či onoho sociálního zjevu, nýbrž jako subjektivní přínos (před
poklad či hypotesa) poznávajícího subjektu, který má zásadně
volbu mezi ním a jeho protikladem (primátem práva mezinárod
ního). Při volbě té bude arciť vázán konkrétním obsahem vnitro
státního práva (právního řádu), o které jde, poněvadž i ono samo
může se přikláněti buď k té či oné konstrukci — podle toho, zda pří
slušný právní řád vnitrostátní (jeho ústava) se prohlašuje za svr
chovaný, t. j. nezávislý a neomezený, čili jinými slovy zda normo
tvorná kompetence jeho nej vyššího normotvorného činitele je ome
zena čili nic. (Sr. na př. ústavní listinu československou, v níž ta
kové omezení Národního shromáždění nenacházíme; podle ní může
ústavním zákonem býti platně stanoveno — přes opačné ustanovení
čl. I. mírové smlouvy saint-germainské ze dne 10. září 1919, která
nemá ani relevanci ústavního zákona — cokoliv; Weyr, Soustava
československého práva státního, str. 80.)
Je-li pojem suverenity zproštěn onoho mystického významu
a tajuplného nimbu, jímž bývá obestřen v tradiční nauce, pak ani
stát nemůže znamenati zjev, který by se svou podstatou zásadně
a zcela lišil od jiných svazových jednotek či veřejnoprávních kor
porací. Není a nemůže býti zásadního a základního rozdílu mezi
státem na jedné straně a zeměmi, okresy a obcemi, zkrátka všemi

231

ostatními územními korporacemi na straně druhé. To musí platiti
zejména s hlediska, které spatřuje v něm sociální realitu.
Relativování právě zmíněného rozdílu, které plyne ze správné
kritiky běžného pojmu suverenity, neplatí však jen ve příčině sva
zových jednotek, které nacházejí se jaksi pod státem (země, obce
atd.), nýbrž stejně ohledně zjevů, které nacházely by se — v ob
dobné hierarchii — nad ním, jako na př. to, čemu se říká nadstát
nebo stát světový, který by se skládal z jednotlivých (dosud suve
rénních) států, ztrativších svou absolutní suverenitu a stavších se
takto pouze státy dílčími (viz o tom blíže § 40). Relativnost hranic
mezi státem a nadstátem probleskuje ostatně i v tradiční nauce,
pokud jedná o sdružených státech a jednotlivých druzích takového
sdružení, zejména o státu spolkovém.
Vedle kausálně-explikativních definicí státu jako kusu vnějšího
světa (svazové jednoty) vyskytují se v nauce definice teleologicky
zabarvené: stát jako svazová jednota určuje se — patrně vůči jiným
podobným jednotám — účelem, který sleduje nebo má sledovati
(srovn. na př. definici Pražákovu, Základní rysy, str. VI, jemuž
je stát „trvalý, organický svazek lidstva, jisté teritorium obývají
cího, v jedinou vůli a v jedinou moc nejvyšší, jehož účelem jest
napomáhati dosažení všech životních úkolů lidu, takto spojeného“).
Teleologického kriteria, jímž ovšem definice státu — a tím i stát
sám — dostává se do zcela jiné roviny noetické, použito bylo v na
uce ke třídění jednotlivých druhů či typů států (zejména Aristo
telem; viz § 40).
V § 18 byla již řeč o problému vzniku a zániku státu. Bylo
tam naznačeno, že problém ten zůstává pro běžnou nauku juristicky
neřešitelný pokud ve státě spatřuje kus vnějšího světa, který může
vznikati a zanikati, po případě měniti se, jako vše ostatní v něm.
Totéž platí, jak budiž zde po rozboru běžné definice státu, skládají
cího se z uvedených tří typických prvků (území, lid, organisace či
moc), výslovně dodáno, o problému identity státu a jeho případných
změnách. Je-li stát jako kus vnějšího světa individualitou, obdobnou
individualitě jednotlivých živočichů (biologických jednotek) — jak
to plyne z oblíbeného antropomorfistického pojetí jeho — pak vzniká
pro tradiční názor obtížná otázka, které změny v jeho podstatě do
týkají se jeho individuality a které ne. Zůstává stát týmž státem,
t. j. touž individualitou, když předpokládáme, že nastane změna jeho
území? Nebo změní se, t. j. zaniká jeho individualita, když změní
se — zcela nebo částečně — jeho t. zv. osobní substrát, t. j. obyva
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telstvo? Jaký vliv má na jeho individualitu případná změna jeho
právní organisace, t. j. změna, nastavší v jeho nej vyšší moci? Do
tkne se jeho individuality snad i částečná změna v jednom ze tří na
značených směrů, jinými slovy: kdy možno mluviti o kontinuitě
přes nastalé změny? Jak dlužno si představovati tuto kontinuitu
v případech, kdy z jednoho určitého státu jakožto individuality
stává se jiný určitý stát (sukcese států) a kde najdeme hranici mezi
těmito případy sukcese států a případy, kdy nová státní individua
lita (nový stát) vzniká jaksi z ničeho, nemajíc žádného předchůdce
a nejsouc sama sukcesorem? Řešení všech těchto a jim podobných
otázek, jak je nacházíme v literatuře, je nevyhovující, poněvadž
zcela libovolné.6)
Jeví-li se pro normativní hledisko stát jakožto předmět pozná
vání jako právní řád, pak patrně shora naznačené problémy vzniku,
zániku, změny a kontinuity státu znamenají otázku po identitě
a kontinuitě resp. diskontinuitě právního řádu (normového soubo
ru). Normový soubor zůstává potud týž, t. j. identický, pokud jeho
ohnisko (viz § 19) zůstává nezměněno. Jeho identita (individua
lita) jest takto povahy ryze formální, t. j. konkrétní obsah normo
vého souboru jest nerozhodný; k tomuto obsahu patří ale, jak z ho
řejších výkladů se podává, územní a osobní (věcná) kompetence
jeho norem, dále pravidla, kterými upravena jest normotvorba,
což znamená v mluvě tradiční nauky: konkrétní úprava organisace
či moci státní. Identita resp. individualita normového souboru zá
vislá jest zcela na identitě resp. individualitě východiska po
znávajícího subjektu jakožto jeho subjektivního přínosu. Zaujme-li
však poznávající subjekt to či ono východisko, pak nachází v před
mětu svého poznávání (v konkrétním normovém souboru) pomůc
ky, jimiž může zjistiti — arciť pouze s hlediska dynamického —
jeho kontinuitu. To vysvitne jasněji z následujícího příkladu: Práv
*) Podobné obtíže vyskytují se ostatně — třeba ne ve stejné míře — i v ob
lasti přírodovědeckého poznávání, jde-li o pojem identity a představu individua
lity, a to následkem samotné povahy tohoto poznávání, které jest v podstatě
své mechanistické a analytické. „In-dividualitou“ v přírodovědeckém smyslu
byl by proto pouze atom, to jest něco, co nelze již dále rozložit (rozkládat) ;
naproti tomu jeví se individualita ve smyslu normativním, resp. teleologickém
jako něco, čehož nedělitelnost a tudíž celistvost konstituována jest syntetickým
principem poznávajícího subjektu (normou, účelem). Takovou individualitou
jest především člověk a každý jiný živočich, ale stejně i stroj (na př. automobil).
O identitě zjevu (na rozdíl od pojmu) lze pak mluviti pouze tehdy, když —
přes ty či ony změny na něm pozorované — zůstává jeho individualita ne
porušená.
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ní řád — a tudíž i stát — zůstává týž, pokud mění se podle pra
videl v něm samým obsažených. To znamená tedy, že identita
právního řádu (státu) zůstává zachována, třeba by se změnily —
cestou právní kontinuity — úplně prvky, z nichž se stát podle
běžného názoru skládá (území, obyvatelstvo, úprava moci). Iden
tita (individualita, kontinuita) zaniká naproti tomu, jakmile před
pokládáme, že ony změny — třeba sebe nepatrnější — nastaly
cestou diskontinuity. To jest případ revoluce (převratu, rozuměj:
ohniska předmětu normativního poznávání).7) Revoluce jest takto
negaci práva čili negací dosavadního jeho ohniska. V oblasti noetické znamená změnu poznávacího východiska (opuštění ohniska
dosavadního a nastolení jiného).
Za předpokladu svrchovaného, t. j. samostatného právního
řádu (viz výše) je tedy představa změny nebo přechodu jednoho
státu (právního řádu) v jiný — to jsou případy t. zv. státních
sukcesí podle běžné nauky — při identitě obou nemyslitelná resp.
protismyslná, poněvadž při identitě přestává míti představa změny
či sukcese významu: stát (právní řád) zůstává týž — a bez ní
nejde právě o změnu nebo přechod.
To, co bylo právě řečeno, platí však toliko za předpokladu su
verenity (primátu) vnitrostátního právního řádu. Za tohoto před
pokladu či s tohoto hlediska je vznik (absolutní) a zánik jakož
i změna individuality určitého státu (právního řádu), t. j. t. zv.
sukcese státu — na př. československého — skutečností či zjevem
zásadně metanormativním, t. j. nedá se normativními prostředky
ani poznávat ani ospravedlňovat. Jinak má se věc s hlediska suve
renity (primátu) mezinárodního právního řádu. S tohoto hlediska
jeví se, jak již bylo naznačeno, jednotlivé vnitrostátní právní řády
jako pouhé dílčí normové soubory, jež v jednotu spojuje, zname
naje zároveň vrchol této jednoty, právní řád mezinárodní. On
stává se takto suverénním (samostatným, nezávislým) normovým
souborem; normativní relevance dílčích normových souborů a je
jich jednotlivých částí (norem) prýští z nadřízeného souboru;
představě tohoto nadřízeného obecného normového souboru odpo
vídá pak běžná představa nadstátu nebo světového státu, který obe’) Sander, Das Faktum der Revolution und die Kontinuität der Rechts
ordnung (Zeitschrift für öffentl. Recht, I, 1919/20), Stránský, Právo a revoluce
(Věd. Roč. právn. fakulty Masarykovy university, III, 1924), Neubauer, Re
voluce (Slovník veř. práva čsl., III), Weyr, Soustava čsl. práva státního, II. vyd..
1924, str. 53).
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píná jednotlivé své části: státy dílčí (srovn. k tomu obdobu spol
kového státu a jednotlivých dílčích států, z nichž se skládá; viz
§ 40).
Konstrukce, vycházející z naznačeného primátu mezinárodního
práva, umožňuje pak chápati normativně určité předměty (zjevy),
které s hlediska primátu vnitrostátního právního řádu mají nutně
povahu metanormativní (= přesahující poznávací meze norma
tivní metody), jako jest vznik nebo zánik normy (normového sou
boru, státu), revoluce jakožto negace práva atd. jako předměty
imanentně normativního poznávání. Tak může na př. mezinárodní
norma, pokud si ji představujeme jako normu nadřízenou právním
řádům vnitrostátním (nesuverénním, dílčím normovým souborům),
stanovití, kdy a za jakých předpokladů vzniká nebo zaniká ten či
onen dílčí normový soubor, t. j. v obvyklé mluvě: dílčí stát, po
dobně jako jednotlivý vnitrostátní právní řád může určovati a ve
skutečnosti též určuje, kdy a za jakých okolností vznikají resp. za
nikají dílčí normové soubory a jejich personifikace, jako jsou
na př. konkrétní spolkové stanovy a příslušný soukromý spolek.
Tak může na př. mezinárodní právo obsahovati zásadu legitimity
nebo princip t. zv. dokonaných skutků (faits accomplis),8) které
dodatečně legitimují to, co podle příslušného dílčího souboru (vni
trostátního právního řádu) jeví se jako pouhá negace práva, nebo
— positivně — jako přímý protiprávní čin (politická revoluce, ve
lezrada a pod.). Ono jediné může dále upravovati t. zv. sukcesi
států, t. j. případy přechodu jednoho státu v jiný, takže přes vni
trostátní diskontinuitu může se — právě následkem ustanovení me
zinárodního (nadřízeného, suverénního) právního řádu — stát,
vzniklý revolucí, t. j. negací jiného státu, jeviti jako jeho nástupce
či pokračovatel (sukcesor). — O tom, že všecky tyto a jim podobné
úvahy umožňuje pouze t. zv. monistické pojetí, t. j. konstrukce,
která — na rozdíl od pojetí dualistického — předpokládá určitý
normativní vztah mezi tím, čemu se říká právo mezinárodní a tím.
čemu se říká právo vnitrostátní, ať již ve smyslu primátu toho či
onoho práva, viz blíže § 19.

8) Weyr, Idea právní kontinuity a teorie t. zv. faits accomplis (Sborník
věd právních a státních, roč. 1916, XVI.).
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§ 39.
NAUKA O STÁTNÍCH FUNKCÍCH

Zásadně antropomorfistické pojetí státu má v zápětí, že si jej
tradiční nauka představuje jako bytost, jejíž činnost — obdobně
jako u fysických jednotlivců (lidí) — projevuje se ve světě vněj
ším, zkrátka jako bytost jednající.1') K antropomorfistickému pojetí
patří i pojetí organické: činitel projevuje svou činnost zvláštními,
k tomu účelu přizpůsobenými prostředky, t. j. svými orgány, jinými
slovy: orgány fungují, mají funkce. To platí zejména o funkcích
t. zv. právnických osob (korporací) a především státu. „Funkcí“
v širším slova smyslu jest právní nauce i příslušnost (kompetence),
která určena jest právní normou tomu kterému právnímu subjektu.
V tomto smyslu mluví se na př. o úředních funkcích. „Funkce“
přisuzují se však nejen právnickým osobám (korporacím a fysic
kým jednotlivcům se samostatnou právní subjektivitou), nýbrž
i t. zv. orgánům. Tyto „orgány“ — na př. jednotlivé úřady státní
— nepovažují se za samostatné právní subjekty, nýbrž jejich
„existence“ spadá v jedno s jejich jednotlivými funkcemi. Orgánní
teorie užívá zřejmě obdoby pojmu „orgánu“ ve smyslu přírodo
vědeckém.
Obdoba přírodovědeckého nazírání v oboru poznávání právnic
kého (normativního) způsobila, že i pro právní teorii vznikl pro
blém poměru mezi substancí právního zjevu — na př. státu —
a jeho jednotlivými funkcemi. Výslovně rozeznává se totiž v tra
diční nauce podstata (substance) státu — jako zjevu sociálního,
politického atd. — od jeho případných funkcí, ačkoliv na druhé
straně zdůrazňuje se správná myšlenka, že „právní“ bytost (pod
stata, substance) státu a jiných mu podobných zjevů či korporací
vyčerpává se cele jeho funkcemi, t. j., že jeho „existence“ bez
těchto funkcí jest nemyslitelná. Avšak představa, že vedle těchto
funkcí jest zde přece ještě samostatná podstata (substance), vy
plývá na př. ze známého učení o nedělitelnosti státní „moci“, t. j.
souhrnu všech státních funkcí, čímž má — při zřejmé mnohosti
těchto funkcí — býti zachráněna jednotnost státu jako právního
zjevu, ačkoliv je zřejmo, že jakmile státní moc (a tím i stát) zvěč
níme, t. j. považujeme za samostatnou substanci, o nějaké „nedě
litelnosti“ její nemůže býti řeči, poněvadž každá substance (ne') JVeyr, Státní funkce ve Slovníku čsl. práva veř.
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myslíme-li na atomy ve smyslu fysikálním či chemickém) jest zá
sadně dělitelná (srov. Kelsen: „Allgemeine Staatslehre“, str. 229).
Teorie o státních funkcích vycházejí vesměs z názoru, že stát
ních funkcí jest několik, a úsilí jejich směřuje tudíž k tomu, aby
tato mnohost byla určitým způsobem teoreticky (vědecky) usoustavěna. Jak zejména Jellinek (n. u. m. str. 632 a násl.) ukázal,
brala se teorie o státních funkcích dvojím směrem: buď usuzovalo
se prostě z mnohosti státních orgánů, vybavených jednotlivými
státními funkcemi, na mnohost těchto funkcí, nebo snažila se nauka
v podstatě těchto různých funkcí najiti zásadní rozdíly, které by
umožnily teoretickou soustavu jejich. Vedle toho ukazují dějiny
nauky o státních funkcích, že velmi často teorie sledovala dvě zá
sadní hlediska: nechtěla svým tříděním státních funkcí prokázati
pouze, jak ve státě jednotlivé jeho funkce (a tedy i příslušné státní
orgány) utříděny jsou, nýbrž jak by utříděny býti měly, t. j.
vedle teoretických poznatků stavěla praktické (politické) postuláty.
(O tom viz blíže následující vývody.)
Je zřejmo, že nauka, která se brala první shora naznačenou
cestou, musela si počínati deskriptivně (popisně): popisovala prostě
státní zřízení (právní řád) konkrétních států, kdežto nauka, která
domnívala se, že v podstatě jednotlivých státních funkcí tkví určité
zásadní rozdíly, byla nucena deduktivně (konstruktivně) rozdíly ty
prokázati. Státovědecké spekulaci, která postupuje touto posléz ře
čenou cestou, musí vzniknouti další otázka: Jsou určité funkce pro
každý stát nezbytné, což znamená, že bez nich není žádný stát
myslitelný, nebo jsou snad všecky deskriptivně zjištěné státní funkce
pouze nahodilé? V prvním případě bylo by prvním a nejdůležitěj
ším úkolem každé nauky o státních funkcích rozlišiti náležitě oba
druhy státních funkcí.
Další otázka týká se kriteria rozlišovacího. Takovýchto kriterií
může býti celá řada. Možno na př. tříditi funkce prostě podle růz
nosti orgánů, jak shora bylo již naznačeno: kolik různých orgánů,
tolik různých funkcí. Při tom nehledí se na konkrétní povahu čin
nosti (na př. válčení, správa financí, zákonodárství atd.), která
tvoří obsah jednotlivých funkcí. Nebo může právě tato povaha býti
rozlišovacím kriteriem. Zjevno, že toto kriterium podává třídění
jen zcela vnější: počet myslitelných státních funkcí může tu býti
zásadně neomezený, tak jako počet všech myslitelných činností.
Tertium comparationis všech jednotlivých funkcí byla by pouze
povšechná okolnost, že obsahem všech jest určitá činnost.
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Již u některých starších teoretiků probleskuje však správný ná
zor, že dlužno hledati juristicky relevantní kriterium, má-li býti
nauka o státních funkcích juristickou. To znamená, že jakákoli
činnost musí býti juristicky kvalifikována, t. j. býti v určité relaci
k právnímu řádu, má-li býti považována za „funkci“ ve smyslu
právním. Tuto povšechnou juristickou kvalifikaci spatřovala starší
nauka o státních funkcích již v povšechné okolnosti, že právě šlo
o státní funkce čili o činnosti, které se přičítaly státu jako subjektu
jednajícímu. Otázka však, čím liší se uvnitř tohoto užšího rámce
jednotlivé funkce neboli činnosti státní, t. j. je-li možno v tomto
rámci dále juristicky relevantně rozlišovati jisté typy funkcí, ne
bývá ve starší nauce o státních funkcích teoreticky řešena. I zde je
jasno, že by toto užší kriterium muselo býti opět právně nějak
relevantní, a že takovým právně relevantním kriteriem nemůže býti
pouhý konkrétní obsah jednotlivých činností (funkcí) státních,
na př. když rozeznávám státní funkci, spočívající ve válčení, od
státní funkce, spočívající ve stavbě nebo provozu železnic, nevěda,
kde je juristické tertium comparationis obou činností a rovněž ne,
čím se obě od sebe juristicky liší. Spolehlivou odpověď na tyto
otázky může dáti jen teorie, která si jasně uvědomí, zdali jsou
myslitelné různé postoje (relace) k právnímu řádu a jaké jsou. Jen
tímto způsobem možno dospěti ke skutečné juristické soustavě stát
ních funkcí.
Jako nejstarší nauka tohoto druhu bývá zpravidla uváděna
teorie Aristotelova (srov. Jellinek, n. u. m. str. 633). Aristoteles
patří k oné skupině teoretiků, kteří popisují prostě konkrétní státní
zřízení — je to u Aristotela starořecký městský stát — a z mno
hosti zjištěných státních orgánů usuzuje na obdobnou mnohost
státních funkcí. Zjišťuje tré takových orgánů: radu, úřady, a soudy,
a z toho plyne mu ihned obdobná trojčlennost záležitostí či funkcí
státních. Tato trojčlennost stává se pak — zajisté jen nahodilým
shlukem okolností — typickou pro řadu jiných nauk o státních
funkcích, jmenovitě pro teorii Montesquieuovu. Jc jisto, že Aristo
teles nemínil svou popisnou metodou vyjádřiti názor, že právě tyto
tři funkce jsou typickými (nezbytnými) pro všecky myslitelné státy.
Mělť před sebou jen konkrétní státní zřízení své vlasti a své doby.
Toto státní zřízení bylo povahy republikánské.
Podobně jako Aristoteles orientovali i pozdější spisovatelé svou
nauku o státních funkcích státní formou, která jim byla nejbližší,
t. j. absolutní monarchií (Bodin, Hobbes, Pufendorf).
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Zvláštní oblibě těšilo se v novější době třídění státních funkcí
na pět základních směrů nebo oborů státní činnosti podle počtu
nejvyšších úřadů, které panovník měl zpravidla po ruce. Jsou to:
záležitosti vnější, vnitřní (čili „policie“, finance, soudnictví
a válka. I toto třídění vychází z téže zásady, o níž shora byla řeč:
je to deskripce obligátní tehdy organisace konkrétního státního zří
zení, která se ani nepokouší zjistiti nějaké vnitřní (podstaty samé
se týkající) rozdíly mezi těmito funkcemi.
Do teorií o státních funkcích, které zprvu chtěly býti a skutečně
byly ryze popisné, vnikaly prvky cizí, hodnotící. Autoři nechtěli
svým učením jen ukázati, jak státní funkce ve státě uspořádány
jsou, nýbrž též, jak by uspořádány býti měly. Jsou to tedy prvky
politické, jinými slovy: politické postuláty (juristicky: úvahy de
lege ferenda). Podle svého buď absolutistického nebo demokratic
kého smýšlení vyvozují tito autoři ze svých pouček řadu práv, která
panovníkovi příslušeti mají nebo nemají. Pěstují tím zřejmě při
rozené právo, na positivním státním (ústavním) právu nezávislé;
Tak na př. Locke (Two treatises on government, 1690), který není
již tak čirý politický absolutista jako Hobbes, rozlišuje nejen řadu
jednotlivých státních funkcí, nýbrž i jejich hierarchii: rozlišuje
státní moc zákonodárnou, jí podřízenou moc výkonnou, a vedle
obou „praerogativů“ jako funkci panovníka-suveréna, která stojí
i nad mocí zákonodárnou, při čemž arciť odůvodnění této její
nadřazenosti zůstává nejasné a vysvětluje se jen monarchistickou
tendencí autorovou.
V nauce o státních funkcích rozhodný krok kupředu učinil
teprve Montesquieu (Ksprit des lois), ač arciť i jeho učení je ještě
velmi vzdáleno metodologické ujasněnosti a to hlavně proto, že
zřejmě mísí teoretické poznatky státovědecké s praktickými (poli
tickými) postuláty. Tvrdí, že v každém — tedy nikoliv jen v tom
či onom empirickém — státě dlužno rozeznávati tři funkce státní
(touto zásadní trojčlenností funkcí připomíná Aristotela) : zákono
dárnou, soudní a výkonnou. To jest poznatek teoretický. K němu
přistupuje praktický postulát: aby každá z těchto tří funkcí byla
přidělena samostatným, na sobě nezávislým orgánům státním. Od
tohoto oddělení oněch tří „mocí“ — t. j. od jejich rovnováhy —
slibuje si udržení svobody ve státě. Neuvažuje mnoho o podstatě
každé z nich, jakož i o rozdílu mezi nimi, rovněž tak ne o jejich
vzájemném poměru: jsou-li si zásadně přiřazeny nebo hierarchicky
nadřazeny, pokud se týče podřazeny. Politicky znamená jeho nauka
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útok na státní formu absolutistickou (autokratickou) a doporučení
monarchie konstituční.
Téže nauky — po jisté obměně — bylo pak použito k ospra
vedlnění demokratického (republikánského) zřízení státního. K to
mu bylo třeba správného teoretického poznání, že při oněch třech
funkcích Montesquieuových nemůže jiti o funkce souřadné, nýbrž
hierarchicky uspořádané. Primát mezi nimi patří funkci či moci
zákonodárné a tato moc přísluší zásadně lidu jako suverénu. Tak
učil zejména Rousseau a tím stala se teoretická nauka o trojčlennosti státních funkcí, spojená původně s praktickým postulátem
vzájemné jejich odloučenosti, z ochráňkyně státní formy monarchie
konstituční průkopnicí státní formy republikánské a tím arciť musí
zároveň padnouti praktický postulát přesné odloučenosti jednotli
vých nositelů oněch tří funkcí (orgánů státních), jehož původním
účelem byla ochrana lidu a jeho svobody proti absolutistickým
choutkám panovníkovým. Neboť, jakmile byl jasně poznán primát
funkce zákonodárné proti oběma druhým a funkce tato přidělena
zásadně svrchovanému lidu, nebylo již příčiny báti se o svobodu
lidu, kdyby všecky tři „moci“ byly spojeny v jedněch rukou pra
vého suveréna, t. j. lidu samotného na místě bývalého absolutního
panovníka. Tak vzniká praktický důsledek této politické koncepce :
státní forma t. zv. parlamentní republiky s jediným vpravdě
svrchovaným orgánem státním : lidovým parlamentem.
U srovnání s dominujícím postavením, kterého si dobyla jak
v teorii tak v praxi Montesquieuova nauka o rozlišování státních
funkcí v zákonodárství, soudnictví a správu, nepadají valně na
váhu její pozdější modifikace, jako na př. rozlišování mezi vládou
a správou (gouvernement, administration; Regierung, Verwal
tung), pocházející z francouzské praxe, a s tím souvisící rozlišo
vání mezi t. zv. volnou a vázanou (sc. právními normami) státní
činností, a dále s jiného, avšak příbuzného hlediska: mezi vrchno
stenskou a sociální státní činností. První představuje si nauka jako
jednostranné autoritativní rozhodování (upravování), druhou jako
činnost, obdobnou té, kterou provozují soukromníci, spravující své
vlastní záležitosti. —
Z našich vývodů se podává, že teoretická soustava státních
funkcích je možná jen tehdy, když jednotlivé tyto „funkce“ chá
peme jako něco zásadně stejnorodého, t. j. jako činnosti normo
tvorné. Formálně, t. j. nehledíc k jejich obsahu, možno pak tříditi
normy podle míry právní relevance, která jim přísluší, a podle toho
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také jednotlivé funkce normotvorné, pokud se týče jejich „nositele“
(orgány normotvorné). Tak vzniká především rozdíl mezi normami
prvotními (zákony) a druhotnými (soudní rozsudky a správní
akty), pokud se týče rozdíl mezi příslušnými „funkcemi“, t. j. zá
konodárnou na jedné, soudcovskou a výkonnou na druhé straně.
K této dvojdílnosti též skutečně teorie dospívá (na př. Jellinek');
další rozlišování mezi soudnictvím a správou činí jí zřejmě obtíže
a jest skutečně naprosto neuspokojující. Obtíže ty spočívají v tom,
že se zde srovnávají a do jedné řady staví „činnosti“ úplně různo
rodé, jimž chybí všeliké tertium comparationis, jako na př. apli
kační činnost soudu (subsumpce konkrétní skutkové podstaty pod
obecnou normu, čímž vzniká druhotná norma konkrétní) s čin
ností spočívající ve stavbě železnice, nemocnice, v léčení nemocných
atd. nebo dokonce ve válčení. Jediné — avšak jen zdánlivé — ter
tium comparationis spočívalo by v tom, že se všecky tyto „funkce“
přičítají jednomu „činnému“ subjektu, t. j. státu. Avšak ve sku
tečnosti není tento stát (jako juristická konstrukce) „činným“,
nýbrž jednotliví jeho orgánové — soudcové, lékaři, inženýři, dů
stojníci atd. —, kteří tím vykonávají své orgánni povinnosti. Jen
pokud obsah této povinnosti možno chápati jako činnost normo
tvornou (aplikace obecných norem na konkrétní případy), jak tomu
jest u „činnosti“ soudů a správních úředníků, stanovících v roz
sudcích, rozhodnutích a opatřeních konkrétní normy nižšího řádu
než jsou obecné normy, jimi aplikované (zákony, nařízení a pod.),
možno vybudovati z těchto „činností“ soustavu státních funkcí ve
smyslu juristickém.
Ze soustavy státních funkcí takto pojaté vypadají arciť ony čin
nosti orgánů státních, které sice taktéž jeví se jako výkon povinnosti,
t. j. provádění norem, ale samy následkem své podstaty nemohou
již býti chápány jako akty normotvorné. To jsou činnosti výkonné
v užším slova smyslu, t. j. exekuční, jako na příklad exekuce civil
ních nebo trestních rozsudků (provedení popravy a pod.), nebo
konečně válka jako exekuční prostředek připuštěný právem mezi
národním atd. Že nekonečná řada všech možných výkonů (funkcí)
tohoto druhu — jmenovitě v oboru t. zv. veřejné správy — nedá
se vtěsnati do nějaké juristické soustavy státních funkcí, je jasno,
poněvadž chybí jakékoli juristické (normativní) tertium compa
rationis mezi činnostmi jako jest na př. stavba železnic, silnic,
budov, vyučování dětí, léčení nemocných, vedení války, věznění
nebo poprava pravoplatně odsouzených osob, exekvování dlužníků
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atd. Mají-li všecky tyto „činnosti“ či „výkony“ býti chápány jako
státní funkce, t. j. činnosti, vykonávané jednotlivci jakožto orgány
státními a ne jako „soukromníky“, je třeba, aby tu byla relace
k právnímu řádu, následkem které jeví se obsah oněch činností jako
právní povinnost orgánu výkonného. Jen tak lze na př. jurísticky
odlišit dva výkony, které jinak — t. j. ve skutečnosti — jsou úplně
stejnorodé, jako vraždu, právním řádem zakázanou, a provedení
popravy, právním řádem určitému jednotlivci — popravčímu —
jako povinnost uloženou.
Z řečeného plyne dále, že obvyklé rozlišování mezi t. zv. „vol
nou“ a „vázanou“ státní činností a s tím související pokus, rozlišiti
obor soudnictví od oboru správy, jsou neudržitelné. Je především
neudržitelná představa, jakoby pro výkonné (= správní) orgány
„tvořil zákon toliko hranici nejkrajnější, kterou orgánové ti nikdy
překročiti nesmějí, uvnitř níž však volně mohou se pohybovati. . .
kdežto tomu, kdo koná spravedlnost, jest právo měřítkem výhradným . . (Pražák: „Rak. pr. úst.“, III, § 230). To, co zde Pražák
tvrdí o výkonných orgánech (roz. státních) a Jellinek obdobně na
značuje na místě shora citovaném („Nebo řeší stát... úkoly. . .
buď dle oněch abstraktních norem nebo uvnitř mezí, jež jsou mu
jimi stanoveny“), platí jen o soukromnících, pro jejichž činnost
arciť „zákony (a jiné platné normy právní) tvoří toliko hranici
nejkrajnější.. ., uvnitř které však volně mohou se pohybovati“.
Tento „volný pohyb“ znamená sféru svobody (státoobčanské),
právním řádem negativně vymezenou (poněvadž je právě charakterisována nedostatkem povinnosti k onomu „pohybu“), a nemůže
tudíž nijak býti konstruován jako orgánní činnost. Neboť „orgánní
činnost“ či „funkce“ znamená tolik jako činnost či funkce povi
novaná, a představa státu, který prostřednictvím svých orgánů (roz.
výkonných) „volně se pohybuje“, jest představou antropomorfistickou, totiž obdobou představy „volně se pohybujícího“ (uvnitř
hranic právním řádem stanovených) soukromníka.
Je-li tedy jakákoli výkonná funkce státní nutně determinována
právním řádem, t. j. jeví-li se jakákoli činnost jednotlivců, pokud
ji právě máme chápati jako orgánní (roz. státní) činnost či funkci,
jako výkon určité povinnosti, pak odpadá možnost, spatřovati právě
v oné nesprávně předpokládané „volnosti“ rozlišovací kriterium
mezi státní funkcí soudcovskou a výkonnou (v užším smyslu, t. j.
t. zv. správou). Nelze je spatřovati ani ve větší pokud se týče menší
materiální determinovanosti soudních a správních orgánů, která
16
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arciť může býti různá (větší nebo menší volné uvážení orgánů tvo
řících druhotné normy konkrétní), poněvadž zde jde vždy jen
o rozdíly kvantitativní, nikoliv kvalitativní. Rozdíl mezi funkcí
soudcovskou a výkonnou (v užším smyslu, poněvadž v širším
smyslu jde patrně v obou případech o funkce výkonné; něm. Voll
zug) může tedy býti s hlediska zde zaujatého vždy jen podružný.
Je nesporno, že již ve starších naukách o státních funkcích
ozývá se správný názor o juristické podstatě těchto funkcí. To vy
plývá zejména z obligátního protikladu funkce zákonodárné a soud
covské, jež obě chápány bývají — více nebo méně jasně arciť —
jako činnosti normotvorné. Teprve úsilí o trojčlennost státních
funkcí, jež počíná se, jak shora bylo řečeno, již samým Aristotelem
a s různými obměnami ovládá běžnou nauku o státních funkcích
dodnes, zavádí do nauky té nedůslednost a nejasnost. V teoretic
kých konstrukcích objevuje se snaha po systemisaci státních funkcí
s hlediska obsahového a hledisko to různě se kombinuje se (správ
ným) hlediskem formálně-juristickým, jež rozhodné jest na př. při
protikladu funkce zákonodárné a soudcovské, při nichž nehledí se
nikdy na veškerý možný konkrétní obsah těchto činností (= obsah
jednotlivých zákonů a rozsudků), nýbrž výlučně na moment for
mální: nikoliv to, co se jimi upravuje (na př. občanské právo,
trestní, vodní, živnostenské atd. právo), nýbrž čím a jak se upra
vuje (obecnou, konkrétní, pokud se týče prvotní nebo druhotnou
normou), zakládá zde rozdíl mezi oběma zmíněnými funkcemi.
S tohoto ryze formálního hlediska nebylo pro nějakou třetí („vý
konnou“) funkci státní žádného místa. Proto nauka, držíc se obli
gátní trojčlennosti státních funkcí, byla nucena zaměniti své for
mální hledisko a zaujímá postoj zřejmě antropomorfistický: před
stavuje si stát (jako držitele všech tří funkcí) v podstatě jako ob
dobu fysického jednotlivce, který arciť vedle případné normotvorné
činnosti (t. j. vydávání obecných pravidel jednání — norem — ja
kož i stanovení konkrétních rozkazů — norem — pro jiné) může
vyvíjeti ještě nepřehlednou řadu jiných činností, jako správu své
domácnosti, svého majetku, výchovu svých dětí, léčení svých pří
buzných, obstarávání nejrůznějších prací pro jiné atd. atd. Že pak
starší nauka přehlédla, že veškeré tyto činnosti „výkonné“ jen tehdy
mohou míti význam normativní (juristický), když jeví se jako
výkon povinnosti právní, t. j. když předpokládáme — a podle kon
krétního normového souboru předpokládati můžeme — určitou
relaci těchto činností k onomu souboru (právnímu řádu), a že dále
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mohou v jednu řadu s činností zákonodárnou a soudcovskou býti
postaveny jen tehdy, když je jakožto výkony povinnosti podobně
jako činnost zákonodárnou nebo soudcovskou možno chápati jako
tvorbu norem, (roz.: konkrétních a druhotných) — jak tomu jest
při t. zv. rozhodnutích a opatřeních správních —, vysvětluje se
zejména dvěma skutečnostmi: jednak nedostatkem noetického pod
kladu oněch nauk o státních funkcích, pak ale také historicky. Neboť
ona činnost, která se naukou obyčejně nazývá „výkonnou“ — t. j.
široký obor celé t. zv. veřejné správy —, jeví se v historickém vý
voji poslední složkou, která byla upravena právním řádem normami
(srov. Janovský: „Teorie veřejného vlastnictví“, 1927, str. 3 a n.).
Dávno po tom, co v oboru t. zv. soudnictví zvítězila zásada záko
nitosti (na rozdíl od čiré libovůle soudní), a v oboru zákonodárství
zásada konstitucionalismu (na rozdíl od čiré libovůle absolutního
panovníka), zůstával obor veřejné správy jakýmsi refugiem oné
zmíněné libovůle panovníků a jejich orgánů (úřadů správních),
nejsa právními normami buď vůbec upraven nebo jen zcela nedo
statečně. Odtud vysvětluje se, že teorie státních funkcí, chtějíc juristicky zachytit činnost státu na tomto normativně neupraveném
poli, dospěla k podivnému názoru, že v tomto oboru (na rozdíl od
oborů zákonodárství a soudnictví) může státní orgán podnikati co
koliv, jsa při tom vázán jen „hranicemi“ či „mezemi“, vytyčenými
zákony, a že přesto, že následkem onoho názoru uvnitř tohoto takto
zákony omezeného „volného“ prostoru není tedy pro jednotlivé čin
nosti správních orgánů žádné relace k právnímu řádu (leda nega
tivní, spočívající právě v jeho „volnosti“), tyto „volné“ činnosti
mají býti chápány juristicky, t. j. ne jako činnosti soukromníků,
nýbrž státních (veřejných) orgánů. Jen druhou etapu ve vývoji
teoretických názorů na zmíněnou „volnou“ činnost správních orgá
nů znamená proto představa, že akty těchto orgánů jsou sice (ju
risticky) nezávislé na vyšších (prvotních) právních normách —
t. j. zákonech —, že však svou právní relevanci čerpají ze sebe
(Otto Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, 1914.2)
Nelze pochybovati, že pokračující právní úpravou celého širo
kého oboru t. zv. veřejné správy (nejen t. zv. materiálními, nýbrž
i formálními, t. j. procesními normami) pronikne i v praxi poznání,
že právě v onom jediném směru, ve kterém možno vůbec funkci
„výkonnou“ srovnávat! s funkcí soudcovskou, t. j. s hlediska nor’) IVeyr, Otto Mayerův správní akt (Právník, roč. 1915).
16*
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motvorného, nemůže býti mezi nimi žádného základního rozdílu,
poněvadž obě funkce spočívají — zpravidla aspoň — ve tvorbě
právních norem téže kategorie, t. j. druhotných a zpravidla kon
krétních. Tímto poznatkem stane se pak nauka o trojčlennosti stát
ních funkcí tím, čím jedině může býti: nikoliv poučkou obecně,
t. j. pro každý stát a právní řád nutně platnou, nýbrž ona tradicionální trojčlennost bude se jeviti pouhým schématem, přistřiženým
na pravidelně se vyskytující organisaci právních řádů konkrétních
(empirických) států.
Podobnou schematičnost, vysvětlitelnou toliko historickým vý
vojem organisace moderního státu, ukazuje ostatně i každé členění
státních funkcí s hlediska ryze juristického. Předpokladem tohoto
členění jest totiž, jak plyne z hořejších vývodů, skutečná stupňo
vitost právního řádu, pokud se týče normotvorby jím upravované.
Tato stupňovitost není však logicky nezbytnou vlastností každého
normového souboru, poněvadž lze si (aspoň teoreticky) představiti
i soubor pouze jednostupňový. Rozumí se dále, že vzhledem k pra
videlné úpravě moderních právních řádů jeví každý z nich mnohem
více stupňů (roz.: konkretisace práva) než pouze dva, jak by dů
sledně plynulo z tradicionální nauky o trojčlennosti státních funkcí,
která, chápána juristicky, stává se dle řečeného vlastně dvojčlenností. Tak především ve všech právních řádech, jež znají vedle
zákonů obyčejných i zákony ústavní (ve formálním slova smyslu;
viz Weyr: „Soustava čs. práva státního“, II. vydání, str. 69),
člení se proces zákonodárný — nepočítajíc v to případnou normotvorbu jiného druhu (t. zv. „autonomní“) — ve dva stupně: tvorba
obyčejných a ústavních zákonů. Přesto bývá ku stanovení obou
druhů zákonů — ústavních a obyčejných — právním řádem povo
láván týž orgán normotvorný, t. j. parlament, a právě proto obojí
činnost normotvorná shrnována pod pojem funkce zákonodárné.
Podobně i orgánům „výkonným“ bývá právním řádem svěřována
normotvorná funkce na dvou, po případě i více stupních konkre
tisace práva: vydávají t. z v. nařízení, tedy normy, které mají sice
nižší relevanci u srovnání s obyčejnými zákony — tak jako oby
čejný zákon nemůže rušit (měnit) zákon ústavní, nemůže zákon
obyčejný býti rušen (měněn) pouhým nařízením —, vzhledem ke
konkrétním normám, vydávaným týmiž orgány „výkonnými“, však
relevanci nesporně vyšší: neboť ani rozhodnutí ani opatření správní
nemůže rušit obecnou normu, obsaženou v „nařízení“ (= protivit
se jí). Stejně jako empirický orgán zákonodárný (parlament) je
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tedy i empirický orgán výkonný (správní úřady) povolán tvořiti
normy různé relevance právní. Zato zpravidla orgány soudní ne
bývají povolány ke stanovení obecných norem, které by byly ob
dobou „nařízení“, vydávaných orgány výkonnými (správními),
a měly vyšší relevanci než konkrétní normy, stanovené soudy (roz
sudky). Naproti tomu, jak známo, bývají soudy právním řádem
vybaveny vůči obecným normám druhotným (nařízením) větší sa
mostatností než úřady správní, jsouce oprávněny zkoumati jich
platnost (srov. § 102 úst. listiny).
§ 40.

NAUKA O STÁTNÍCH FORMÁCH
Běžná nauka o státních formách jest v podstatě naukou o jed
notlivých druzích či typech států.1) Třídíc státy na jednotlivé
druhy, měla tato nauka na výběr ony tři prvky, z nichž podle
ni se každý stát skládá (viz § 38). Přes svůj metodologický Syn
kretismus byla na tolik juristická, že postřehla, že z nich hodí se
pouze prvek státní moci, pokud se týče její konkrétní organisace
v tom onom státě jako kriterium rozlišovací a nikoliv snad kon
krétní povaha jeho území nebo obyvatelstva.
Než třídění podle organisace státní moci není jediné. Přistupuje
k němu totiž v nauce státovědné, jak již svrchu bylo stručně na
značeno, hledisko teleologické.
Běžné učení o státních formách souvisí co nejúže s tradicionálním názorem státovědy na podstatu a pojem státu. Nacházíme
je hned na počátku spekulací státovědeckých. Vyznačuje se proti
hlediskům juristickým a přírodovědeckým tím, že státní formy
netřídí se podle toho, jaké jsou, nýbrž podle toho, jaké by měly
bytí za předpokladu určité suponované normy. Hledisko to je
zřejmě hodnotící a dospívá především ke dvojdílnému třídění
státních forem v dobré (správné) a špatné (nesprávné, zvrhlé).
Otcem jeho jest, jak známo, Aristoteles, který třídí státní formy po
dle toho, v čí zájem se státní moc vykonává, při čemž předpokládá,
že státní moc má býti vykonávána v zájmu ovládaných a nikoliv
v egoistickém zájmu vládnoucích. V prvním případě, který hoví
právě uvedené suponované normě, jde o státní formy dobré,
v druhém, který jí odporuje, o špatné. Než uvnitř této teleologicky
’) Weyr. „Státní formy“ ve Slovníku čsl. práva veřejného.
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získané dvojdílnosti rozeznává ještě trojčlennost státních forem
podle konkrétní organisace státní moci. Na jedné straně (skupina
správných forem) jest to monarchie, aristokracie a politie (demokratie), na druhé (skupina nesprávných či zvrhlých forem) tyrannis, oligarchie a ochlokratie. Aristotelovo schéma jest zvláště po
učným příkladem nepřípustného směšování různorodých metod.
Samo o sobě jest totiž zajisté přípustno, tříditi předměty pozná
vání teleologicky; metodologicky závadným stává se toto třídění
však, je-li kombinováno jiným hlediskem, jak tomu jest u Ari
stotela. Jeho šestičlennosti státních forem odpovídalo by na př.
v oboru přírodní vědy (zoologie) třídění zvířat jednak podle jejich
somatických znaků, jednak však také podle toho, zdali hoví urči
tým postulátům či normám (na př. účelům lidským).
K tomu, čemu se říká formy státní, čítá běžná státověda
i vlastnosti státu, podle které se jeví určitý státní zjev buď jed
notným (stát jednotný) nebo sdružením dvou nebo více takových
zjevů. Nauka o státních sdruženích (něm. Staatenverbindungen)
zcela zřejmě vychází z teorie korporační: tak totiž jako jednotlivci
fysičtí mohou se v oboru soukromého práva různým způsobem
sdružovat v korporace nebo society s tím účinkem, že vedle nich
vznikne jistý zjev pospolitostní, tak také může dojiti mezi jed
notlivými státy nebo jim podobnými sociálními útvary ke spojení,
které může míti různou intensitu a časové trvání. Vedle představy
jednotného státu (po vzoru fysického jednotlivce — individua —
dále již nedělitelného) vzniká představa státu, složeného z několika
více či méně samostatných částic, čili státního sdružení (viz níže).
A. Státy jednotné. Monarchie a republika. Rozlišování států
na monarchie a republiky tvoří základ moderní nauky o státních
formách. Pochází od Machiaifelliho, který jí nahradil antickou
trojčlennost, aristotelovskou, o níž stala se výše již zmínka. Jak
tato trojčlennost, tak ona dvojčlennost státních forem vychází
z téhož kriteria: rozhodným jest pro ni počet vládnoucích osob.
V monarchii (tyranidě) vládne jediná osoba (odtud pojmenování :
monarchie), v aristokratů (oligarchii) několik osob, jež tvoří však
jen část — zpravidla nepatrnou — celého národa, v demokratů
či politii (ochlokratii) v zásadě celý politicky oprávněný lid či
národ. Vychází tedy jak Aristotelovo tak Machiavelliho pojetí
z rozdílu mezi vládnoucími a ovládanými členy státu, spatřujíc ve
státě v první (ne-li jediné) řadě aparát mocenský. Stát jeví se tu
juristicko-politickému nazírání jako moc, která vládne, a nauka
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o státních formách vychází tudíž důsledně ze způsobu, jak tato
moc (sc. státní) ve státě jest organisována. V tom není mezi Ari
stotelovou trojčlenností a Machiavelliho dvojčlenností zásadního
rozdílu. Machiavelli pouze shrnuje typy aristokracie a demokracie
(politie) v jediný typ vícehlavé vlády a jmenuje jej republikou.
V čem tato „moc“, jež přísluší v monarchii jedinci, v republice
(aristokratické nebo demokratické) však mnohosti jedinců, vlast
ně spočívá, jakého druhu jest a čím se projevuje, se z těchto teorií,
přes to, že jsou svou podstatou politickými (a contr. juristickými)
naukami, podrobněji nic nedovídáme. Je jasno, že Aristotelova
trojčlennost jest do velké míry zcela libovolná; mohla by býti
lehce libovolně rozmnožena o další články. A je dále jasno, že obojí
třídění předpokládá, že pro povahu toho onoho státu rozhodné jest
nositelství nejvyšší moci státní, vedle které musí tedy býti ještě jiné
„moci“ státní, které nejsou „nejvyšší“ a ohledně nichž pro otázku
třídění státních forem jest lhostejno, kdo jsou jejich nositeli. Re
alistické pojetí celé této konstrukce pojmů monarchie a republiky,
pokud se týče monarchie, aristokratie a politie (demokratie), plyne
pak z toho, že se jí „nejvyšší moc státní“ nepřisuzuje, jak dalo by
se očekávat u konstrukce, která chce býti juristickou nebo aspoň
státoprávní, státu samotnému (jako samostatné korporaci nebo
organismu), nýbrž určitým jeho částkám či orgánům, t. j. vladaři,
privilegované jakési části národa nebo národu samotnému. Poně
vadž však ani tomuto realistickému pojetí nemohlo zůstati tajno, že
v žádném empirickém (konkrétním) státě nemůže ve skutečnosti
příslušeti nejvyšší moc výlučně a bez výjimky jen jedinému člověku
(monarchie) nebo bez výjimky všem občanům (demokratie), máme
při těchto Aristotelem a Macchiavellim založených naukách o stát
ních formách co činiti spíše jen s tak zv. ideálními typy státních
forem, které ve své ryzosti se empiricky nikde nevyskytují, na
rozdíl od t. zv. reálních typů, jež mají pokud možná vystihnouti
skutečnost. (Weyr, Soustava čsl. práva státního, str. 21.)
Původní východisko pro třídění státních forem bylo ryze
číselné : o tom, zdali máme co činiti s tou či onou státní formou, měl
být rozhodným pouze počet vladařů (vládnoucích osob) zcela bez
ohledu na bližší podstatu a povahu těchto vládnoucích osob. Toto
ryze vnější a odtud i — s hlediska hlubších státovědeckých spekulací
— povrchní hledisko bylo naukou záhy pociťováno jako nedosta
tečné. Byla nasnadě námitka, zdali může pro podstatu státních
forem konkrétního státu býti na př. rozhodné, zdali v něm „vládne“
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(t. j. jest držitelem nejvyšší moci) jedna či dvě fysické osoby. Ryze
číselné kriterium bylo tudíž pozdější naukou — rozumí se, že zde
v první, ne-li jediné řadě přichází v úvahu německá nauka státovědecká, poněvadž ona měla pro ryze teoretické konstrukce státovědecké mnohem více smyslu než právní věda jiných národů —
jinými kriteriemi různě kombinována.
Z těchto kriterií jest nej důležitější ono, které navazuje na roz
díl mezi fysickou a právnickou (morální) osobností vládce. Ty
pickým zástupcem této teorie jest Jiří Jellinek. („Jsou tu dvě
právní možnosti. Buď se tvoří nejvyšší vůle, jež stát uvádí v pohyb,
podle ústavy čistě psychologicky, tedy přirozeně, nebo právnicky,
tedy uměle. V onom případě vytvořuje se vůle zcela v jedné fysické
osobě, a vůle takto vytvořená jest proto zároveň fysickou, indivi
duálně určitou vůlí. V druhém případě dochází se k státní vůli z vol
ních aktů většího počtu fysických osob zvláštním právnickým po
stupem, takže tato vůle není vůlí individuálně určité, viditelné, ži
voucí osoby, nýbrž pouze vůlí sboru, majícího jen právnickou re
alitu. Vůle fysická a vůle právnická, zjednaná z vůlí fysických
užitím právních ustanovení ústavně předepsaným způsobem, to jsou
ony jediné dvě možnosti pro nejvyšší rozdělení států.“ (Všeobecná
státověda, český překlad, str. 707.) S hlediska metodického postupu
jsou na této Jellinkově konstrukci dva prvky významné. Jednak
stává se pojem „republiky“ positivním, nejsa již — jako podle
ryze číselného kriteria — pouhou negací pojmu monarchie (to zna
mená: co není monarchií — jednovládou — jest právě proto již
republikou), jednak hlásí se v ní správná myšlenka, že třídění států
podle jich forem nemůže juristicky znamenati třídění nějakých tak
či onak charakterisovaných sociálních celků či těles, nýbrž výhradně
třídění ústav nebo povšechněji: právních řádů.
V Jellinkově konstrukci narážíme konečně i na protiklad „při
rozené — umělé“ (tvorba fysické vůle zdá se mu býti „přirozenou“,
kdežto tvorba právnické vůle jeví se mu býti „umělou“). Tento
protiklad jest základem i jiných (starších) konstrukcí rozdílu mezi
oběma státními formami.2)
Proti teoriím dosud uvedeným (jsou to arciť jen typické pří
klady z nepřehledné řady různých konstrukcí, které se vyskytují
v literatuře) stojí konstrukce, která vědomě opouští vnější kriterium
ryze číselné a vychází z protikladu vlastního (subjektivního) a od
2) Rotieck, Lehrbuch des Vernunftrechtes, 1930, Voegelin, Zur Lehre
von den Staatsformen (Zeitschrift für ôffentl. Recht, 1926/27, VI).
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voženého práva na nej vyšší moc ve státě. Representatem tohoto
směru, a to nej skvělejším, jest Bernatzik („Republik und Mon
archie“, 1892, II. vyd. 1919). Chce vědomě hledati rozlišující kri-.
terium juristicky a praví: „Stát, jehož nej vyšší orgán má vlastní
právo na své orgánní postavení, jest monarchií; tam, kde nositel
nejvyššího úřadu jest pouze zmocněncem, sluhou státu, aniž by
měl práva (roz. : vlastního) na své postavení, máme co činit s ústa
vou republikánskou.“ Pod juristickou rouškou této Bernatzikovy
konstrukce skrývá se však stará politická myšlenka o nositelích su
verenity státní, jak ji vyslovovala ideologie absolutní monarchie,
zejména teokratická. Nauka o suverenitě dostává se tím do spojení
s naukou o státních formách. Tam, kde držitelem této suverenity
jest panovník jako nejvyšší orgán státní, máme co činit s monarchií ;
tam, kde přísluší jinému činiteli, není monarchie. Politické před
stavy, které vznikaly v údobí politického odboje proti absolutistické
moci zeměpanské, přisoudily pak tuto suverenitu lidu (národu)
a právě z toho důvodu jmenovaly stát, v němž držitelem nejvyšší
moci (suverenity, svrchovanosti), jest lid, lidovládou čili demo
kracií. Jen dalším, Bernatzikem však neučiněným krokem jest, když
představa o „vlastním“ právu panovníkově na nejvyšší moc ve státě
rozšiřuje se na teši, že veškerá moc ve státě odvozena jest z onoho
originárního práva monarchova. Teši tuto zastávali státovědci, kteří
i politicky sympatisovali s absolutní monarchií (čímž mimoděk stá
valy se jejich teoretické konstrukce hodnotícími ve smyslu shora
naznačeném), jako na př. Bornhak (Preussisches Staatsrecht,
1888.) Jejím vyvrcholením jest představa, podle které celý stát jest
absorbován osobou panovníkovou. Prohlásil-li Bornhak, že stát
a vládce jsou vlastně identické pojmy („Staat und Herrscher sind
identische Begriffe“), šel Ludvík XIV. se svým známým výrokem
„L’État c’est moi“ jen ještě o krok dále: stát mizí a zůstává jen
vladař. Slabinu Bernatzikova pojetí vystihl dobře Jellinek, řka:
„Novější státověda prohlašuje obyčejně za podstatný znak mon
archy, že mu přísluší vlastní, a sice původní, od nikoho neodvozené
právo panovati. Jak bylo již dokázáno, neodpovídá tato představa
pojetí státu jako celku; pochází z dualistického pojmu o státu, vy
stihujícího jen nedokonalé právo veřejné. Představa ta jest povahy
soukromoprávní, stavíc monarchu mimo stát a tím i mimo právní
souvislost se státem. Důsledně provedena může býti jen v theokra
tickém nebo patrimoniálním pojetí státu.“ (Všeob. státověda, český
překl., str. 711.) Ovšem že tím Jellinek nevyvrátil teši Bernatzikovu
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juristicky (normativně). Její juristická slabina spočívá totiž v ne
možnosti rozlišovati uvnitř téhož právního řádu „vlastní“ a „od
vozená“ (roz. z právního řádu, t. j. ústavy) subjektivní práva. Ne
boť každé subjektivní právo, má-li býti „právem“, musí býti „od
vozeno“ z právního řádu, t. j. prýštiti z něho, a každé subjektivní
právo jest „vlastní“, poněvadž někomu, t. j. právnímu subjetku, pří
sluší. (Srov. Weyr, Soustava čsl. práva státního, 11. vyd., str. 21.)
Bernatzikovo kriterium: „vlastní — cizí právo“ bylo později
s jinými kriterii různě kombinováno, tak na př. s kriteriem čísel
ným (Herrnritt: „Handbuch des österreichischen Verfassungs
rechtes“, str. 15: „Monarchie ist derjenige Staat, dessen oberstes
verfassungsmäßiges Organ eine einzelne Person ist, die jedoch ihre
Organstellung, vielfach durchsetzt von Elementen eines subjektiven
Privatrechtes auf Herrschaft, inne hat“) a kriteriem fysické nebo
právnické osobnosti nositele nejvyšší moci nebo konečně i s krite
riem dědičnosti funkce vladařské (Layer, „Staatsformen unserer
Zeit“, jemuž na př. diktátor není monarchou proto, že naň byla
nejvyšší moc přenesena jen dočasně).
Bernatzikově teši o „vlastním“ právu panovníkově na vládu
jsou konečně blízké i konstrukce, kterým toto právo sice není „vlast
ní“, t. j. odjinud neodvoditelné, které však shodují se s Bernatzikem
aspoň negativně v tom, že vladařovo právo není odvoditelné z empi
rického (positivního) právního řádu. Odvozují je odjinud, zejména
z práva božského. Tuto konstrukci vykazuje teokratická koncepce
panovníkova jako Boha nebo aspoň zástupce Boha („z Boží mi
losti“).
Z dosud podaných ukázek vysvítá, že státověda nedodělala se
jednotného názoru o podstatě oněch dvou forem státních (mon
archie — republika), které však nicméně považovány jsou za zá
kladní typy. Je tudíž přirozeno, že vyskytly se i názory, že juristicky
zjistitelného rozdílu mezi monarchií a republikou vůbec není a že
státní formu možno rozlišovati toliko s hlediska politického. S to
hoto politického hlediska nelze pak již arciť mluvit o dvou (roz. :
reálních) typech — monarchie a republika — a to tak, že by každý
empirický stát, pokud se týče jeho zřízení (právní řád, ústava),
patřil cele buď k jednomu nebo druhému, nýbrž o celé řadě pře
chodných zjevů či odstínů, které více nebo méně přibližují se urči
tým politickým ideálům a postulátům, jež obecně za „monarchické“,
„pokud se týče republikánské“ se považují (srov. Weyr: „Soustava
čsl. práva státního“, II. vyd., str. 21). Tak na př. jednovláda hoví
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spíše onomu, kolegiální těleso vládní spíše tomuto. Absolutní mon
archie (viz níže) přibližuje se více ideálu monarchistickému než
konstitučnímu, který na linii přechodných typů, jež na jedné straně
začíná se absolutní monarchií (autokracií, despotií) a končí radi
kální demokracií, leží blíže ideálu republikánskému; podobně dě
dičná monarchie hoví ideálnímu typu monarchickému (ve smyslu
politickém) více než monarchie volební. Rovněž i konkrétní posta
vení hlavy státu může zde rozhodovati o místě, na kterém se ten
či onen stát na oné linii nachází, na př. vnější její označení a tituly
(„Jeho Veličenstvo“ atd.), výsady (nedotknutelnost, svatost a
pod.), jistá typická oprávnění (na př. právo udíleti šlechtictví) atd.
Je-li právní věda vědou o normách (roz. právních), podává se
z toho beze všeho, že i nauka o státních formách musí býti naukou
o těchto normách, což znamená, že případná různost forem státních
musí plynouti z různosti těchto norem, přesněji řečeno z konkrétní
podoby právního řádu. To je myšlenka, která v různých variantách
byla ve státovědě již dávno vyslovena, aniž by arciť z ní byly vy
vozovány všecky důsledky. Tak na př. již Jellinek praví, že „jest
jednou z nejgeniálnějších myšlenek antické státovědy, že formy
státní jsou identické s formami ústavními“ (Všeob. státověda, český
překl., str. 706), ale kontext, v němž toto místo čteme, ukazuje, že
jím měl býti především uplatněn správný názor, že při třídění stát
ních forem rozhodnými jsou „formální poměry vůle“ a nikoliv po
měry, jak se v tom onom státě náhodně a přechodně (na př. násled
kem individuality vládnoucího panovníka) utvářily, jinými slovy:
že rozhodným jest obsah norem (sc. ústavních), a nikoliv sku
tečnost.
Kritiku dosavadních pokusů nauky o státních formách, jakož
i průkaz, v čem spočívají její slabiny, provedla nejnověji teorie
normativní. Ona pokusila se též o positivní řešení problému, uká
zavši, jakým způsobem dlužno tříditi ústavy (právní řády), máme-li dojiti k juristickému pochopení jistých politických zjevů, jimž
říká se obecně státní zřízení monarchické a republikánské (Kelsen).
Jednotlivé druhy monarchie a republiky: Monarchie. Pokusy
státovědy tříditi monarchie v další typy, předpokládají přirozeně,
že se podařilo odlišiti typ monarchie od typu republikánského. Že
tento předpoklad ve skutečnosti není dán, plyne z dosavadních
našich vývodů. Tím vysvětluje se též, že ani třídění monarchického
státního zřízení v jednotlivé typy nevychází s jednotného hlediska.
Povšechně snad možno říci tolik, že třídění to, ať jest jakékoliv,
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vychází — zásadně aspoň — z osoby panovníkovy, poněvadž ona
považuje se přede vším ostatním za znak, který stát monarchický
charakterisuje jako monarchii. Třídění státních forem republikán
ských takového jednotného východiska nemá a proto též dopadává
v tradicionální státovědě zcela jinak než u forem monarchických.
I zde se ostatně objevuje správnost postřehu, že pro tradicionální
státovědecké myšlení objevuje se státní forma republikánská jako
pouhá negace positivního pojmu monarchie. Státovědecké myšlení
jest zde dále zřejmě ovlivňováno praktickou zkušeností, že republi
kánská zřízení státní vypůjčují si zpravidla jisté ústavní instituce
z okruhu politického myšlení monarchického. To platí zejména
o instituci individuální (fysické) hlavy státu, která nesporně náleží
do onoho okruhu: Individuální „president republiky“ jest repu
blikánským oklepkem monarchické hlavy státu (panovníka) ; je
jasno, že tato věta nedá se prostě obrátit. S tohoto hlediska bylo
by tudíž dáti za pravdu oněm hodnotícím konstrukcím, které v mon
archii vidí „přirozenou“ státní formu a v republice „umělou“, s tím
arciť omezením, že konstrukce ta jeví se správnou jen potud, pokud
vystihuje státní a ústavní praxi. Avšak z toho, že praxe pociťovala
a namnoze (následkem historického vývoje) dosud ještě pociťuje
státní formu monarchickou jako „přirozenou“ a následkem toho
při budování ústav republikánských přiklání se, byť by byla jinak
sebe radikálnějšího smýšlení demokratického, nevědomky ke vzo
rům a obdobám monarchickým, neplyne ještě nijak, že by i teorie
musila tak činiti.
Kriteria, která vycházejí z osoby panovníkovy a slouží k po
drobnějšímu třídění monarchické formy státní v jednotlivé druhy
monarchie, možno nazvati buď transcendentní nebo imanentní.
Transcendentním nazývám kriterium, které vychází z principů,
které jsou mimo positivní ústavu či právní řád (jako principy
etické, náboženské, filosofické nebo přirozeně-právní), imanentním
jest pak kriterium, pokud vychází z obsahu ústavy (právního řádu)
samé, jako na př. rozdíl mezi absolutní a konstituční monarchií.
Užívá-li státověda — zejména starší — zmíněných kriterií transcen
dentních, nestává se tak ani z důvodů systematických, t. j. účelem
není zde třídění monarchií v jednotlivé druhy, nýbrž skrývá se
v tom především pokus etického nebo politického ospravedlnění
státní formy monarchické a postavení monarchy samotného.
Kriteria transcendentní. Sem patří především monarchie teokratická čili teokracie. Monarcha považuje se tu, jak shora již řečeno,
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za boha nebo zástupce božího na tomto světě. Tím dáno jest nejen
povšechné ospravedlnění monarchické formy státní u srovnání s re
publikánskou (není možno, aby Bůh, když již zřizuje si na svět
ských trůnech své zástupce, nechtěl tak činiti ve všech státech!),
nýbrž odpověděno též na otázku, odkud prýští právo panovníkovo
v teokratické monarchii. Jest to patrně právo božské, pokud se týče
právo konkrétního náboženského vyznání. Panovník vládne „z Boží
milosti“, jeho moc jest — následkem autority, která ji propůjčila —
nutně nejvyšší a žádnou jinou, pouze světskou mocí omezitelná.
Teoreticky může se dostati do konfliktu pouze s mocí duchovního
zástupce božího na světě (s mocí papežskou). Teokratickému pojetí
monarchie hoví z důvodů právě uvedených státní forma absoluti
stická (viz níže) a princip co nejužšího spojení instituce světského
státu s církví.3) Právě tento princip zůstává v monarchiích v plné
živosti i v dobách, kdy původní teokratické pojetí stává se pouhou
formalitou, takže zmíněný právě princip možno označiti přímo jako
druhotný (politický) znak státní formy monarchické proti repu
blikánské.
Teokratickému pojetí monarchie je blízké pojetí t. zv. patri
archální, jež „rovněž obdařuje panovníka božskými přívlastky nebo
aspoň božským posvěcením“ (Jellinek). Jde zde o obdobu rodin
ného práva : Tak jako otec jest hlavou své rodiny a Bůh často bývá
označován za otce věřících, tak panovník (patriarcha) jest otcem
národa v jednotný stát spojeného. A tak jako jeví se přirozeným,
že otec vládne své rodině a Bůh nad svými věřícími, tak patri
archální pojetí státu shledává vladařské právo monarchy přiroze
ným a onou analogií ospravedlněným. Je jasno, že ani obdoba státu
s velkou rodinou nepřeje příliš jakémukoliv omezování v zásadě
neomezené otcovské moci panovníkovy a že tudíž i ona tíhne spíše
k absolutistickým než konstitučním formám státním. Totéž platí —
snad v míře ještě větší — o patrimoniálním pojetí státu. Stát jeví
se zde v zásadě věcí zděděnou po otci (patrimonium), a monarcha
jejím vlastníkem či majitelem. Poměr mezi monarchou a státem
sestrojen jest tudíž podle civilistické obdoby práva věcného. Vše
ve státě — a to platí zejména o nemovitostech (území) — „patří“
zeměpánu, jehož vlastnictví konkuruje tudíž s vlastnictvím státních
občanů k těmže věcem. Právní teorie vypořádala se s tímto konku
rujícím (a prakticky se navzájem vylučujícím) dvojím vlastnictvím
’) Wierer, Stát a církev (Studie o poměru mezi státem a církví v 19. stol.),
1932.
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různě. Někdy konstruovalo se vlastnictví panovníkovo jako t. zv.
„vrchní“, kdežto poddaným příslušelo vlastnictví užívací. Zajisté
i dualismus mezi soukromým a veřejným právem, který byl po
zdější teorií podrobně vypracován a prohlubován, přispíval
k udržení patrimoniální myšlenky. Pro politické svobody občanů
byla tato myšlenka nejzhoubnější ze všech transcendentních kriterií.
Neboť pojetí státu (a tím i živého jeho inventáře, t. j. „podda
ných“) jako věci vylučovalo zásadně jakékoli právní vztahy (sub
jektivní práva) mezi patrimoniem a jeho držitelem. Neboť právo
v tomto smyslu může míti jen subjekt vůči subjektu, nikoliv však
pouhá věc vůči subjektu (vlastníku).
Svou povahou transcendentní (ve smyslu shora naznačeném)
jest i kriterium, které spatřuje ve vládci činitele, jemuž se lid pod
robil zvláštní smlouvou (t. zv. subjekční; Hobbes). Pouhou od
růdou její — aspoň s hlediska zde projednávaného — jest smlouva
„společenská“ ve smyslu Rousseauově. Transcendence této kon
strukce spočívá v tom, že ona smlouva, na základě které panovník
nabývá svého vladařského práva, podle tohoto pojetí (jež možno
nazvati civilistickou obdobou práva obligačního) není obsažena
v positivním či empirickém právním řádu, nýbrž jest rázu přirozeně’ právního. Toto „přirozené“ právo nepovažuje se sice již za „bož
ské“ a ani koncepce subjekční ani společenské smlouvy nemají tudíž
i již co činit s pojetím teokratickým, avšak positivním či empirickým
právem není již proto, že jest — právě s hlediska empirie — fikcí.
! Možno totiž sice tvrdit, že takové přirozené právo jako zvláštní
( normový soubor „existuje“, t. j. platí (vedle práva positivního nebo
\ po případě proti němu), jisto jest však na druhé straně, že nikdy
' nebyla žádná „subjekční“ nebo „společenská“ smlouva (ve smyslu
Hobbesově a Rousseauově) ve skutečnosti na základě tohoto při
rozeného práva uzavřena.
Kdežto teokratické, patriarchální a patrimoniální kriterium jest
zřejmě přistřiženo výhradně na monarchickou státní formu, neplatí
to ve stejné míře o Hobbesově subjekční smlouvě, jíž neměla býti
vysvětlena a ospravedlněna podstata monarchie vůči republice,
nýbrž zásada absolutismu jako taková, a ještě méně platí to o spo
lečenské smlouvě Rousseauově, která politicky hoví spíše principu
demokratickému (republikánskému). Podobně i poměrně moder
nější pokus vysvětliti postavení panovníkovo v monarchii tím, že se
prohlašuje za orgán státu, odbočil úplně od problému rozdílu mezi
monarchií a republikou. Neboť je-li panovník v zásadě týmž orgá-
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nem státním jako všecky ostatní státní orgány, není mezi nimi pod
statného rozdílu, a to jmenovitě ne mezi hlavou státu monarchic
kého a republikánského (presidentem republiky). Rozdíl mezi nimi
— avšak nikoliv kvalitativní, nýbrž pouze kvantitativní — mohl by
býti v nej lepším případě spatřován v míře a rozsahu oprávnění, pří
slušejícím oběma druhům hlav státu, při čemž ovšem jest nasnadě
námitka, že tentýž, ba ještě větší rozdíl jest mezi absolutním a pou
hým konstitučním panovníkem. Poněvadž toto orgánní pojetí pa
novníkovo vychází z myšlenky, že každý státní orgán a tudíž také
panovník vyvozuje právo na své orgánní postavení z právního řádu
příslušného státu, blíží se pojetí to již kriteriím, která jsme shora
nazvali imanentními. Transcendentním zůstává jen potud, pokud
sama pojmová konstrukce „orgánu“ (která souvisí s pojetím státu
jako organismu) jest vnesena do empirického právního řádu od
jinud, t. j. teorií.
Kriteria imanentní. Monarchie absolutní a konstituční. Absolutní
monarchii říká se též „neomezená“, konstituční „omezená“, při
čemž může býti stupeň omezenosti (roz. moci panovníkovy) různý.
Za absolutní monarchii považuje se státovědou ta, v níž „nejvyšší
moc“ přísluší neomezeně panovníkovi. Veškeré státní funkce spo
čívají v jeho rukou (aspoň teoreticky) a kde se jich monarcha čás
tečně vzdává tím, že pro obstarávání určitých funkcí ustanovuje
jiné orgány, neznamená to — podle této ideologie — právní jeho
omezení. Ideologie absolutní monarchie vychází jistě hodně (byť
i snad nevědomě) z názoru, že právě pro svou zásadní neomezenost
a neomezitelnost stojí absolutní monarcha vlastně mimo stát, t. j.
právní řád (viz § 46). Ve skutečnosti je též lhostejno, pravíme-li,
že absolutní monarcha podle ústavy jest zásadné neomezený a neomezitelný, t. j. může činit cokoliv, aniž by se proti ústavě mohl
prohřešiti, nebo řekneme-li, že právě pro tuto svou neomezenost
a neomezitelnost vladařských práv stojí mimo ústavu a právní řád.
Někdy však bývá obou těchto koncepcí užíváno k rozlišování ab
solutní monarchie a t. zv. despotie. V oné považuje se monarcha za
orgán státu (byť i zásadně neomezený a neomezitelný), v této ni
koliv. V této souvislosti ozývají se i reminiscence na Aristotelovo
lišení mezi správnými a nesprávnými státními formami ; v despotů
(tyranidě) vykonává vladař vládu ve svém zájmu, v absolutní mon
archii v zájmu celku. Rozlišování to má zřejmě politický účel, aby
novodobé absolutní monarchie byly odlišeny od starých despotií
(autokratií).
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„Omezená“ monarchie vyznačuje se tím, že moc (práva, kom
petence) panovníkova jest omezena určitými činiteli, kteří se s ním
dělí o vládu. V „konstituční“ monarchii spatřuje běžná státověda
zvláštní druh omezené monarchie.
Při přesnějším pojmovém vymezování „omezené“ monarchie
běžná státověda značně kolísá a to následkem nejasné představy
o povaze a podstatě toho, co je zde mezi panovníkem a oněmi či
niteli děleno. Podle východiska dělby mezi státními formami mon
archickými a republikánskými byla by to „nejvyšší moc“, která
v absolutní monarchii přísluší cele (t. j. neomezeně) panovníkovi.
Rušivě zde zasahuje do představy o omezenosti moci panov
níkovy v konstituční monarchii nauka o svrchovanosti, která
se naukou tou — aspoň v novější době — přisuzuje státu (a nikoliv
tomu či onomu státnímu orgánu) a o níž se často tvrdívá, že je neomezitelná, tedy patrně nedělitelná. Ne bez vlivu jest pak dále i na
uka o dělbě státních funkcí ve smyslu teorie Montesquieuovy.
Ideové pozadí celé představy o povaze „omezené“ monarchie učí
nás, že státověda spatřuje v ní především státní formu monarchic
kou, t. j. že si nepředstavuje ono „dělení“ nejvyšší moci mezi pa
novníkem a jinými činiteli státními jako paritní : pravým suverénem
zůstává i v omezené (a konstituční) monarchii panovník, jehož
svrchovanost (nejvyšší moc) jest v ní pouze tím či oním směrem
omezena. Proti tomu arciť hlásí se v novějších dějinách politických
— pod vlivem nauky Rousseauovy — princip opačný, t. j. demo
kratický, který nestaví v protivu panovníka k jinému orgánu stát
nímu (parlamentu), nýbrž přímo k lidu (národu), jemuž i v mon
archii, pokud jest konstituční, přisuzuje pravou svrchovanost. Po
dle tohoto pojetí deleguje lid jakožto činitel jedině svrchovaný svou
moc panovníkovi. Pojetí to arciť podrývá pojmovou konstrukci
konstituční monarchie jako druhu monarchických státních forem,
poněvadž nelze pak nahlédnouti, čím by se tato konstituční mon
archie podstatně lišila od republiky. Než běžná státověda právě
s tohoto východiska rozeznává někdy dva druhy konstitučních
monarchií : t. zv. „staromonarchické“ státy, v nichž panuje princip
monarchický a s ním spojená myšlenka o svrchovanosti panovní
kově (byť i „omezené“) a monarchie, spočívající na principu svr
chovanosti lidu (viz na př. Herrnritt: „Handbuch des ôsterr. Verfassungsrechtes“, str. 19). Toto rozlišování vychází z historických
úvah : Některé konstituční monarchie vznikly prý z absolutních tím,
že se panovníci vzdali svých oprávnění (na př. v Rakousku a Prus
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ku), kdežto jiné byly hned zpředu jako takové zařízeny (Belgie)
a v nich tedy platí princip svrchovanosti lidu. Ačkoliv jest politické
(či transcendentní) východisko tohoto rozlišování zcela zřejmé,
přece vyvozují se z něho i juristické důsledky. V konstitučních mon
archiích, zařízených podle principu monarchického, platí prý v pří
padech sporné kompetence praesumpce pro kompetenci panovní
kovu, v monarchiích, zřízených na základě svrchovanosti lidu, pro
kompetenci zastupitelstva lidu (parlamentu).
Obecně považuje se za starší formu omezené monarchie mon
archie stavovská. „Její typ záleží v tom, že monarcha jest omezen
ve své vládě účastí osob privilegovaných, spojených v stavovské
korporace nebo plnomocníky jejich“ (Jellinek, n. u. m. str. 740).
Jellinek spatřuje ve stavovské monarchii stát zásadně dualisticky
organisovaný. Souvisí to s jeho konstrukcí stavů jako útvarů stojí
cích proti vrchnostenskému státu, ztělesněnému v knížeti. Hned zde
budiž však řečeno, že zřízení stavovské má sice historicky nesporně
co činit se státní formou monarchickou, nikoli však teoreticky. Ne
boť fakt, že z celkového národa jest jen určitá část jeho politicky
privilegována, t. j. účastna na státní moci, může se stejně vyskytnouti i ve státním zřízení republikánském. Nerozhoduje též, které
sociální vrstvy jsou takto politicky privilegovány. Historicky byly to
sice v monarchiích až do nejnovější doby vždy tytéž sociální vrstvy
(stav šlechtický, duchovní atd.), ale právě nejnovější politické dě
jiny ukázaly, že to mohou býti i vrstvy jiné, na př. dělníci a malí
rolníci (ve státním zřízení ruských sovětů). Stavovská monarchie
jest tedy podle své podstaty blízká státní formě aristokratických
republik (viz níže).
Proti stavovské monarchii stojí novější typ omezené monarchie,
a to t. zv. monarchie konstituční. V ní povolává se vedle panovníka
— v zásadě aspoň — celý národ ke spoluúčasti na vládě. Pro Jellinka jest to konstituční typ jednotně zbudovaného státu na rozdíl
od dualistické stavovské monarchie.
V novodobých pokusech o pojmové vystižení podstaty konsti
tuční monarchie (jednak proti monarchii absolutní, jednak proti
republice) ozývá se zřetelně shora již vzpomenutá nauka Montesquieuova o státních funkcích a jejich dělbě. Podle této nauky, jejíž
politické východisko je dosti zřejmé, projevuje se jednotná jinak
státní moc ve třech směrech : v moci zákonodárné, výkonné a soud
covské, které mají zásadně býti v rovnováze. Útok na politickou
formu absolutní monarchie zahájen byl v oboru moci zákonodárné.
17
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Zde musel absolutní kdysi panovník učinit první koncese demo
kratickému úsilí. Odtud také vysvětluje se, že v pojmovém vy
mezení konstituční monarchie hraje především úlohu omezení pa
novníka ve směru zákonodárném. Stará nauka státovědecká byla
arciť daleka toho, aby učinila si teoreticky správný názor na vzá
jemný poměr zmíněných tří funkcí státních, avšak politicky dobře
vystihovala, že přes důsledky plynoucí z Montesquieuovy nauky
o zásadní souřadnosti oněch tří funkcí má zákonodárná největší
praktický a tím i politický význam. Proto rozhodující prvek kon
stituční monarchie spatřovala v parlamentu, t. j. zastupitelstvu lidu,
které se dělí s panovníkem o moc zákonodárnou; ne tedy jakýkoli
sbor, usnášející se o zákonech, nýbrž jen takový, který způsobem
svého vzniku a složením ospravedlňuje myšlenku, že zde jde o re
presentaci lidu (jeho vůle a zájmů). Tato myšlenka může býti
ovšem v konkrétních ústavách státních uskutečněna více nebo méně
dokonale : od soustavy dvoukomorové, ve které jedna komora (hor
ní) jest snad úplně závislá na panovníkovi a druhá volena na zá
kladě velmi omezeného práva volebního (censusového nebo jiného),
až k radikální soustavě jednokomorové, zvolené na základě nejobecnějšího, nej rovnějšího a nej tajnějšího volebního práva. Běžná
státověda při třídění monarchií v absolutní a konstituční nehledá
zde určitou mez demokratičnosti parlamentu, nýbrž spokojuje se
zpravidla povšechným předpokladem, že sbor zákonodárný musí
býti „volený“, má-li činiti z monarchie monarchii konstituční. Rov
něž tak nedovídáme se zpravidla z příslušných jejich vývodů, do
jaké míry musí býti konstituční panovník omezen i ve směru obou
ostatních funkcí. Je historickým faktem, že k tomuto omezení došlo
a čítá se tudíž nyní k dalším (jaksi sekundárním) znakům konsti
tuční monarchie i okolnost, že parlament vykonává svůj omezující
vliv i v oboru správy (exekutivy) schvalováním určitých důležitých
správních aktů, a že nositelé soudcovské moci, byť byli i nadále pa
novníkem jmenováni a vykonávali svou soudcovskou funkci jeho
jménem, jsou v zásadě ve výkonu této své funkce nezávislí, tedy
patrně též na panovníku samotném.
Než tak jako kdysi absolutní vladaři jen neradi a postoupně
vzdávali se své někdejší neomezenosti, tak také teoretická státověda
svými konstrukcemi a zdánlivě juristickými dedukcemi dávala až
příliš jasně najevo, že princip absolutní monarchie je něco, co dluž
no i vědecky hájit, pokud to jen poněkud jde. Takovouto dedukcí
jest na př. tese, že ve státech, „v nichž jest koruna starší, upevně-
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nější mocí, jejíž postavení nebylo nikdy otřeseno pronikavou revo
lucí, a kde parlamenty vděčí za svou existenci formálně svobodné
mu, byť i pod tlakem dějinných poměrů vzniklému rozhodnutí vůle
monarchovy, který se rozhodl k vydání konstituční ústavy ... v po
chybném případě jest domněnka vždy ve prospěch příslušnosti a neomezenosti monarchovy“ a že „v této právní zásadě jest celé právní
jádro monarchického principu“ (Jellinek: n. u. m. str. 749). Než
tato dedukce jest zřejmě politickou a nedá se juristicky udržeti ze
jména s hlediska Jellinkova, který snaží se přece vyvozovat kriteria
státních forem z positivní ústavy státní. S tohoto hlediska musí pak
býti historický fakt, jak došlo k omezení moci vladařské, zřejmě
nerozhodný. Politicky rozhodnou skutečností pro hájení zmíněné
tese zůstává zajisté, že většina konstitučních států — a to zejména
těch, na nichž autorovi zvlášť záleží (Rakousko, Prusko) — vznikla
skutečně historickým pochodem shora naznačeným (změna absolut
ní v konstituční monarchii). Další metodologicky obdobnou teší jest
na př. známá teorie Labandova o podstatě účasti konstitučního
panovníka a lidového parlamentu na zákonodárném procesu. Tato
teorie tvrdí totiž bez dalšího důkazu, ba ve zřejmém rozporu s lo
gickou povahou onoho procesu, že při něm vlastní rozkaz zákonný
pochází od panovníka, kdežto parlamentu přísluší pouze více méně
pasivní úkol schvalovací či svolující, ač stejným právem dal by se
tvrdit opak (srov. Weyr: „Promulgace“, ve Vědecké ročence právn.
fakulty Masarykovy university, VI., 1926). Ještě řada dalších pří
kladů dala by se uvésti na doklad zřejmé politické tendence běžné
státovědy in favorem panovníka v konstituční monarchii (jako na
př. konstrukce panovníka jako držitele nejvyšší moci soudcovské
přes případné positivně-právní ustanovení o zásadní nezávislosti
soudců, nebo konstrukce, podle které jeví se panovník jako jediný
držitel kompetencí přes ustanovení, že tyto kompetence mu pří
slušejí toliko za spolupůsobení — kontrasignace — jiných orgánů
státních atd.).
Představě konstituční monarchie, v níž — následkem historic
kého pochodu, kterým vznikla — má representant lidu jako prvek
demokratický proti panovníkovi jako prvku autokratickému výhod
nější postavení (buď paritní nebo dokonce převahu), blízký jest typ
t. zv. monarchie parlamentární. Zde tradicionální státověda zcela
zjevně zříká se kriterií juristických a operuje úvahami povšechně
politickými. Tvrdí se totiž zcela obecně, že parlamentární mon
archií jest ono monarchické zřízení státní, ve kterém má parlament
17*

260

povšechně větší „moc“ či význam než monarcha. „Diese Abart —
t. j. parlamentární monarchie — die nicht so sehr in den Verfas
sungsbestimmungen als in den politischen Kräfteverhältnissen in
nerhalb des Staates zur Erscheinung kommt, äußert sich namentlich
in der Notwendigkeit der Entnahme der Minister aus der Parlamentsmajorität und in der Abschwächung der Gesetzessanktion der
Krone zu einer bloßen formalen Zustimmung.“ (Herrnritt, n. u m.
str. 19.) Je příznačno pro tradicionální státovědu, že při typu parla
mentární monarchie zdůrazňuje, že zde jde o „politickou species
monarchie, založené na konkrétních poměrech moci obou bezpro
středních státních orgánů, že jest druh vykonávání vlády, ale není
právně vyhraněnou státní formou“ (Jellinek: n. u. m. str. 746),
kdežto při „normální“ konstituční monarchii, vykazující převahu
principu monarchického, podobnou konklusi nečiní, považujíc ji
tedy patrně za „vyhraněnou státní formu“, ač není žádného důvodu
měřiti nestejně v obou případech. Ba Jellinek ještě výslovně připo
míná, že „zakládání království na suverenitě lidové nebo národní,
což jest totéž, nemá právnicky žádných následků pro poměr králův
k lidu“ (n. u. m. str. 751), ač naopak při „normální“ konstituční
monarchii ze suponované suverenity zeměpána táž státověda snaží
se vyvoditi právnické důsledky.
Jisto jest, že politická koncepce parlamentní monarchie založena
jest na myšlence suverenity lidu ve smyslu nauk Rousseauových.
Proto znamená tento typ státní formy již zřejmý přechod ke kon
cepci státní formy republikánské čili demokratické.
Monarchie dědičná a volební. Hlava státu může býti k svému
úřadu povolávána buď tak, že osobu k vladařské funkci určenou lze
— v případě uprázdnění trůnu (úmrtím, vzdáním se) — beze všeho
z ustanovení ústavy určiti, nebo je k tomu potřeba zvláštního aktu
(t. zv. kreačního). V prvním případě mluví státověda o dědičné,
v druhém o volební monarchii. Představa, že vladařská funkce
(koruna) se „dědí“, vzata jest z okruhu civilistického myšlení a je
blízka patrimoniálnímu pojetí státu; koruna dědí se obdobně jako
jiné předměty, byť i zvláštním dědickým postupem (primogenitura,
majorât, seniorát) a přechází tak od jednoho držitele na druhého.
Je jasno, že k juristickému vystižení zmíněného přechodu vladařské
funkce z jedné osoby na druhou není právě třeba civilistických před
stav dědickoprávních. Ba novější státověda se proti nim výslovně
ohrazuje s poukazem na známý dualismus mezi právem veřejným
a soukromým (Jellinek: n. u. m. str. 736). Proti patrimoniálnímu
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pojetí státu a s ním souvisící představě o obdobě přechodu koruny
po způsobu dědickoprávním obracely se však i praktické politické
úvahy těch, kdož mají na celistvosti státu zájem. Neboť civilistické
analogie dědickoprávní vedly i k pojetí státu jako rodinné držby,
která jest zásadně dělitelná. Odtud výslovná ustanovení konstitučních ústav, která prohlašují státní území, t. j. stát, zásadně za ne
dělitelné (roz. dočasným panovníkem) či nedílné. Taková ustano
vení přecházejí jistou setrvačností monarchických ideologií i do
ústav republikánských. (Srovn. na př. § 3 čsl. ústavní listiny a před
pis § 64 o změnách státního území.) Avšak civilistické analogie
dědickoprávní byly a jsou ve státovědeckém myšlení přesto velice
pevně zakořeněny. Tomu nenasvědčuje jen zevní označení „dědičná
monarchie“ pro všecky monarchie, v nichž uprázdněný trůn neobsa
zuje se volbou, nýbrž i jisté politické tendence, které zřetelně založe
ny jsou na zmíněných analogiích; tak na př. tese monarchické státovědy, že po úmrtí dosavadního panovníka nastupuje jeho nástupce
přímo a bezprostředně, t. j. že není třeba — jak tomu bývá v civil
ním dědickém právu — zvláštního prohlášení nebo přijetí se strany
nového panovníka, ani se strany jiných ústavních činitelů. Tese ta
hájí se v zájmu žádoucí kontinuity a jest vyjádřena zásadami jako:
„le roi est mort, vive le roi“ nebo „le roi ne meurt pas“. Doživotnost
vladařské funkce patří k monarchickým principům; naproti tomu
nepovažuje tradiční státověda tuto doživotnost nej vyššího úřadu za
výlučnou vlastnost monarchického zřízení státního, připouštějíc
i republiky s doživotní funkcí dočasných hlav států (Jellinek:
n. u. m. str. 735).
Protiklad „dědičná — volební monarchie“ nevyčerpává všecky
možnosti ve příčině způsobu, jakým povolává se panovník na trůn.
Tak jako není nezbytně třeba pomocné představy o dědickém po
stupu v monarchiích obecně jako „dědičné“ označovaných, tak
i kreační akt, jímž se dosazuje nový panovník v monarchiích, které
nejsou dědičné, nemusí nezbytně spočívati ve volbě v technickém
slova smyslu. Je zde na př. myslitelný i způsob jmenování nového
panovníka tím či oním ústavním činitelem, především ovšem dočas
ným panovníkem samotným. A možno přímo říci: Je-li nesporno,
že typ t. zv. dědičné monarchie — podle jakéhosi intestátního práva
dědického — hoví více povšechnému principu monarchickému než
typ volební monarchie, jest dále stejně nesporno, že způsob jme
nování nového panovníka panovníkem dočasným uskutečňuje tento
princip ve své ryzí formě (t. j. absolutistické) ještě lépe než zmí
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něná intestátní posloupnost. Děje-li se jmenování nového panov
níka výhradně pro případ úmrtí dočasného, pak arciť i zde objevují
se civilistické analogie dědickoprávní : řád posloupnosti jest zde
právě testamentární.
Volební řád, podle kterého ve volební monarchii volí se nový
panovník, může býti v jednotlivostech různý. Různost ta projevovati se bude zejména, pokud jde o stanovení rozsahu aktivního a
pasivního práva volebního. V obojím směru bývá volební právo ome
zeno : ne každý má resp. měl právo voliti, ne každý mohl býti volen.
V posléz uvedeném omezení spatřuje se někdy přímo přechod k ty
pu dědičné monarchie („Přechod od volební monarchie k dědičné
tvoří volba ze členů určitého rodu, které se hojně přidržovaly říše
středověké.“ Jellinek: n. u. m. str. 735). Naproti tomu čítá se ně
kdy — a to vzhledem k voličům, t. j. k aktivnímu právu volebnímu
— volební monarchie k republikánským formám státním, ačkoliv
i tu monarchistická tendence teoretické státovědy namítá, že tomu
tak není, poněvadž prý zvolený panovník nerepresentuje voliče, ne
jsa jejich delegátem, ačkoliv při volbách parlamentních, které se
ničím neliší od volby hlavy státu (v obou případech jde o stanovení
orgánů státních) se tato representace a delegace beze všeho při
pouští.
Vedle případu pravidelné volby, jíž se monarcha k své funkci
teprve dostává, znají politické dějiny dodatečné potvrzování nových
panovníků resp. celých dynastií (usurpátorských) usnesením lidu.
I v tomto způsobu skrývá se — jako vůbec v účasti celého lidu
nebo aspoň jeho části (politicky oprávněné) na kreačních aktech
státních — prvek demokratický či republikánský, i když v konkrét
ním případě zde vzpomenutém (schvalování usurpátora) bude ono
schvalování lidem prakticky zpravidla pouhou formalitou.
Republiky. Je-li již v samotném názvu „monarchie“ obsaženo
nejen rozhodující kriterium této státní formy {jedincova vláda),
nýbrž i zásadní hledisko, se kterého tradiční státověda pohlíží na
„stát“ (t. j. jako zařízení vládní; „archie“), je název „republika“
mnohem bezbarvější. Znamená pouze tolik jako „věc společná“
(res publica) a vyjadřuje se jím toliko myšlenka, že stát, označo
vaný jako republika, jest věcí veřejnou, všem občanům zásadně
společnou (srovn. anglický výraz „commonwealth“). Avšak třídění
republik na jednotlivé druhy vychází zpravidla z těchže rozlišova
cích kriterií jako třídění monarchií. Jest to především idea „vlády“
(moci), spojená s vnějším kriteriem číselným, což znamená, že re
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publiky se třídí podle toho, komu přísluší v nich vláda a jak tento
nositel vlády je početný. Hledisko to vystupuje již v antické trojčlennosti státních forem: monarchie, aristokratie, politie a tyrannis, oligarchie, ochlokratie. Číselné kriterium bývá i zde kom
binováno s kriteriem hodnotícím, tak když se definuje aristo
kracie jako vláda nejlepších (rozuměj občanů), při čemž se
předpokládá, že pojem „nejlepšího“ stavu, povolání atd. dá se ob
jektivně určit. Pro třídění republik na jednotlivé druhy jest dále
příznačným, že kriteria, jichž se k tomu účelu užívá, jsou zpravidla
imanentní ve smyslu shora vytčeném. Chybí též obyčejně pokusy
o teoretické ospravedlnění republikánské státní formy, které na
cházíme pouze u monarchií, byf by nauka někdy mluvila i o teokratickém a patrimoniálním typu republiky (Jellinek: n. u. m.
str. 757). Ryze číselné a proto vnější kriterium bývá pak často
prohlubováno s hlediska teorie orgánní, jako na př. u Jellinka,
který i zde používá své nauky o rozdílu mezi bezprostředními (pri
márními) a prostředečnými (sekundárními) orgány. Vždy však
zůstává pojem „vlády“ (státní moc) neurčitý a nečiní se pokus, vysvětliti jej s hlediska ryze juristického, jak to učinila teprve nej
nověji teorie normativní.
Aristokracie a demokracie. Pojmovým znakem aristokratické
republiky, která ostatně dnes jako státní forma není již praktická
(stihl ji podobný osud jako mezi monarchiemi ryzí typ monarchie
volební), jest skutečnost, že vládu v ní vykonává poměrně malá
skupina osob. Právě pro tento poměrně nepatrný počet vládnou
cích osob přibližuje se tato republikánská forma prakticky typu
monarchickému. Pouhou odrůdu aristokracie tvoří oligarchie. O ní
mluví se, když počet vládnoucích jest zcela nepatrný a když výběr
jejich neděje se s hlediska určitého politicky privilegovaného kme
ne, stavu nebo povolání (určitý rod, vláda filosofů, kněží, váleč
níků atd.), jak tomu bývá při aristokracii. S tohoto hlediska třídí
se pak aristokracie v timokracie, plutokracie a pod. Etymologicky
v názvu „aristokracie“ skrytý znak, že při ní jde o vládu nejlepších
lidí, nejlepšího stavu, povolání atd., nemá praktického významu,
poněvadž každý vládnoucí stav či povolání považuje a prohlašuje
se za nejlepší. Bez suposice určité normy či postulátu, z nichž by
plynul úsudek, že ten či onen stav nebo povolání mají býti po
važovány za nejlepší, není možno hodnocení jednotlivých stavů
a povolání. Suposice takové normy znamená pak záměnu kriteria
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imanentního (z empirické ústavy plynoucího) s kriteriem trans
cendentním.
Proti aristokratické republice stojí státní forma republiky de
mokratické. V ní povoláni jsou k „vládě“ nebo k účasti v ní v zásadě
všichni občané. Je zřejmo, že zde jde — podobně jako u absolutní
monarchie — pouze o ideální typ, jenž ve skutečnosti nikdy ne
může býti zcela realisován. Ideově vychází tento státní typ z myš
lenky rovnosti všech občanů a principu svrchovanosti národa (lidu)
a jest tudíž v obou směrech pravým protikladem typu absolutní
monarchie.
Podle způsobu, jakým upravena jest ona účast svrchovaného
lidu na výkonu státní moci, rozlišují se zcela všeobecně demokracie
bezprostřední (přímá) a nepřímá čili representativní. O bezpro
střední mluví se tehdy, když celek politicky oprávněných občanů
bezprostředně účastní se na výkonu státní moci (zákonodárné
a výkonné) a to technickým prostředkem hlasováni, které může
býti upraveno buď podle zásady jednohlasnosti nebo většinové.
Typem takovéto bezprostřední demokracie byla demokracie an
tická. O demokracii nepřímé mluví se tehdy, když lid vykonává
svou účast na státní moci nepřímo, t. j. pomocí jím (volbou) usta
novených zástupců, kteří jej „representují“. Sbor těchto zástupců
jest „zastupitelstvem lidu“ čili parlamentem. Mezi ryzími typy
bezprostřední demokracie a demokracie nepřímé jsou myslitelný
a byly též prakticky uskutečněny odstíny a to buď tak, že ke shro
máždění občanů jako pravidelnému orgánu přistupuje zvolený sbor,
který representuje celek národa a vykonává funkce zákonodárné
a jiné, nebo že representativní (nepřímá) demokracie vykazuje jisté
rudimenty (zbytky), pocházející z typu demokracie bezprostřední.
Těmito rudimenty jsou t. z v. referendum a lidová iniciativa. „Re
ferendum“ jest institucí, podle které lid hlasuje (aniž by se k tomu
účeli skutečně shromažďoval jako tomu jest v bezprostřední demo
kracii) o určitých zákonodárných počinech.4) Mluví se o ústavním
referendu, když vztahuje se na změny ústavy nebo ústavy z brusu
nové. (Někdy mohou právě změny ústavy býti z hlasování lidu vy
loučeny; srovn. na př. § 46 čs. úst. listiny). Rozeznává se dále
fakultativní a obligatomí referendum podle toho, zdali musí býti
zákony, usnesené zastupitelstvem lidu, lidovým hlasováním potvrzo
vány či zdali se tak za určitých předpokladů státi může. S tím sou*) Srovn. k tomu referát Carré de Malberga, Mirkina Guetzéviche a
M. R. Thomy v Annuaire de TInstitut international de droit public, 1931.
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visí rozdíl mezi případy, ve kterých má býti hlasováním lidu zákon
již platný zrušen, a takovým, kdy hlasování vztahuje se na usnesení
parlamentu, které dosud nestalo se platným zákonem. O lidové
iniciativě (Volksbegehren, Volksinitiative) mluví se tehdy, kdy
národ nemusí čekat, až mu zvenčí bude určitá věc k rozhodnutí
předložena, nýbrž může vlastním zakročením — žádostí či návrhem
určitého minimálního počtu občanů k hlasování oprávněných —
hlasování lidu vyvolati. V těchto případech nabývá často hlasování
lidu povahy jakéhosi instančního rozhodování lidu jako vyšší in
stance nad parlamentem jako instancí nižší. Rozumí se, že referen
dum znamená vždy hlasování en bloc, t. j. hlasuje se vždy pouze
slovy „ano“ nebo „ne“.
Nepřímá demokracie dělí se dále podle toho, jakým způsobem
jest upraven poměr zákonodárného orgánu (parlamentu) k orgá
nům výkonným (hlavě státu, vládě), v t. zv. parlamentámí demo
kracii a demokracii, zařízenou podle zásady přesného oddělení obou
těchto státních funkcí. Rozdíl ten navazuje, jak vidno, na teorii
o státních funkcích, zejména Montesquieuovu. V parlamentámí
demokracii jest parlament (ať jedno- nebo dvoukomorový) v kaž
dém směru symbolem nejvyšší státní moci. Jeho kompetence ne
omezuje se jen na funkci zákonodárnou, nýbrž on vykonává i dohled
na orgány výkonné. Přísluší mu zpravidla volba hlavy státu, čímž
tato stává se — aspoň politicky — na něm závislou. Nejvyšší re
presentanti výkonné moci (vláda, ministři) jsou mu ze své činnosti
odpovědni a bývají vybráni z jeho středu. Na druhé straně zasahuje
zde však i výkonná moc do činnosti parlamentu. Jeví se to především
v její kompetenci, pokud jde o svolávání, odročování a rozpouštění
zákonodárného sboru, jakož i v právu, podávati mu návrhy k pro
jednávání (iniciativa). Všecky tyto vzájemné vztahy mezi oběma
mocemi (zákonodárnou a výkonnou) chybí v typu demokracie, za
řízené na zásadě přísného oddělení obou funkcí. Hlavu státu volí
zde nikoliv parlament, nýbrž lid sám bezprostředně. Ministři bývají
odpovědni pouze jí, nikoliv parlamentu, naproti tomu může parla
ment zahaj ováti a ukončovati svou činnost bez vlivu exekutivy,
vládě nepřísluší iniciativa ve smyslu shora zmíněném atd.
Tradiční státověda rozlišuje konečně republiky podle toho, zdali
v čele stojí jediná fysická osoba (president republiky; typ republiky
presidentské) nebo sbor či kolegium. I takový sbor či kolegium mívá
arci svého „předsedu“. Avšak presidentská republika je zřejmým
napodobením státní formy monarchické: president její „nepřed-

266

sedá“ jí pouze, nýbrž jest právě obdobou hlavy státu monarchického
(panovníka).
Ryze politická teorie hodnotí zpravidla jednotlivé typy republi
kánských zřízení státních podle toho, jak a do jaké míry v nich
uskutečněna jest myšlenka demokratická. Při tom dochází k určitým
typicky politickým tesím, jako na př. k tvrzení, že demokratický
ideál uskutečněn jest tím lépe, čím jednotnější či sjednocenější jest
demokratický nositel nej vyšší státní moci. Odtud jeví se parlamentární demokracie formou, která jest ideálu demokratickému bližší
než demokracie, založená na zásadě přesné dělby státní moci. Každá
taková dělba jednotné státní moci ji podle oné politické koncepce
seslabuje, takže neplatí v tomto oboru politického uvažování ma
tematická zásada, podle které sečtením všech dílčích mocí musíme
dojiti k stejnému kvantu, které representuje státní moc nedělená.
Proto politická ideologie demokratická dává vždy přednost soustavě
jednokomorové před dvoukomorovou a to zcela bez ohledu na způ
sob, jakým obě komory jsou složeny. Další takovou politickou teší
jest názor, že republikánské .zřízení státní se tím více přibližuje
ideálu demokratickému, čím bezprostředněji nositel veškeré státní
svrchovanosti (lid) svou účast na vládě může vykonávat. Čím více
je středních článků, t. j. pouhých representantů této svrchovanosti,
tím více se státní zřízení od demokratického ideálu vzdaluje. Odtud
jest pro toto pojetí bezprostřední demokracie nejryzejší formou
demokratické vlády. Lidový parlament jest již pouhým „represen
tantem“, arciť lidu nejbližším. Naproti tomu orgánové parlamentem
volení (jako hlava státu, ministři atd.) jsou mu vzdálenější a tudíž
méně „demokratičtí“ než parlament sám. Ještě menší demokratič
nost vykazují pak další orgánové, kteří bývají ustanovováni orgány,
zastupitelstvem lidu volenými, jako na př. státní úředníci.
Praktické úvaze politické vnucuje se vůči těmto povšechným
koncepcím úvaha, že určitá vnější fakta — jako existence zákono
dárného sboru (parlamentu) lidem zvoleného, bezprostřední účast
lidu na státních funkcích atd. — sama o sobě nemohou zaručiti
uskutečnění demokratických zásad. Neboť patrně vše záleží zde na
bližší úpravě, tedy v případě právě uvedeném na konkrétním způ
sobu, jakým se ono zastupitelstvo ustanovuje, jinými slovy: na vo
lebním právu a volebním řízení. Máme-li dojiti k hlubšímu rozboru
jednotlivých státních forem, je nutno rozebrati podrobněji než činí
tradiční státověda politické zásady, na kterých jsou vybudovány,
a tázati se, zdali a pokud zásady ty jsou schopny juristické (norma
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tivní) konstrukce. To platí zejména o pojmu „demokracie“ a jeho
protivě: „autokracii“. O tom viz níže.
Novější politický vývoj v Evropě způsobil, že z dříve tak zásad
ního a prakticky významného protikladu monarchie—republika, pro
který svedeno bylo svého času tolik zápasů a převratů (jako na př.
francouzská revoluce r. 1789), stala se pouhá vnější fasáda toho
onoho státu, o niž přítomný politický boj se hrubě nezajímá. To
platí zejména o moderních diktaturách, z nichž některé (jako Itálie)
ponechaly vnější monarchické zřízení státní — diktátor jest zde
oficielně šéfem vlády a zároveň vůdcem vládnoucí (jediné) politické
strany — jiné (jako Německo nebo Rusko) drží se formy republi
kánské — diktátor jest bud* oficielní hlavou státu a zároveň šéfem
vlády, nebo nezaujímá ve státní organisaci žádného oficielního po
stavení, ačkoliv ve všech případech jde o autokratickou formu
vládní.
B. Státy složené. (Sdružení států.) Shora bylo již naznače
no, že tradiční státověda, snažíc si vysvětliti a tříditi jednot
livé typy států složených či sdružených, zřejmě vychází z analogií
anthropomorfistických: srovnává stát (jednotný) s fysickým jednot
livcem a připomíná^ že tak jako tento zpravidla sdružuje se s jiňýfnt
jemu podobnými jednotlivci (smlouvami a pod.) v určité útvary —
society nebo korporace — tak také státy projevují podobnou snahu
asociační. Kdežto však fysický jednotlivec, který by důsledně od
mítal jakékoli spojení s ostatními lidmi (typ právního a hospodář
ského Robinsona), nebyl sociální teorií nikdy považován za ideál,
má se u států věc poněkud jinak. Neboť hned v antické státovědě
byla soběstačnost či autarkie států prohlašována za ideál. Tato
hospodářská soběstačnost znamenala arciť i politickou neodvislost
(samostatnost).
Sleduj eme-li pak pozvolný vývoj, který prodělávala nauka
o státních sdruženích, můžeme v něm kromě zmíněné již koncepce
státu jako korporačního sdružení sledovati určitou základní myš
lenku, která dá se vyjádřiti snad takto: Tak jako jednotliví živo
čichové žijí v různém prostředí (jedni na př. ve vzduchu, druzí ve
vodě), tak i státy projevují svůj život v jistém prostředí. Toto pro
středí jest buď sféra (obor) práva vnitrostátního („státoprávního“)
nebo mezinárodního. Ideál státu antického — stát soběstačný —
omezoval své životní projevy na obor onen, naproti tomu státy,
které pociťovaly potřebu asociační, musily vstoupiti do sféry „mezi
národní“ či „mezistátní“, t. j. do oboru práva mezinárodního. Te
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prve pozdější teorií byla tato myšlenka dvou živlů, ve kterých se
jednotlivé státy mohou pohybovati, vybudována dále v tom smyslu,
že ke vzájemným vztahům a sdružením států může docházeti
i v oboru práva vnitrostátního, t. j. právního řádu jednotlivého či
jednotlivých států a rozeznává pak sdružení států (státy složené)
podle práva mezinárodního nebo vnitrostátního.
Kriterium korporační nebo societní, jak se vyskytuje zpravidla
na př. v konstrukci rozdílu mezi t. zv. spolkovým státem (Bundes
staat) a svazem států (Staatenbund), a kriterium právního řádu
(mezinárodního nebo vnitrostátního), v jehož sféře ke sdružení
států dochází, nejsou však nijak jediná kriteria. Teorie státních
sdružení nezadá zde nijak pestrostí užívaných kriterií teorii o for
mách států jednotných (viz výše). Neboť k oběma shora vzpomenu
tým kriteriím přistupuje na př. další kriterium, které rozlišuje jed
notlivá státní sdružení podle povahy předpisu (normy), na základě
kterého vznikla, na př. jde-li o smluvní normu nebo o předpis
ústavní (roz.: jednostranný), dále kriterium větší nebo menší trva
losti sdružení, nebo rovnocennosti sdružených států atd., atd.
Z rozdílu státních sdružení povahy mezinárodní a státoprávní
vychází při svém třídění na př. i Pražák („Základní rysy všeobec
ného práva státního“, jež tvoří stručnou úvodní kapitolu k jeho stě
žejnímu dílu: „Rakouské právo veřejné“). Spojení států povahy
mezinárodní jsou mu především aliance a svazek či svaz států. Oba
tyto druhy liší se od sebe intensitou spojení.
Aliance vzniká smlouvou a jejím účelem jest zpravidla společná
ochrana před nepřítelem vnějším nebo společný útok proti němu.
Aliance považují se za nej jednodušší a nejpůvodnější formu všech
státních sdružení. Žádný z obou států nevzdává se při tom své
svrchovanosti, každý přijímá však jisté povinnosti, které jsou tudíž
vzájemné, oba státy jsou si rovnocenné (aspoň zásadně; tak tomu
není na př. u protektorátů, viz níže), t. j. žádný z nich nevykonává
nějakou nadřízenou moc nad druhým. Není zde společných orgánů,
jejichž kompetence by zúžovala kompetenci orgánů vnitrostátních,
zkrátka aliance neprojevuje, jak to zpravidla formulováno bývá
tradiční naukou, žádné účinky „vnitrostátní“ či „státoprávní“, zůstá
vajíc úplně a výhradně ve sféře mezinárodní (Layer: „Staatsformen
unserer Zeit“, 1923, str. 53). Za pojmový znak aliancí proti jiným
obdobným sdružením považuje se i časové a věcné omezení jejich.
Podle Jellinka (n. u. m. str. 787), pro kterého jest trvalost znakem
státních sdružení, možno proto aliance (jichž účel je prý vždy vá-
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léčný) čítati pouze k státním sdružením v širším smyslu. U jiných
autorů hlásí se však opět myšlenka, že časová a věcná omezenost
aliančních smluv má v zápětí, že aliance nemůže se dotýkati vnitro
státních poměrů spojených států a že tudíž (viz shora) projevuje
své účinky „jen“ v oboru mezinárodním, při čemž arciť zůstává
zcela nevyjasněno, proč by ona omezenost byla sice schopna projevovati účinky na poli mezinárodním, nikoli však ve sféře práv
ního řádu vnitrostátního. Rozdíl mezi aliancí a t. zv. „správním
spolkem“ či unií spatřuje běžná nauka v různých momentech, tak
na př. v omezeném (aliance) nebo neomezeném (unie) trvání,
v existenci zvláštní organisace při unii, zejména pak v politickém
účelu, jejž má aliance, nikoliv však unie. (Pro Jellinka jest
„politická povaha“1 přímo pojmovým znakem všech státních
sdružení; n. u. m. str. 787). Takové unie či správní spol
ky mezinárodní se uzavírají za různými účely, na př. v oboru poš
tovním, železničním, telegrafním, zemědělském, humanitním atd.
Ani mezinárodní aliance (politická) ani unie (správní) nepova
žují se za samostatné právnické osoby. Spojení není patrně tak
intensivní, aby bylo rázu korporačního. Nicméně považuje se za
trvalé, čímž správní unie neliší se jen od aliance, nýbrž i od pře
chodných jednotlivých smluv, „jimiž státy navzájem vyměňují
výkon za výkon“ (Jellinek, n. u. m. str. 785).
Dalším typem státního sdružení v oblasti mezinárodní jest svaz
(svazek, spolek) států, německy „Staatenbund“. S dosud uvedenými
útvary shoduje se kromě zmíněné právě oblasti (roz. mezinárodní),
v níž se objevuje, žije či stává se účinným, i v tom, že při něm jde
o sdružení rovnocenných států, z nichž žádný neztrácí sdružením
svou svrchovanost, že ke sdružení dochází na základě mezinárodní
smlouvy, tedy cestou smluvní (a contr. jednostranné normy ústav
ní) a že konečně sdružení samo nepovažuje se za korporaci, nýbrž
za pouhou societu, což znamená jinými slovy, že vedle sdružených
států (dílčích států) nelze mluviti — jak tomu jest na př. u státu
spolkového (viz níže) — ještě o státu celkovém, sdružením dílčích
států vzniknuvším. V jednotlivostech není v teorii jednotnosti
o podstatě svazu států.
K typu mezinárodního svazu států počítá nejnovější nauka
i Společnost národů, vzniklou po světové válce na základě mírových
smluv. (Layer, n. u. m. str. 75 a zejména Verdroß: „Die Verfas
sung der Völkerrechtsgemeinschaft“, str. 111).
Dosud měli jsme na mysli typy státních sdružení, u nichž před
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pokládá tradiční nauka aspoň teoreticky rovnocennost sdružených
států čili jejich právní rovnost. Vedle těchto typů vyskytují se však
„poměry závislosti“ (Abhángigkeitsverháltnisse), do kterých se
mohou dostati státy dosud samostatné. Sem čítají se protektoráty,
akcese, zájmové a ochranné sféry (oblasti), státní služebnosti
a mandáty. Ve všech těchto případech jde o poměr jednostranné
závislosti, do které se — v oblasti mezinárodní — dostane jeden stát
na druhém. Nauka, která přes takovéto smluvní omezení ve státu
takto omezeném spatřuje ještě pořád „stát“, je nucena buď k urči
tým ústupkům v názoru na svrchovanost jakožto nutný pojmový
znak každého státu, nebo činí právě zde velice ostré rozdíly mezi
nazíráním politickým a právnickým, jako na př. Jellinek, který roz
lišuje závislost právní a politickou, řka (n. u. m. str. 791), že „práv
ní samostatnost jest totiž možná i při dalekosáhlé politické zá
vislosti.“ Ideově stojí zde blízko i stát států (Staatenstaat), t. j.
typ sdružení, ve kterém podřízené státy (polosuverénní) jsou po
vinny k určitým peněžním plněním (tribut) státu nadřízenému
a v němž nezřídka politický vývoj vede k plnému osamostatnění
států podřízených.
Proti dosud uvedeným sdružením států v oblasti práva mezi
národního stojí unie (personální a reální) a stát spolkový jako
sdružení rázu vnitrostátního. Než ani zde není v nauce jasnosti
o hranici obou oblastí. Kdežto na př. Pražák (n. u. m. str. XVII)
počítá unie ke sdružením vnitrostátním či státoprávním, jiní autoři
opět zdůrazňují mezinárodní ráz aspoň reální unie (na př. Jellinek,
n. u. m. str. 803).
Personální a reální unie vznikají tam, kde několika státům je
společná osoba panovníkova. Jde tedy výlučně o sdružení států mon
archických. Tam, kde společenství osoby monarchovy jest náhodné
(způsobené na př. dědickým postupem), mluví nauka o unii (pouze)
personální, kdežto tam, kde jest ústavou chtěno, spatřuje unii reální.
Podle starší nauky konstruován rozdíl tak, že personální unie spa
třována ve sdružení států, jimž jest společná pouze osoba panov
níkova, kdežto v reální unii jsou vedle osoby panovníkovy sdruže
ným státům společný ještě jiné instituce (úřady atd.). Jellinek
ostatně čítá personální unii jen ke zdánlivým státním sdružením
a má ji za pouhou „státoprávní a mezinárodně-právní communio
incidens držitele nejvyššího státního orgánu“ (n. u. m. str. 798).
Oba typy právě projednaných monarchických unií považuje tra
diční nauka za sdružení rázu societního, t. j. vedle sdružených států
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nevzniká samostatný stát celkový (korporace) s příslušnou ústřední
státní mocí, zvláštním státním občanstvím atd. Svou societní po
vahou podobají se tedy tyto „státoprávní“ unie dříve vzpomenutým
sdružením rázu „mezinárodního“ jako jsou aliance a svaz států.
V oblasti státoprávní vykazuje korporační povahu se všemi jejími
důsledky teprve stát spolkový (Bundesstaat) a je zároveň jediným
typem státního sdružení, kterému nauka přiznává samostatnou
právní osobnost. Neboť ani aliance, ani spolek států, ani unie ji
nemají. Z této korporační povahy spolkového státu vyvozuje pak
nauka řadu jeho vlastností, jimiž se prý liší jednak proti „státo
právním“ uniím, jednak proti „mezinárodnímu“ svazu států.
Jellinek definuje spolkový stát jako „suverénní stát utvořený
z většího počtu států, jehož státní moc vychází z jeho států dílčích,
spojených ve státní jednotu. Jest státoprávním státním sdružením,
které zřizuje panství nad sdruženými státy, jehož účastníky jsou
však vždy státy samy. .(n. u. m. str. 818). Poněvadž se obecně
za to má, že „korporace“ představuje tužší sdružení než pouhá
„societa“, spatřuje se někdy ve spolkovém státě obdoba pouhé reální
unie, v níž však spojení států jest zvláště úzké. Tak praví na př.
Pražák (n. u. m. str. XVIII) : „Avšak unie reální může se stupňovati ještě dále, i dostoupiti tam, že se tvoří vedle zúčastněných
států dílčích ještě samostatná státní moc centrální, v kterémžto pří
padě pak mluvíme o státu složeném (civitas composita) neb spol
kovém (Bundesstaat). Při tom sporno jest, koho sluší pokládati
v takovém případě za poddaného státu centrálního, zda státy zúčast
něné nebo jejich poddané.“
Vlastní podstata spolkového státu a zejména jeho pojmové ohra
ničení proti svazu států jsou v teorii sporné a existuje o této otázce
rozsáhlá literatura (srovn. na př. z novější doby Hans Nawiasky:
„Der Bundesstaat als Rechtsbegriff“). Kromě zmíněné již korpo
rační povahy uvádějí se tyto znaky jako typické: Spolkový stát ne
vzniká (na rozdíl od vzniku svazu států) smlouvou dílčích svých
států, nýbrž na základě jednostranné normy, t. j. spolkové ústavy.
Vzepření se dílčího státu proti ústřední moci není proto porušením
smluvní povinnosti, nýbrž porušením ústavy, po případě velezrada
nebo rebelie. Celkový stát (spolkový) považuje se za svrchovaný,
dílčí státy za nesvrchované. Jiný názor má za to, že svrchovanost
jest dělena mezi spolkovým státem a státy dílčími. Státní národ
obývající spolkový stát má v zásadě dvojí státní občanství; jednot
livci jsou státními občany jak státu celkového, tak příslušného státu
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dílčího. Zákony spolkového státu platí bezprostředně pro státní
občany a není tudíž třeba zvláštního jejich provedení státní mocí
dílčích států. Pokud jde o vzájemný poměr kompetencí celkového
a dílčích států v oboru zákonodárném a výkonném, platí zpravidla
tyto zásady: Zákonodárná kompetence spolku bývá ve spolkové
ústavě výslovně vypočtena; co zde není uvedeno, patří do přísluš
nosti dílčích států. Zákony spolku mají větší váhu r.ež zákony dílčích
států („Reichsrecht bricht Landrecht“). Primát spolkového zákono
dárce před parlamenty jednotlivých států nejeví se však jen v právě
uvedené větší právní relevanci spolkových norem, následkem čehož
neplatí věta lex posterior derogat priori ohledně poměru dřívějšího
spolkového zákona k pozdějšímu zákonu zemskému, nýbrž i v zá
sadě, že ústřednímu zákonodárci přísluší ve spolkovém státě t. zv.
kompetenční kompetence čili výsost, což znamená, že on to jest,
který určuje (po případě: mění) nejen svou vlastní kompetenci,
nýbrž i kompetenci dílčích parlamentů.
Pokud jde o konkrétní organisaci orgánů spolkových a jednot
livých dílčích států, jest rozeznávati spolkový stát monarchický a re
publikánský. Monarchickým byl před světovou válkou jen jeden
spolkový stát, t. j. říše Německá. Zde považovala nauka za „suveréna“ (tedy monarchu!) celistvost spojených panovníků jakož i tří
městských republik — právě pro tuto protismyslnost byla Německá
říše prohlašována i za republiku (na př. Jellinek, n. u. m. str. 757)
— orgánem tohoto „yícehlavého monarchy“ byla spolková rada
jakožto zástupce vlád jednotlivých dílčích států. Zákonodárným
orgánem říše byl německý sněm (deutscher Reichstag), jenž byl
jednokomorový. V republikánském spolkovém státě naproti tomu
považují se za prvky, z nichž skládá se tento útvar, celistvost ná
roda, t. j. jednotný státní národ spolkový, a jednotlivé dílčí státy,
pokud se týče jejich občanstvo. Zákonodárným orgánem celku bývá
spolkový parlament, složený z dvou komor, z nichž jedna (komora
lidová) volí se jednotným státním národem, kdežto druhá (komora
států; Staatenhaus) skládá se z delegátů jednotlivých dílčích států,
při čemž zastoupení jejich může býti buď v zásadě paritní — každý
stát má jeden hlas — nebo odstupňováno podle velikosti (počet
nost obyvatelstva) jednotlivých dílčích států. Vzájemný poměr obou
těchto komor může býti různě upraven. Hlavou výkonné moci jest
buď jediná osoba (president) nebo kolegium. President volí se buď
přímo občanstvem nebo jeho volba přísluší parlamentu (spojeným
oběma komorám). Vedle společného normotvorného orgánu může
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míti spolkový stát i společné výkonné orgány (úřady) nebo ob
starávají společné záležitosti orgány jednotlivých států za dohledu
orgánů říšských. — Že běžná nauka o státních formách má mnoho
vad a nedostatků, uvědomila si státovědecká teorie už dávno. Ze
jména poznatek, že zde jde v podstatě vlastně o nauku politickou,
není snad vlastnictvím teprve teorie normativní, nýbrž nacházíme
jej v písemnictví státovědeckém již dříve. Jenže ze starších vývodů
tohoto druhu nebylo zcela jasno, v čem vlastně spočívá „politická“
podstata či „politické“ hledisko a jak by se mělo postupovat, aby
nauka o státních formách stala se, pokud se týče zůstala ryze juristickou. Že tradiční státověda nedospěla v tomto směru k jasněj
ším představám, vysvětluje se dnes — jaksi ex post — poměrně
jednoduše tou skutečností, že nebyla si s dostatek vědoma povahy
metody juristické (normativní), a že tudíž pro ni hraniční čára mezi
právem a politikou (nebo: jurisprudencí a naukami politickými)
nutně musela zůstati neurčitou.
Je nesporno, že třídění států podle jich forem bude míti s hle
diska praktického vždy smysl či význam politický. Neboť to, čemu
říkáme „monarchie“ (na rozdíl od „republiky“), má svou vyhraně
nou politickou funkci. Podobně má protiklad: svaz států — spolkový
stát své zcela vyhraněné politické pozadí. Nauka, která hodlá juristicky vystihnouti povahu oněch jednotlivých státních forem, které
vytvořila politická praxe a nikoliv právní teorie, musí si býti přede
vším jasna v tom, do jaké míry a jakým způsobem jsou politické
principy, které jsou obsaženy v oněch formách, juristicky vyjádři
telný, tedy musí se na př. tázati: Jak dlužno chápati politický prin
cip či politické heslo „demokracie“, aby se daly vyjádřit (definovat)
prostředky normativními, t. j. aby se z pojmu „demokracie“ stal
pojem juristický? Zcela obdobně nutno postupovati vůči politickým
principům, které vedly k obligátnímu třídění států podle jich kon
krétních forem. Zde jde především o onen mnohoznačný, zčásti
přírodovědecky (kausálně), zčásti sociologicky (přírodovědeckonormativně) a zčásti normativně chápaný pojem „moci“. S hlediska
politického skutečně nejvíce nás na státním zřízení zajímá otázka,
kdo v něm vykonává t. zv. politickou moc a je tudíž přirozeno, že
podle tohoto kriteria dochází k základnímu třídění státních forem.
Normativnímu (juristickému) hledisku jde pak vůči těmto pokusům
pouze o to, aby si uvědomilo, pokud a jakým způsobem je onen
základní pojem „moci“ juristicky vystižitelný a vyjádřitelný, což
tedy v konkrétním případě znamená tázati se: Co může juristicky
18
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znamenati pojem monarchie a republiky, pokud se týče jejich roz
díl ? Odpověď zpravidla ukáže, že v běžných politických koncepcích
státovědeckých skrývá se mnoho prvků normativních, takže při nich
docházívá k oné příznačné směsi, kterou vyznačují se pojmy t. zv.
sociologické. (Viz k tomu podrobněji IVeyr: „O metodě sociogické“, Brno 1927.) Stejně jako při nauce o formách států jednot
ných má se věc i při teorii státních sdružení. Tvrdí-li zde tradiční
nauka na př. zcela obecně, že „svaz států“ znamená spojení států
méně „tuhé“ či „úzké“ než „spolkový stát“, táže se normativní
teorie, jak jest takové více nebo méně „úzké“ spojení juristicky
vyjadřitelno a co znamená ve mluvě normativní. Rovněž zkoumá
povšechné tvrzení tradiční nauky o dvou „oblastech“ (mezinárodní
a státoprávní či vnitrostátní), ve kterých se jednotlivá sdružení
vyskytují, t. j. „mají význam“.
Z právě řečeného plyne, že juristická (normativní) teorie stát
ních forem, jak ji v následujícím stručně podáváme, připíná se,
pokud jde o jednotlivé kategorie těchto forem, k nauce o tomže
předmětu, jak byla tradiční teorií vybudována. Tato teorie držela se
opět při svém výkladu empiricky daných, t. j. historicky se vy
vinuvších typů státních forem. Tak vysvětluje se, že juristická teorie
státních forem mluví o monarchiích a republikách, o svazech států
a spolkových státech atd., zkrátka o těchže typech, které snaží se
svými konstrukcemi vysvětliti i stará státovědecká nauka. Rozdíl
mezi oběma naukami spočívá jen v tom, že teorie normativní snaží
se při svém třídění zůstati důsledně v linii metody normativní.
Bylo již svrchu řečeno, že základní východisko pro třídění forem
států jednotných spatřovala nauka státovědecká v pojmu moci. Při
všem třídění šlo jí o to, aby zjistila, kdo v tom kterém státě vy
konává „moc“ (roz. : státní). Dalším krokem byla pak otázka po
počtu těch, kdož onu „moc“ ve státě vykonávají. Tak vznikl zá
kladní protiklad: monarchie — republika (demokracie).
Pojem „moci“ je arciť velmi neurčitý, poněvadž mnohoznačný.
O něm jednali jsme již v předcházející kapitole. Teprve nor
mativní teorie položila si jasně otázku, jak dlužno chápati a formulovati pojem „moci“, aby byl normativními konstrukcemi
vyjádřitelný, a uvědomila si příčiny nedůsledností, kterých tradiční
nauka v tomto směru se dopouštěla. Tyto příčiny tkvěly, jak ře
čeno, především v neurčitém a nejasném pojetí „moci“ a tím stalo
se na př., že ona „nejvyšší moc“, jejíž držba měla býti rozhodnou
pro zařazení států do té či oné kategorie, přisuzovala se jednou
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fysickým jednotlivcům (jakožto orgánům státním), jednou státu
samotnému jako juristické abstrakci (korporaci ve smyslu římskoprávním). Tato konstruktivní dvojatost projevuje se zejména i v na
uce o svrchovanosti.
Právě uvedené poznámky vedou nás ke správnému způsobu,
jímž normativně dá se vystihnouti koncepce státní „moci“ v nau
kách o státních formách. Moc tato musí býti vlastností státních or
gánů (v nejširším smyslu tohoto slova) a jako taková musí prýštiti
z právního řádu. V oblasti normativní není pak jiné funkce, kterou
by logicky bylo možno představiti si jako „moc“, než funkce či
moc normotvorná. Ona jest vlastností, kterou přisuzujeme tomu,
kdo jest podle právního řádu (ústavy) povolán k tomu, aby jej
měnil, rušil a doplňoval tím, že jest povolán (kompetentní, opráv
něn, v určitých případech snad povinován) k tomu, aby vydával,
t. j. stanovil či tvořil normy. Pro aspekt, který takto pohlíží na
předmět normativního poznávání (právní řád), zdomácněl termín
hlediska dynamického na rozdíl od hlediska statického, se kterého
právní řád (normový soubor) jest pozorován v určitém okamžiku
v určité své podobě, kterou právě v onom okamžiku má. S hlediska
statického problém normajtvorby vůbec nemůže vzniknout, poně
vadž zde jde výlučně o kardinální otázku všeho statického pozná
vání normativního, t. j. otázku quid juris? (roz. podle určitého ho
tového normového souboru). S tohoto hlediska mohu se tedy sice
ptáti po konkrétních („subjektivních“) povinnostech a právech,
nikdy však po principech, které v oblasti politické vedou ke třídění
států (recte: jejich právních řádů) podle jich forem.
V oblasti normativní jest pak normotvůrce, t. j. ten, kdo podle
normového souboru jest povolán tvořiti normy, „silným“ u srov
nání s tím, kdo jich musí poslouchat, kdo jest povinnostním subl jektem. Proto „mocí“, o které mluví tradiční nauka státovědná,
třídíc státy podle jich forem, normativní zorný úhel může rozuměti
jen moc normotvornou. Jednotlivci, kterým podle ústavy tato
moc přísluší, jsou „silní“. Jich může býti větší počet, málo nebo jest
tu snad jen jediný, kterému přísluší moc normotvorná. (
V empirickém státě (nebo kterékoli jiné právně organisované
SBaJeýnosti)) může se však státi — a v našich dobách se zpravidla
stává —-^e
:e titíž jednotlivci vystupují jako nortnotvůrci a jako
povinností subjekty, podrobujíce se takto svým vlastním normám,
s čímž vzňiká pojem autonomních norem na rozdíl od heteronomních,
"při kterých předpokládá se, že normotvůrce a povinnostní subjekt
18*
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jsou různí činitelé. Ten, kdo sám sobě dává závazné normy, pova
žuje se za svobodného u srovnání s tím, kdo dostává je od jiného.
Odtud znamená princip autonomie svobodu, princip heteronomie
nesvobodu. Ve státě, ve kterém bude pokud možná mnoho takových
autonomních (sebe sama zavazujících) činitelů, bude panovati po
měrně největší svoboda, ve státě, kde jich bude co nejméně —
v krajním případě tedy jen jediný —, uskutečněna bude co největší
nesvoboda. Jelikož pak v empirickém státě nazývá se součet všech
jednotlivců, kteří by po případě ústavou mohli býti povoláni k normotvorbě, „národem“ či „lidem“, nazývá se první typus státního
zřízení (t. j. stát s pokud možná velkým počtem povinnostních sub
jektů, kteří jsou zároveň povoláni k normotvorbě, jenž tedy usku
tečňuje maximum možné svobody sc. t. zv. politické) demokracie.
Jejím protikladem jest stát, v němž přísluší „moc“ (roz. : normo
tvorná) pouze jedinému činiteli, takže počet nesvobodných činitelů,
kteří vystupují pouze v úloze povinnostních subjektů, jest největší
a tím též princip politické nesvobody nej ryzeji uskutečněn. Tento
stát jest typem autokracie. Normativní protiklad demokracie —
autokracie (Kelsen) kryje se tedy s politickým protikladem repu
bliky — monarchie, při čemž zde „Kratein“ znamená nám tolik,
jako schopnost k normotvorbě. A ukazuje se, že obvyklé početní
východisko tradiční nauky (monarchie!) je potud zcela případné,
pokud „monarchie“ znamená právě nejkrajnější případ, v němž
úloha normotvůrce, tedy činitele svobodného, přísluší pouze jedi
nému člověku („samovládci“). Arciť slovo „autokracie“ vystihuje
normativně onu myšlenku lépe než slovo „monarchie“, poněvadž
zde více rozhoduje okolnost, že normotvůrce vládne sám, než že
jest jedincem (jediným), který vládne. Podobně též slovo „demo
kracie“ vyslovuje politický a normativní princip v něm obsažený
lépe, poněvadž positivně, než negativní a bezbarvý výraz „re
publika“.
Normativní pojetí „moci“, jejíž držba jedním nebo několika
činiteli má rozhodovati o formě toho kterého státu, jakožto funkce
normotvorné nesmí však upadnouti do jednostrannosti tradiční na
uky státovědecké, pokud tato ztotožňuje pojem „normy“ s pojmem
„zákona“ a důsledně spatřuje funkci normotvornou jedině v čin
nosti zákonodárné. To stává se, když na př. rozhodné kriterium
konstituční monarchie (na rozdíl od absolutní) vidí se v tom, že
v oné panovník dělí se o nej vyšší moc zákonodárnou s parlamen
tem lidovým, zcela bez ohledu na to, zdali k podobné dělbě dochází
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i v obou ostatních oblastech činností státních, t. j. soudcovské a vý
konné. S hlediska normativního dlužno se zde ptáti, proč by právě
jen omezená držba funkce zákonodárné měla býti pro absolutis
tickou (autokratickou) státní formu rozhodnou? Vždyť zajisté i při
obou ostatních funkcích mohou se projevovati tytéž tendence auto
kratické (monarchické) a demokratické (republikánské). Mnoho
světla do normativního pojetí nauky o státních formách vnesla zde
nauka o stupňovitosti právního řádu. Neboť podle této nauky nena
cházíme funkci normotvornou pouze v oblasti funkce zákonodárné
(tvorby zákonů ve smyslu formálním), nýbrž shledáváme se s ní
stejně i na nižších stupních konkretisace práva, poněvadž „zákon“
ve smyslu technickém (formálním) zcela zřejmě jest jen jedním pří
padem širšího pojmu normy (sc. právní).
—
Z řečeného plyne, že ryze autokratické bylo by jen ono státní
zřízení, ve kterém by podle ústavy všecky právní normy na všech
stupních konkretisace práva vznikaly způsobem autokratickým, t. j.
bez spolupůsobení povinnostních subjektů (státních občanů). Ta
kové státní zřízení znamenalo by ryzí formu monarchie absolutní
(despotie, autokracie) a znamenalo by vrchol politického principu
nesvobody občanské, tak jako na druhé straně zasluhovalo by název
ryzí demokracie jen ono státní zřízení, v němž podle ústavy všecky
právní normy na všech stupních konkretisace práva vznikaly by
způsobem demokratickým, t. j. za spolupůsobení povinnostních
subjektů (občanů), a které by tudíž uskutečňovalo maximum po
litické svobody občanské.
Jak vidno, dochází zde normativní konstrukce protikladu: auto
kracie — demokracie (monarchie — republika) k podobné myš
lence jako nauka tradiční: Oba tyto typy jsou jen hraničními pří
pady, jinými slovy: ideály, které nikde ve skutečnosti se nevysky
tují; neboť v praxi je stejně nemožná absolutní autokracie (mon
archie), ve které by jediný člověk sám stanovil všecky právní nor
my, jako absolutní demokracie, ve které by nikdo nebyl právně vá
zán, leda normou, při jejíž tvorbě by sám spolupůsobil.
Ono „spolupůsobení“ při normotvorbě se strany činitelů, kteří
se mají státi povinnostními subjekty vytvořené normy, může býti
různého druhu, především přímé neb nepřímé. Je zjevno, že přímé
spolupůsobení značí ryzí ideál autonomní normotvorby a je tudíž
bližší ideálu demokratickému než nepřímé, které spočívá v tom, že
ti, kdož se mají státi povinnostními subjekty, spolupůsobí pouze při
určení toho činitele (orgánu), který má pak normu je zavazující
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stanovití. V nej vyšší vrstvě normotvorby, t. j. při tvorbě zákonů,
vede rozlišování přímé a nepřímé spoluúčasti občanů k rozdílu mezi
t. zv. demokracií bezprostřední (přímou) a nepřímou, z nichž ona
hoví — jak ostatně politická nauka dávno (i když bez jasného uvě
domení si důvodů!) již rozpoznala — demokratickému ideálu více
než tato.
Nepřímá spoluúčast povinnostních subjektů (občanů) při normotvorbě — jmenovitě při tvorbě zákonů (proces zákonodárný) —
může býti právním řádem různě upravena. Každá z těchto možných
úprav bude více nebo méně hověti ideálu demokratickému. Povšech
ným a nej obecnějším technickým prostředkem, jímž se tato nepřímá
spoluúčast upravuje, jest instituce voleb. Těmito volbami určují si
povinnostní subjekty (občané) ty činitele, kteří je pak při normotvorbě mají „zastupovat“. Takovým činitelem jest především vo
lený (lidový) parlament, jím však může býti i volený soudce nebo
úředník, ba i volený panovník. Míra dosažené demokratičnosti ne
přímé spoluúčasti občanstva při normotvorbě bude se patrně říditi
podle větší nebo menší demokratičnosti v úpravě voleb.
Z řečeného plyne důvod, proč i s hlediska normativní konstrukce
jest na př. volební monarchie ideálu ryze autokratickému vzdá
lenější než monarchie dědičná, tato však opět vzdálenější než mon
archie, ve které určování budoucího panovníka přísluší panovníku
dočasnému („autokratu“ i vůči t. zv. domácímu řádu panovnické
rodiny). Z řečeného vysvětluje se však i dále, proč určité politické
nauky v zájmu ideálu demokratického fingovaly někdy demokra
tický základ státního zřízení. (Příkladem takové fikce, teoreticky
neudržitelné, jest na př. Rousseauova „smlouva společenská“.)
Avšak „volba“ není nej demokratičtějším způsobem, jímž dá se
nepřímá spoluúčast povinnostních subjektů (občanů) na normo
tvorbě uskutečnit. Jest zde ještě ustanovování zástupců lidu (ma
gistrátů, poslanců, panovníků atd.) losem. Ustanovování losem
jest proto demokratičtějším způsobem než ustanovování volbou, že
nehoví jen politickému postulátu svobody nýbrž i (absolutní)
rovnosti občanstva. Je-li obecné a rovné právo volební vybudováno
na fikci absolutní rovnosti (intelektuální a mravní) všech voličů,
jest institut ustanovování losem založen na myšlence absolutní
rovnosti občanů co do jejich schopnosti, zastávati státní funkce.
Je-li zde ona stejná schopnost všech, pak netřeba z nich „yybírati“
(voliti) nej schopnější, nýbrž výběr lze přenechati náhodě (losu).
S hlediska myšlenky stupňovitosti právního řádu nebudeme,
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jak shora již naznačeno, posuzovat pouze způsob (autokratický
nebo demokratický) normotvorby na jediném stupni, t. j. t. zv.
.zákonodárném. Uvědomíme si, že oba principy — autokracie a de
mokracie — mohou v témže právním řádě býti různě kombinovány
a ve skutečnosti také jsou. Tradiční nauka arciť, rozeznávajíc jed
notlivé státní formy (monarchické a republikánské), pozorovala
toliko způsob tvorby zákonů (zákonodárný proces) : ve všech pří
padech,- kde zjistila, že proces ten je ústavou zdemokratisován
spoluúčastí občanů (voleným parlamentem), mluvila o konstituci;
kde této spoluúčasti nebylo a panoval tudíž autokratický způsob
tvorby zákonů panovníkem, spatřovala absolutismus (absolutní
monarchii). Normativní teorie si uvědomuje naproti tomu, že s de
mokratickým způsobem normotvorby na jednom stupni právního
řádu, tedy na př. v procesu zákonodárném, velmi dobře může býti
spojen autokratický způsob na stupni jiném, na př. v procesu soud
ním nebo správním (administrativním). Tak tomu též skutečně
bývá v typické konstituční monarchii. Neboť v ní zpravidla zmocní
se demokratický živel normotvorný toliko procesu zákonodárného,
kdežto normotvorba v oblasti soudcovské a výkonné zůstává v zá
sadě autokratický organisována (t. zv. „zeměpanské“ úřady!).
Avšak i uvnitř jednotlivých těchto oblastí mohou se živly auto
kratické a demokratické různě prostupovat. Tak na př. v oboru
soudcovské normotvorby byl živel autokratický následkem vítězství
politického postulátu dělby státních funkcí (Montesquieu) zeslaben
zásadou nezávislosti soudcovské (srov. § 98 čs. úst. list.). Auto
kratickým zůstal jen způsob jejich ustanovování: soudci jsou jme
nováni, nikoliv voleni. Avšak obvyklé ustanovení, že vykonávají
svou funkci (t. j. stanoví normy) „jménem panovníka“ — v kon
stituční monarchii — nebo „jménem republiky“ (srovn. § 101 čs.
úst. list.), jsou vzhledem k zásadní nezávislosti pouhými teoretic
kými fikcemi.
I v oboru veřejné správy téhož státu může býti živel demo
kratický, pokud se týče autokratický, v jednotlivých jejich odvět
vích různě zdůrazněn. Tak zv. samospráva na př. jeví se, pokud
v ní spatřujeme onu správu, kterou si občané obstarávají jimi
samotnými ustanovenými (t. j. volenými) orgány, demokratičtější
(republikánštější) institucí než správa t. zv. státní, jejíž orgány
bývají dosazovány zvenčí (jmenováním). Z téhož důvodu platí
povšechná věta, ze decentralisace jako organisační princip správní
jest principem demokratičtějším (republikánštějším) než centra-
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lisace. Konečně může uvnitř téhož odvětví správního býti v jednot
livých instancích ten či onen živel více nebo méně uplatněn. Tak
na př. u nás jsou střední články povšechné správy veřejné organisovány (arciť jen až do provedení t. zv. správní reformy či reformy
politické správy) podle zásady přísně autokratické: šéfové zem
ských a okresních politických správ a ostatní orgánové těchto správ
jsou jmenováni zvenčí, aniž by těm, jichž záležitosti budou spra
vovat, příslušel na toto ustanovení větší vliv než onen nepřímý,
který přísluší v republikánském zřízení státním všem státním ob
čanům. Naproti tomu oba krajní články (instance) zmíněné po
všechné správy — politické obce a ministerstva — vykazují zřetelně
demokratický způsob ustanovování orgánů : u obcí ustanovují se
přímými volbami občanstva, u ministerstev mají — aspoň za plat
nosti režimu parlamentárního — členové parlamentu, lidem zvo
leného, rozhodující vliv na výběr ministrů.
Veškeré zde uvedené příklady mají za účel ukázat, že jest ne
odůvodněno (poněvadž jednostranné), když se na monarchickou
či republikánskou povahu určitého státního zřízení usuzuje toliko
z úpravy způsobu normotvorby na jediném stupni konkretisace
práva, t. j. tvorby zákonů (proces zákonodárný). Normativní kon
strukce politického kriteria, které slouží všem pokusům o třídění
státních forem za základ, t. j. otázky, kdo drží „nejvyšší moc“1' ve
státě, vede naopak k poznatku, že oba způsoby normotvorby —
autokratický a demokratický — jsou v každém právním řádě sou
časně zastoupeny a různě kombinovány, což znamená, že ve skuteč
nosti není ryzí autokracie (monarchie) ani demokracie (republiky),
nýbrž že každé konkrétní státní zřízení může se ideálu autokratic
kému nebo demokratickému jen více nebo méně přibližovat. Státní
formy ryzí monarchie a republiky nacházejí se tedy (obrazně) na
obou konečných bodech linie, jejíž střed by nám naznačoval bod
indiferentní, který by byl místem pro státní zřízení (právní řády),
jejichž způsob normotvorby byl by stejnou měrou prostoupen živly
autokratickými jako demokratickými. Na linii té daly by se umístiti
na svých místech, určených převládáním toho či onoho živlu, ostatní
jednotlivé empirické typy státních forem, jako jsou volební, dědičná
monarchie, stavovská, konstituční a parlamentární monarchie, přímá
(bezprostřední) a nepřímá demokracie atd.
Tak jako státní formy jednotlivých států vyplývají z povahy
právních řádů těchto států a nikoliv z povahy států jako sociálních
realit určitého druhu, tak také ony zjevy, na něž tradiční nauka
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pohlíží jako na „sdružení státní“ (sdružení jednotlivých států),
musí se normativnímu hledisku jeviti jako vztahy (sdružení) jed
notlivých právních řádů těchto států. Jako v mnohých jiných otáz
kách získal si i zde největších vědeckých zásluh Hans Kelsen.
Jednou z nej slabších stránek panující nauky, která, jak shora
naznačeno, vycházela při třídění státních sdružení z rozdílu sdru
žení rázu mezinárodního a vnitrostátního, byl její neujasněný názor
na podstatu práva mezinárodního a jeho poměr k t. zv. právu vnitro
státnímu. Mezinárodní právo považovalo se sice za „právo“, avšak
nauka připouštěla zásadně možnost konfliktu mezi obsahem práva
mezinárodního a vnitrostátního přes to, že oba tyto soubory práv
ních norem považovala za jakýsi celek, docházejíc při svých roz
borech často k důsledku, že týž právní subjekt (zejména stát) může
míti protichůdné právní povinnosti, což znamená, že konaje jednu
(na př. mezinárodní), může tím porušovati druhou (na př. státo
právní či vnitrostátní). S téhož hlediska mluvila tradiční nauka
o současné platnosti a neplatnosti téhož právního aktu a to jednou
podle práva mezinárodního, jednou vnitrostátního, dávajíc tím na
jevo, že mezinárodní právo a určité kpnkretní právo vnitrostátní
(na př. německé, francouzské, italské atd.) tvoří jakousi jednotku,
o jejíž obdobě nelze mluvit při poměru mezi jednotlivými vnitro
státními právními řády (na př. československým a německým, fran
couzským a italským atd.). Přesto, že se dále v důsledku učení
o svrchovanosti jednotlivých států popíral nějaký zásadní primát
mezinárodního práva nad vnitrostátním (po způsobu vnitrostátního
pravidla: Reichsrecht bricht Landrecht), přece na druhé straně
i tradiční nauka vyciťovala, že by tak mělo býti a že tomu tak není
toliko následkem dosavadní nedokonalosti a nerozvinutosti práva
mezinárodního a pod. Že existence nebo neexistence jednotnosti
mezinárodního a vnitrostátního práva (právního řádu) nemůže býti
považována za historický fakt, nýbrž toliko za důsledek teoretické
konstrukce, uvědomila si teprve normativní teorie. Prokázala, že,
má-li býti mezinárodní právo skutečně „právem“, musí zde ona jed
notnost býti předpokládána (postulována) a to tak, že vycházíme
buď z primátu práva mezinárodního, což znamená, že mezinárodní
právní řád stojí nad vnitrostátními právními řády, dodávaje jim
jako hodnotnější soubor právní relevanci, nebo z primátu práva
vnitrostátního, což znamená, že mezinárodní právo je právem
vnitrostátními ústavami delegovaným, tedy v podstatě smluvním.
Je jasno, že primát práva mezinárodního znamená nutně zánik
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absolutní svrchovanosti jednotlivých států, s níž se politicky za
barvené státoprávní teorie tak těžko loučí. Neboť vnitrostátní právní
řád, zakotvený zmíněným způsobem v mezinárodním právním řádu,
stává se tím nutně jen jeho nesamostatnou částí, „dílčím řádem“,
jak jich každý vnitrostátní řád obsahuje celou řadu („dílčí nor
mové soubory“).
Než pokud jde o ony dvě, resp. tři konstrukce vzájemného po
měru mezi právem mezinárodním a vnitrostáním (viz § 19), ná
zory normativních teoretiků se různí. Kdežto Kelsen a jiní (k nimž
patřím i já) připouští stejně teoretickou možnost konstrukce pri
mátu toho či onoho právního řádu, hájí nyní Verdroß výlučně
primát práva mezinárodního (n. u. m. str. 17). Následkem toho
dopadá i Verdroßova konstrukce jednotlivých státních sdružení
jinak než Kelsenova. — Kelsen zakládá celou svou nauku o státních
sdruženích (Staatenverbindungen) na zásadě centralisační, resp. decentralisační. Zásadou centralisační rozumí princip pokud možná
široké územní kompetence normy (norma platí na př. pro celé
území státní). Prostorová členitost státu pak znamená princip decentralisační, jímž vznikají územně diferencované „části“ celko
vého státu (viz blíže jeho „Základy obecné teorie státní“, str. 52).
Princip centralistický pokud se týče decentralistický dotýká se však
i způsobu tvorby norem, pokud se týče normotvorných orgánů.
Rozhoduje zde skutečnost, zdali ústřední (nebo pouze lokální) nor
my vydávány jsou jediným orgánem nebo několika orgány (n.
u. m. str. 53). Zmíněné principy mohou se vyskytovati a různě kombinovati na všech stupních normotvorby (viz výše) a možno tudíž
mluviti jak o zákonodárné tak o administrativní decentralisaci.
Principy ty mohou se dále vyskytovati ve sloučení se zásadou auto
kratické pokud se týče demokratické normotvorby.
Podle toho, do jaké míry jest v určitém právním řádě uskuteč
něn ten či onen princip, možno rozlišovat jednotlivé typy státních
sdružení, jak je vytvořila praxe v politických dějinách lidstva. Tak
typus státu spolkového znamená jen vyšší stupeň decentralisace než
ten, který se vyskytuje v jednotném státě při t. zv. decentralisaci
zeměmi (sr. k tomu i Jellinek: „Obecná státověda“, str. 689). Ještě
vyšší stupeň decentralisace než stát spolkový vykazuje svaz států.
„Tak jako spolkový stát rozděluje i svaz států (mezi oběma typy
není tudíž rozdíl kvalitativní, nýbrž pouze kvantitativní, t. j. co do
míry uskutečněné centralisace, pokud se týče decentralisace!) pří
slušnost zákonodárnou a výkonnou mezi ústřední autoritu a několik
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lokálních autorit. Kdežto však při spolkovém státu nejdůležitější
kompetence spadají do ústředního řádu, nebo jest zde při nejmenším aspoň jistá rovnováha mezi ústřední a místní kompe
tencí . . jeví se při svazu států ústřední kompetence jako výjimka,
a to jak co do rozsahu, tak co do významu: Z celkové kompetence,
která zásadně přísluší jednotlivým členům, jsou určité věci (ze
jména zahraniční, zpravidla však ne výlučně) vyňaty a spadají
do příslušnosti svazu, takže i členům přísluší vedle svazu jistá kom
petence v oboru zahraničních věcí“ (Kelsen: n. u. m. str. 57). „Ještě
nižší stupeň centralisace než svaz států mají ona sdružení států, při
nichž nemohou býti vůbec stanoveny žádné obecné normy s plat
ností pro celý svaz, nýbrž jen individuální, t. j. žádné akty zákono
dárné, nýbrž pouze výkonné. Sem patří především t. zv. „unie“
(n. u. m. str. 59). „Avšak i mezinárodní společenství jako takové
jest sdružením států. Normy t. zv. obecného práva mezinárodního,
které vznikly obyčejem, jsou obecné normy platné pro celkové území
tohoto společenství. Jejich ústava, t. j. pravidlo, podle kterého nové
obecné normy mohou býti tvořeny, jest vyjádřena právní větou:
pacta šunt servanda. Její smysl jest: umožniti tvorbu obecných
norem pro území dvou nebo více nebo snad všech států orgánem,
který jest utvořen ze zástupců států, pro jichž oblast má obecná
norma platiti, a to podle zásady jednohlasnosti. . . Obecné spo
lečenství mezinárodního práva patří tedy k typu částečně decentra
lizovaného právního řádu“ (n. u. m. str. 60).
Jak z citovaných míst jde najevo, vychází Kelsenovo třídění ze
základní myšlenky, že není zásadního rozdílu mezi právním spo
lečenstvím „stát“ zvaným a jinými obdobnými právními společen
stvími jako jsou obce, kraje, země, ba i právní společenství t. zv.
soukromého práva (soukromé spolky a pod.). To vysvětluje se
známou teší normativní teorie o identitě státu a jeho právního řádu
(rozumí se: s hlediska normativního), čili obecněji řečeno: po
spolitosti sociální a řádu, který ji jako jednotku konstituuje. Je-li
tomu tak — as hlediska normativního (juristického), které vidí
jen normy, pokud se týče normové soubory a nic jiného, nemůže
býti jinak — pak právní řád, konstituující onu sociální pospolitost,
které se obecně říká „stát“, neliší se od jiných právních řádů, které
konstituují jiné dílčí pospolitosti (obec, zem atd.), ničím jiným, než
tím, že onen jest epikovým — Gesamtrechtsordnung — tyto pouze
dílčími řády (Teilsrechtsordnungen). „Celkový“ právní řád —
a každý jiný „celkový“ normový soubor — vyznačuje se pak no-
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etickým předpokladem, že jest samostatný, od jiného (vyššího)
souboru nezávislý. Tato vlastnost jest svrchovanost ve smyslu nor
mativním. Právě ona chybí těm řádům, které z tohoto důvodu na
zýváme „dílčími“. Avšak i tuto vlastnost nelze přiřknouti právním
řádům, jež se nazývají „státy“, jakmile poznávání jejich přijme
jako noetický předpoklad svrchovanost mezinárodního práva, t. j.
jeho primát před právními řády vnitrostátními. Právě za tohoto
předpokladu mizí pak jakýkoli základní rozdíl mezi státem a ji
nými (menšími) pospolitostmi právními, poněvadž zde jde toliko
o rozdíly kvantitativní a nikoli kvalitativní.
Z řečeného plyne, že jak Kelsenovo, tak VerdroBovo třídění
jednotlivých typů státních sdružení znamená třídění normových
souborů, nikoliv nějakých sociálních (politických, mocenských,
sociologických atd.) realit.

§ 41.
ORGANISACE STÁTNÍCH FUNKCÍ

Touto organisací míněno bývá dvojí: jednak úprava způsobu,
jakým se povolávání k těmto funkcím děje, jednak bližší úprava
forem, ve kterých příslušní funkcionáři svou funkci vykonávají.
Pokud jde o způsob povolávání k státním funkcím, rozlišuje
běžná nauka trojí takový způsob: jmenování, volbu a los. Vychází
při tom arciť z určitého užšího pojmu orgánu, míníc zpravidla jen
takové činovníky (jednotlivce nebo sbory jednotlivců), kteří jsou
ke svým orgánním funkcím do jisté míry trvale povoláni. Typus
takového činovníka je státní úředník v moderním státě, který svou
orgánní funkci (úřad) vykonává jako své životní povolání (Beruf). Protivou tohoto druhu činovníka byl by ten, kdo jen ojediněle
nebo nahodile k orgánní funkci se dostává a proto běžnou naukou
zpravidla vůbec za orgán (roz. státní) nebývá považován. Jsou to
všichni ti, kdož — jako normotvůrci nižšího řádu — právní řád
vykonávají, t. j. tvoří druhotné normy a tudíž za orgány státu
resp. právního řádu v širším smyslu musí býti považováni. Oni
jsou ostatně orgány v tomto širším smyslu i proto, poněvadž často
činnost jejich nespočívá v normotvorbě (sc. druhotné), nýbrž
v soluci norem: jejich činností naplňují se normy (= to, co
býti má).
Z právě řečeného plyne, že běžná nauka při vytčení pojmu
orgánu užívá myšlenky dělby práce v tom smyslu, že jen tam mluví
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o orgánech, kde organisace státu dospěla až k tvorbě činitelů, kteří
působí podle zásady dělby práce (Kelsen). Z toho důvodu ne
považuje na př. soukromé osoby, pokud se účastní autonomní normotvorby, zejména smluvní, za státní orgány, ač jimi v širším
smyslu nesporně jsou. V tomto širším smyslu znamená arciť státní
orgán tolik, jako právní orgán (— orgán právního řádu). K funkci
takového orgánu v širším smyslu nebývá též příslušný činitel po
voláván zvláštním aktem, ať jest to jmenování, volba nebo los,
nýbrž jest jím již na základě určité obecné a prvotní normy, jako
jsou na př. obecná ustanovení občanského práva o způsobilosti
k právním činům. Ale takovým orgánem může býti také — pro
určité orgánní funkce — na základě stejně obecné a prvotní normy
jen určitý činitel (jednotlivec), jako na př. dědičný monarcha
v monarchii {Kelsen, Allgemeine Staatslehre, str. 278). On má
způsobilost k právním činům zcela výjimečného druhu, která chybí
jiným jednotlivcům, ale stejně jako oni nemusí ke své funkci býti
povoláván zvláštním individuálním aktem (jmenováním, volbou
nebo losem). Orgány tímto způsobem povolávané možno na rozdíl
od jmenovaných, volených nebo losem určených, nazvati i bez
prostřední.
Podle toho, jak v určitém normovém souboru převládá ten či
onen způsob povolávání orgánů, pokud tyto jsou prostřední, t. j.
určovány jinými orgány, bude jeho forma — a tím též forma pří
slušného státu (viz § 40) — buď více nebo méně autokratická
nebo demokratická. (Seznali jsme již výše, že jen s tohoto hlediska,
které jest svou podstatou dynamické, lze normativně třídit formy
normových souborů, a tudíž i států.) Způsob povolávání, jímž —
aspoň v zásadě — určují povinnostní subjekty (poddaní) orgány,
které jim mají stanovití normy (povinnosti), jeví se buď jako
demokratický, nebo autokratický. Demokratickým orgánem v tomto
smyslu jest stejně lidem volené zastupitelstvo (sbor, parlament)
jako soudce-rozhodce, stranami ke stanovení druhotné normy
(rozsudku) povolaný. Autokratickým orgánem naproti tomu bude
ten, na jehož ustanovení budoucí povinnostní subjekty nemají buď
žádný, nebo jen nepřímý (prostřední) vliv. S tohoto hlediska
jeví se pak povolávání orgánů volbou (sc. povinnostními subjekty)
jako v zásadě demokratický způsob, kdežto povolávání jmenováním
(a to orgánem nadřízeným, a sice stejně jde-li o orgán jednotný
nebo složený, který sám jmenování nižšího orgánu provádí volbou)
jako autokratický způsob. Neboť povoláním volbou uplatňuje se
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povšechně zásada svobody v oblasti normativní. Svoboda pak jeví
se jako jeden z obou principů, na kterých vybudována jest idea
demokratická. Druhým principem jest, jak známo, rovnost (srov
nej Weyr, Soustava čsl. práva státního, II. vyd., str. 25). Jemu
hoví způsob povolávání losem, který naznačuje na rozdíl od volby,
jež svou podstatou vychází z myšlenky nerovnosti (nestejnosti), že
mezi jednotlivci, na které může padnouti volba, zásadně není žád
ného rozdílu, a následkem toho také volba mezi nimi je zbytečná
a způsobem povolávání méně objektivní než jest los, který znamená
vládu naprosté náhody. Zmíněný princip rovnosti může se tudíž
uplatňovati při volbách jen na straně voličů (na rozdíl od volitel
ných), a to za vlády obecného a rovného volebního práva, které
neuznává rozdílů mezi voliči, ale arciť, pokud jest právě volebním
právem, na straně kandidátů.
Pokud jde o formy, v nichž se státní funkce vykonávají, upravo
vány jsou tím, čemu běžná nauka říká formální nebo procesní právo
(viz § 31). Jde zde o organisaci funkčního aparátu, která v jed
notlivostech může býti ovládána různými principy, jako jest princip
monokratický a kolegiální, princip většinový, princip centralistický
a decentralistický, princip podřízenosti (subordinace) resp. souřadnosti (koordinace) jednotlivých orgánů atd. I tyto jednotlivé prin
cipy jsou ve vztahu k oběma zmíněným již základním organisačním zásadám demokracie a autokracie. Tak princip monokratické
organisace (rozhodování jednotlivcem), třeba by tento jednotlivec
byl při svém rozhodování různě omezován (na př. tak, že musí si
vyžádati mínění jiných, zpravidla kolegiálních orgánů), jeví se jako
důsledek zásady autokratické, kdežto stanovení normy (rozhodo
vání) hlasováním jest svou podstatou způsobem demokratickým
resp. demokratičtějším.
Hlasování jest způsobem rozhodování (normotvorby) kolektiv
ního, t. j. z více jednotlivců složeného orgánu. Může býti organisováno buď podle principu většinového (majoritního), nebo podle
principu jednohlasnosti. Zásada pars major, pars sanior jest sama
o sobě důsledkem demokratické myšlenky. Nelze ovšem říci, že její
opak (pars minor, pars sanior) byl by důsledkem opačné myšlenky
autokratické, poněvadž již sama instituce hlasování, pokud ne
myslíme při ní na princip jednohlasnosti, jest zásadou demokra
tickou, t. j. hlasování děje se za předpokladu platnosti věty: pars
maior, pars sanior. Princip jednohlasnosti, požadované ke stano
vení normy (rozhodnutí) nelze naproti tomu prohlásiti za myšlenku
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demokratickou. Jeví se jednak jako výraz anarchie, poněvadž zna
mená, že jeho přívrženec nemíní se proti své vůli podrobiti žádné
cizí vůli, jednak jako výraz strohého konservatismu, pokud uváží
me, že každým hlasováním (stanovením normy) mění se něco na
přítomném stavu (normovém souboru) a že zde tudíž jednotlivec
může tuto změnu zamezit svým odporem proti vůli sebe silnější
většiny. Je tedy s tohoto hlediska zásada jednohlasnosti nikoliv
vyvrcholením zásady většinové (pars major, pars sanior), jak by
se — ryze početně — zdálo, nýbrž jejím záporem. To platí podobně
i o požadavku t. zv. kvalifikovaných většin, poněvadž i zde menšina
svým odporem může zameziti vznik nové normy a tedy změnu pří
tomného stavu, následkem čehož pak platí vlastně věta: pars minor,
pars sanior. Je-li proto postulát pokud možná velké svobody pod
statným znakem hesla demokratického, pak jedině t. zv. prostá
nebo absolutní většina mu hoví zcela, poněvadž jen za její vlády
bude nejméně nesvobodných, t. j. přehlasovaných.1)

§ 42.
ORGANISACE ZÁKONODÁRSTVÍ

Běžná nauka, následujíc učení Montesquieuovo o státních funk
cích (viz § 39) vychází z absolutního rozdílu mezi zákonodár
stvím a ostatními dvěma funkcemi státními. Normativní teorie,
zejména následkem své nauky o stupňovitosti právního řádu, tento
zdánlivý absolutní rozdíl relativovala. Není pro ni ani absolutního
rozdílu mezi zákonodárnými orgány na jedné a soudními a výkon
nými na druhé straně. Zákonodárným orgánem státním jest jí ten,
který jest povolán tvořiti (relativně) prvotní normy, jež mají vyšší
normativní relevanci než normy, tvořené jinými orgány státními.
Těmito prvotními normami jsou „zákony“ v obvyklém smyslu.
Poněvadž protiklad relativně prvotních a druhotných norem kříží
se s protikladem norem obecných a konkrétních, dochází tradiční
nauka k rozlišování pojmu zákonů ve smyslu formálním a ma
teriálním. Pojem materiálního zákona kryje se s pojmem prvotní
normy obecné, kdežto formálním zákonem jest jí — zpravidla —
norma (relativně) prvotní bez ohledu na to, je-li obecná nebo
konkrétní.
Přes to, že myšlenka zásadní různosti jednotlivých státních
funkcí a politický postulát jejich oddělení (aspoň pro státní formu
’) Weyr, „Menšiny“ v Slovníku čsl. práva veř.
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konstituční monarchie) ovládly nauku úplně, přece vedle této ideo
logie nepozbyla životnosti představa nadřízenosti a tudíž nakonec
i svrchovanosti orgánu zákonodárného, který — právě následkem
této své svrchovanosti — má možnost volně disponovati svou kom
petencí a tudíž i kompetencí ostatních orgánů (výkonných a soud
covských). Této představě hoví pojetí orgánních kompetencí jako
subjektivních práv příslušných orgánů, z čehož by se podávala —
při nejmenším, t. j. i kdyby se nepřipouštělo omezování kompe
tence jednoho orgánu druhým — možnost dobrovolného přenášeni
kompetence jednoho (oprávněného) orgánu na druhý se strany
onoho, a to zřejmě podle obdoby civilistické : oprávněný může, nejde-li výjimečně o oprávnění nepřenosné (jus personalissimum)
přenésti své oprávnění na jiné subjekty (zcizením, darováním
a pod.). V praxi objevuje se tato obdoba v institutu t. zv. delegace
moci zákonodárné, kterou rozumí se přenášení kompetence ke tvor
bě prvotních norem z původně příslušného orgánu zákonodárného
na orgány výkonné z vůle onoho. Skutečnost, že běžná nauka mož
nost takového delegování kompetencí připouští zásadně pouze ve
příčině právě jen kompetencí zákonodárných — ač bylo by důsledné,
kdyby ji připouštěla obecně, t. j. považovala za stejně přípustné de
legování kompetence určitých výkonných orgánů na jiné, takže by
na př. i hlava státu mohla takto (buď obecně, nebo od případu
k případu) disponovati svými kompetencemi, t. j. pověřovati jich
výkonem jiné činitele — nasvědčuje tomu, že v zákonodárné čin
nosti (kompetenci) spatřuje se něco svou podstatou zásadně jiného
než v činnosti výkonné a soudcovské. Jakmile si však náležitě uvě
domíme tertium comparationis všech tří druhů činností, jímž jest
normotvorba, pak najdeme též odpověď na otázku přípustnosti
resp. nepřípustnosti zmíněně delegace moci zákonodárné i pro pří
pady, kdy věc není přímým ustanovením právního řádu výslovně
připuštěna: Z toho, že někomu jest právním řádem udělena určitá
kompetence, neplyne nikdy, že by jí sám mohl disponovati (vzdáti
se jí, přenášeti ji na jiného činitele). Podobné přesuny v původně
stanovených kompetencích předpokládají tudíž nutně existenci
orgánu, společně, a to hierarchicky nadřízeného orgánům, mezi
nimiž má dojiti ke kompetenčním přesunům. Takovým hiearchicky
nadřízeným orgánem jest v případě moci zákonodárné ústavodárce,
t. j. tvůrce norem hiearchicky nadřízených normám, které tvoří
zákonodárce obyčejný. To jsou tedy zákony ústavní ve formálním
smyslu. Jen takovým ústavním zákonem může dojiti k pravoplat-
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nému přesunu (delegaci) kompetencí mezi orgány podřízenými,
nikoliv zákonem obyčejným, při čemž je nerozhodné, jde-li o pře
sun trvalý, který by znamenal vůbec změnu příslušného kom
petenčního předpisu (roz. ústavního), nebo pouze o delegaci ad hoc,
t. j. pro jednotlivý případ.
Že mohl v nauce vzniknouti spor o přípustnosti delegace moci
zákonodárné obyčejným zákonem, lze si vysvětliti tím, že dělení
normotvůrců v ústavní a obyčejné zákonodárce má potud pouze
teoretický ráz, pokud v praxi oba druhy normotvůrců representuje
týž empirický zjev: zastupitelský sbor (parlament).1)
Věta, že delegovati zákonodárnou moc, t. j. tvorbu obyčejných
zákonů jiným než zákonodárným, tedy výkonným orgánům, může
toliko ústavodárce, platí přirozeně jen o právních řádech, které
vykazují členění právních norem v ústavní a obyčejné zákony. Tam,
kde toho členění není, t. j. ve státech (právních řádech), jež nemají
ústavu ve smyslu formálním, je arciť delegace zákonodárné moci
proveditelná i obyčejnými zákony. O takových státech možno však
stejným právem prohlásiti, že mají vůbec jen ústavní zákony
(= normy absolutně prvotní),, jako že je nemají vůbec; ba první
tvrzení bude dokonce teoreticky přiléhavější, poněvadž každý nor
mový soubor, je-li vůbec včleněn, musí míti absolutně prvotní nor
my. Problém delegace normotvorné činnosti stýká se zde s problé
mem původní (hypotetické) normy jakožto Urnormy ve smyslu
Kelsenově a ostatně i s problémem změnitelnosti, resp. nezměnitel
nosti norem, resp. normových souborů. Delegace zákonodárné moci
znamená zde delegaci moci ústavodárné a tudíž — prakticky —
vlastně tolik, jako abdikaci. Obdobou tohoto problému v oblasti
politické nauky jest otázka, zdali dobrovolné, t. j. normativně pravo
platné zřeknutí se demokratického zřízení státního se strany kom
petentního k tomu činitele jest samo považovati za demokratický
počin, či spíše za pouhou negaci tohoto zřízení.
Zákonodárná kompetence může, jak jsme viděli (viz § 40),
příslušeti kromě lidu (případ bezprostřední demokracie) buď je
dinci (případ absolutní monarchie), nebo určitému zvláštnímu,
v zásadě demokraticky organisovanému sboru či „parlamentu“
(případ demokratické republiky). Jako kombinace obou těchto pří
padů jeví se konstituční monarchie. V absolutní monarchii není
’) Srovn. moji Soustavu čsl. práva státního, II. vyd., 1924, str. 229), kde
zastávám stanovisko poněkud obojetné. Krejčí, Delegace zákonodárné moci,
1924.
19
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organisace zákonodárného orgánu žádným problémem a stává se
jím teprve v konstituční monarchii, pokud se týče v republice. Její
problematika týká se jednak soustavy jedno-, resp. dvoukomorové,
jednak způsobu povolávání členů, t. j. volebního práva. K tomu
přistupuje otázka právního postavení těchto členů (jejich povin
nosti, práva, jejich imunita a pod.).
Instituce soustavy dvou zákonodárných komor souvisí, jak
patrno, se státní formou konstituční monarchie (viz § 40). Sku
tečnost, že se stala pravidlem též v republikách, jest dokladem toho,
že moderní státní zřízení republikánské utvářeno bývá zpravidla
podle vzoru státního zřízení konstituční monarchie, jehož jest pou
hým oklepem. Typickou funkci, kterou vykonává horní sněmovna
v monarchii (zeslabení demokratického ducha a zesílení postavení
konstitučního panovníka), nemůže stejným způsobem vykonávati
v republice. V dvoukomorové soustavě projevuje se ostatně táž
tendence jako v postulátu dělby státních funkcí (Montesquieu),
totiž obava před přílišným hromaděním politické moci v jedněch
rukách. S hlediska demokratického jest tato obava oprávněna pouze
v monarchii, nikoliv v republice, kde za nositele (zdroj) politické
moci považuje se lid (národ). Že instituce dvou zákonodárných
komor jest svou podstatou republikánskému zřízení cizí, dosvěd
čují obtíže, které vznikají, má-li býti zvolen pro každou z nich jiný
způsob obsazování za tím účelem, aby nebyla jedna zbytečným
zdvojením druhé, a mají-li přece oba způsoby zůstati demokra
tickými. Méně demokratický způsob obsazování t. zv. horní sně
movny vyvažován bývá pak zpravidla tím, že se dolní (poslanecké)
reservuje větší vliv na normotvorbu (možnost přehlasování horní
sněmovny dolní a pod.).
Uvážíme-li, že každý zákonodárný orgán jevfse vůbec jako
činitel dynamický, t. j., že jest povolán ke změnám právního řádu
(na rozdíl od činitele, který by stávající právní řád pouze vykoná
val), pak dlužno uznati, že jest s hlediska praktického nežádoucí,
aby případné dva samostatné zákonodárné orgány, jichž souhlas
ného projevu jest třeba ke zmíněným změnám, byly utvořeny tak,
aby každý z nich znamenal representanta nebo výraz jiného, a to
protichůdného politického postulátu (na př. lidová komora vedle
komory stavovské), poněvadž by se tím z dynamického činitele stal
činitel konservativní : činnost obou těchto různorodých komor spo
čívala by v podstatě v tom, že by si nazvájem překážely a tím pří-
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tomný stav (právní řád) udržovaly. To platí zásadně stejně pro
demokratickou republiku jako pro konstituční monarchii.
O tom, do jaké míry vyhovuje ústrojí toho kterého zákono
dárného orgánu ideálu demokratickému, rozhoduje způsob, jakým
se orgán ten ustavuje, jinými slovy: úprava volebního práva.
V souhlasu s podstatou všeliké demokracie bude toto volební právo
tím demokratičtější, čím dokonaleji bude hověti oběma základním
postulátům, které spolutvoří ideál demokratický: idei svobody
a rovnosti. Poněvadž jest úkolem každého normotvorného (a tedy
i zákonodárného) orgánu, aby stanovil, co býti má, a poněvadž
tato funkce patří — na rozdíl od funkce povinnostního subjektu —
do oblasti svobody, bude volební právo tím demokratičtější, čím
větší jest počet povinnostních subjektů (občanů), kteří mají účast
na sestrojení zákonodárného orgánu, jinými slovy: čím obecnější
bude právo volební. Postulátu rovnosti pak hoví rovnost volebního
práva, která znamená tolik, že všichni voliči bez rozdílu mají, po
něvadž jsou si podle demokratické ideologie rovni, stejné, t. j.
rovné volební právo. V tomto smyslu rovným je volební právo
tehdy, když váha každého hlasu jest pokud možná stejná; podává
se z poměru počtu hlasů, připadajících na jeden mandát. Neboť jen
v tomto případě lze tvrdit, že každý volič má stejný vliv na sesta
vení zastupitelského sboru.
Volbou zákonodárného orgánu účastní se volič nepřímo na
normotvorném procesu, který jest funkcí onoho orgánu. Proto
volební řízení, jímž upravuje se volba, jest součástí pozdějšího řízení
normotvorného, a jako vlastní normotvorné řízení, pokud koná se
vícehlavým sborem a tudíž pomocí hlasování, jest i volební řízení
zápasem (bojem) názorů a zájmů, které mají býti normami usku
tečňovány. A proto i při úpravě volebního řízení, jímž upravuje se
volební právo, vzniká — podobně jako při normotvorbě samotné
— problém většiny. I zde platí: pars maior, pars sanior a věta, že
zásada absolutní většiny hoví nejvíce ideálu demokratickému. Ná
zory a zájmy hájené většinou, mají zvítěziti nad protichůdnými
názory a zájmy menšiny, t. j. mají býti uskutečněny.
Prakticky vyvinuly se — a byly i teoreticky zpracovány — dva
způsoby, jimiž povinnostní subjekty mohou spolupůsobiti při sestro
jování zákonodárného orgánu a zastupitelských sborů vůbec. Je
to soustava většinová a soustava poměrného zastoupení. V prvním
případě volí se na základě většinového principu osoby, o nichž
voliči předpokládají, že při normotvorbě budou hájiti jejich ná
19*
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zory nebo zájmy, nebo nemají-li voliči sami jasno o svých názorech
a zájmech, přenechávají rozhodování o nich zvoleným osobám samým. Tvoří-li všichni voliči jediné volební těleso (volební kraj),
zvítězí při tom většina voličů absolutně. Je-li takových těles více,
může se — následkem různého složení jednotlivých volebních krajů
— i menšině dostati zastoupení, což však bude vždy pouze náhodné.
Vědomou a soustavnou korekturou strohého principu většino
vého jest naproti tomu soustava poměrného zastoupení. Ona zna
mená, že zápas názorů a zájmů, konaný hlasováním, přenáší se
teprve do ustaveného zákonodárného orgánu. Jeho ustanovení samo
naproti tomu děje se podle zásady většinovému principu proti
chůdné, t. j. že složení zákonodárného orgánu má pokud možná
nejvíce hověti složení voličstva. Zásada ta předpokládá jistou dife
rencovanost tohoto voličstva co do názorů a zájmů; táž diferenco
vanost má se pak objeviti i v zastupitelském sboru. Způsob jeho
ustavení neděje se proto podle principu pars major, pars sanior,
který má význam pouze při hlasování. Zastupitelský sbor, pokud
se týče počet mandátů, ze kterých se skládá, jeví se tu jako dělitelný
celek, který podle určitých zásad, jež mohou více nebo méně hověti
ideálu demokratickému (na př. kriteriu pouhého počtu hlav), roz
děluje se mezi uchazeče či kandidáty, jimiž jsou jednotlivé zájmové
resp. názorové skupiny voličstva. Zastupitelský sbor takto podle
zásady poměrnosti ustavený, může arciť sám rozhodovati (hlaso
váním stanovití normy) pouze podle principu většinového, takže
konec konců tento princip i zde přichází k platnosti. To jest pocho
pitelné, když uvážíme, že demokracie jakožto princip normotvorby
pojmově nutně může jen tíhnouti (přibližovati se) k ideálu svo
body, ale nikdy jej zcela nemůže uskutečnit, poněvadž oblast normativity sama — jako svět povinností, t. j. vázanosti — svou pod
statou jest světem nesvobody. Absolutní svoboda znamená nedosta
tek jakékoliv ,,-archie“, t. j. anarchii.
Členové zákonodárných sborů, sestrojených podle demokratic
kých zásad, kde vedle nich uplatňovány jsou i zásady autokratické
(monokratické), jak tomu jest v konstituční monarchii, chráněni
jsou ve své činnosti před zásahy se strany monokrata (panovníka)
jistými typickými privilegiemi, jako jest především imunita. Jí má
býti garantována svobodná změna (další vývoj) normového souboru
tím, že normotvůrci povolaní k tomu, aby ji uskutečňovali, nebudou
ve své normotvorné činnosti rušeni živly, kterým záleží především
na zachování přítomného stavu. Takovým zpravidla konservativ-
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ním živlem jest v monarchii panovník. Jako mnohé jiné instituce,
bývá i poslanecká imunita zpravidla schematicky převzata do ústrojí
demokratické republiky, ačkoliv zde její hlavní poslání — ochrana
demokratických živlů před nedemokratickými — odpadá. Mezi pri
vilegia tohoto druhu možno čítati i ústavně zaručenou nezávislost
držitele mandátu vůči voličstvu (občanstvu), jež mu mandát po
skytlo (zákaz imperativního mandátu). Politická ideologie, která
vede k této instituci, nepřeje zájmovému rozvrstvení voličstva ve
více méně pevné skupiny, nýbrž vychází z fikce, že všichni voliči
jsou stejní (= mají tytéž zájmy, spadající v jedno se zájmem
celku voličstva, t. j. státu), a že tudíž volení zástupcové jejich
v parlamentě nemají se ohlížeti na případně se vyskytující parti
kulární zájmy. Z řečeného plyne, že instituce zákazu imperativního
mandátu jest v přímém ideovém rozporu s volební soustavou, která
— jak tomu jest při poměrném zastoupení — zájmové rozvrstvení
občanstva (voličstva), ať již jde o zájmy hmotné (třídní, stavovské
atd.) nebo ideové, přímo předpokládá.
Korekturu nepřímé demokracie znamená instituce referenda
nebo lidové iniciativy, kterou se vedle zvláštního orgánu zákono
dárného (parlamentu) povolává k přímé zákonodárné činnosti lid
sám (viz § 40). Je-li úplně uskutečněna forma bezprostřední demo
kracie, jeví se lid (národ) podle toho, co bylo shora řečeno o běž
ném pojmu orgánu, jen v širším smyslu orgánem zákonodárným.
§ 43.
POLITICKÉ STRANY
Existence politických stran1) v moderní demokracii jest důka
zem fiktivní povahy oné shora vzpomenuté poučky staršího
individualistického pojetí o stejnosti a rovnosti jednotlivých
státních občanů. Kdyby tato stejnost a rovnost, zejména pokud
jde o politické názory a hospodářské zájmy, skutečně existovala,
nebylo by třeba žádných politických stran, či spíše: byla by zde
jediná politická strana, která by spadala v jedno se státem, a proto
právě byla by zbytečnou. Existence politických stran ve státě jest
dále ukazatelem toho, že stát (právní řád) nevypadá tak, jak by
podle názorů a přání jejich vypadati měl. Jejich vlastním posláním
jest tudíž, aby stát byl změněn podle jejich přání. Přání ta bývají
’) Weyr, Politické strany, v Slovníku čsl. práva veř., Ed. Beneš, Stranictví.
Sociologická studie, 1912.
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vyjádřena v programu strany, který s normativního hlediska lze
povšechně označiti jako lex ferenda. Strana, jejíž program by se
vyčerpával pouze snahou, aby vše zůstalo při starém (typ ryze konservativní strany), je myslitelná jen za předpokladu jiné, pravé
politické strany, která usiluje o změny tohoto stavu. Znamenají tedy
politické strany povšechně dynamický prvek v ústrojí státním.
Proto jest jejich pravým domovem demokratická forma státní.
Neboť vlastní smysl a význam této formy jest v tom, že stát
(právní řád) jest zásadně k disposici demosu (lidu), t. j. může
býti utvářen (měněn) podle vůle tohoto lidu. Vůči zásadně nezmě
nitelnému právnímu řádu ztrácí protiklad demokracie — auto
kracie svůj nej vlastnější smysl. Autokrat, který by neměl možnosti
měniti daný právní řád, t. j. stanoviti, pokud se týče rušiti normy,
přestával by stejně býti autokratem, jako demokracie by za stej
ného stavu přestala býti demokracií. Vůči základní statické otázce
normativní quid juris? nemá otázka po tak zvané „státní formě“
žádného rozumného smyslu. Oblastí politických stran jest tudíž
normativní dynamika, t. j. oblast svou podstatou metanormativní.
To zdá se býti též příčinou, proč běžná nauka státoprávní vylučuje
úvahy o politických stranách z oboru úvah ryze juristických. Po
litické strany jsou jí zjevy svou podstatou politické, nikoliv práv
nické. Jejich život a působení odehrává se — podle tohoto pojetí —
mimo právní řád, resp. před jeho vznikem. Neboť ony to jsou, které
svým působením (volební a jinou agitací, kandidaturami) ustavují
teprve zřídlo, ze kterého vzniká právní řád: zákonodárný orgán
jako tvůrce prvotních (originárních) norem právních. Tento záko
nodárný orgán sám stojí tudíž na prahu světa normativního jako
„pupeční šňůra, která spojuje státní útvar s mateřským tělesem
společnosti“ (Kelsen, Hauptprobleme, str. 411). To jest v pod
statě jednodimensionální pojetí práva, jemuž, jak vidno, s počátku
podléhala i normativní teorie, která v tomto stadiu svého vývoje
jen v prvotních (a obecných) normách spatřovala skutečně normy
a pojem normotvorného procesu ztotožňovala s pojmem tvorby jen
právních norem určitého druhu, t. j. zákonů. Důsledně byla by
proto musela z předmětu právnicko-normativního poznávání vyjmouti vlastně i normy, které upravují ustavení zákonodárných
orgánů, t. j. volební řády.
Praktickým důsledkem zmíněného pojetí bylo, že dávno potom,
co se politické strany objevily v životě státním jako jedna z jeho
nezbytných složek, působnost jejich nebyla právním řádem organi-
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sována a že se mělo za to, že se tak ani stati nemá, má-li býti za
chována náležitá politická svoboda občanstva. Období, předcháze
jící ustavení tvůrce právních norem (parlamentu), mělo progra
mově zůstati normativně neupraveným chaosem.
Pokud politické strany při ustavování zákonodárného orgánu
nespolupůsobily oficielně, byl vylíčený stav do jisté míry pochopi
telný a následkem toho snesitelný. Tak tomu bylo za vlády zásady
většinového práva volebního, jehož volební řády znaly pouze jed
notlivé voliče a kandidující jednotlivce (kandidáty). Bylo to, jak
již shora naznačeno, ovzduší staršího individualistického pojetí
demokracie, které — ve smyslu Rousseauovy státní filosofie — vy
budováno jest toliko na dvou pilířích: na jednotlivcích (státních
občanech) a celku jejich, t. j. státu. Mezi nimi nemá býti žádných
středních článků (zájmových, stavovských, třídních atd. skupin),
které by přechod od neorganisovaných jednotlivců ke státnímu cel
ku zprostředkovaly. Individualisticky orientovaná demokracie
ostatně vzniku takových středních článků ani nepřála.
Avšak již sama neoficielní existence zvláštních politických sku
pin a stran v dobách naprosté vlády individualistického pojetí de
mokracie, kterému hověla volební soustava většinová, byla dů
kazem, že (třeba jen částečné) uskutečnění lidovlády je prakticky
neproveditelné bez oněch skupin: jednotlivci, pokud zůstávají ve
vzájemné isolaci, ukázali se naprosto neschopnými k tomu, aby
utvořili a udrželi trvalou vládu (autonomii) a právě z toho dů
vodu dochází v každém demokratickém zřízení, třeba sebe individualističtěji orientovaném, ke vzniku více nebo méně pevných
a trvalých zájmových skupin, které tvoří onen zmíněný střední
článek mezi isolovaným individuem a celkovým státem. To jsou
politické strany nebo aspoň zárodky jejich. Jich existence jest
zprvu, jak již řečeno, s hlediska právního řádu jen neoficielní:
nebývá jím upravována a běžná nauka jest daleka toho, aby v nich
spatřovala nějaké orgány státní.
V novější době — možno snad zhruba říci, že její počátek spadá
v jedno se světovou válkou — počíná se, jak v nauce, tak v praxi
politické, uplatňovat! jiné pojetí demokracie, které na rozdíl od
staršího individualistického lze nazvati kolektivistickým. Vychází
od kolektiva — ať dílčího nebo celkového — a staví se nepřátelsky
k povšechné tendenci, kterou jest charakterisována starší individualistická demokracie: proti liberalismu. Svoboda vyžaduje se nyní
pro skupiny, stavy nebo třídy, nikoliv již pro individua, jak to činil
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starý liberalistický individualismus. Ideovým výrazem nové kolektivistické demokracie jest — mimo jiné — volební soustava poměr
ného zastoupení, která vychází z předpokladu (jenž jest jí zároveň
skutečností), že občanstvo státní seskupuje se v zájmové (či názo
rové) celky, jež vzájemně se potírají a snaží se uchvátiti celkové ko
lektivum, t. j. stát, tím, že uplatní své zájmy v právním řádě. Nor
mativně řečeno znamená to, že jejich zápas týká se vlivu na normotvorbu. (Tento zápas vyskytuje se arciť již za vlády individualistického pojetí demokracie, odehrává se však zde, jak již řečeno, v ob
lasti mimo-, nebo chceme-li, přednormativní). Kolektivistické pojetí
demokracie, zavádějíc volební soustavu poměrného zastoupení, po
čítá tedy s občanstvem zájmově rozeskupeným a tyto skupiny jsou
jednotlivé politické strany, vystupující ve volbách jako kandidáti.
Je při tom lhostejno, zdali je příslušné volební řády jmenují pra
vým jménem, t. j. politickými stranami, nebo — přidržujíce se ještě
zevně myšlenky individualistické ideologie — „volebními stranami“
nebo „skupinami“ (jako na př. u nás). Stejně je pro podstatu kan
didujících politických stran a soustavy poměrného zastoupení neroz
hodné, jakým způsobem jest upraveno určování osob, které mají
politické strany v příslušném zastupitelském sboru representovat.
Znamená to ústupek ideologii většinové soustavy volební, děje-li se
přihlašování voličů k jednotlivým kandidujícím skupinám (= hla
sování pro ně při volbách) lístky, na kterých jsou zaznamenána
jména osob, které příslušnou skupinu mají zastupovat, aby tím vzbu
zen byl u voliče dojem, že volí — podobně jako při volební sou
stavě většinové — jednotlivé osoby a tím jen nepřímo dotyčnou
stranu. Ještě další, a to nedůsledný ústupek zmíněné ideologii zna
mená přípustnost změn těchto osob, resp. jejich pořadí (škrtání,
panašování, na rozdíl od principu t. zv. přísně závazných listin) se
strany voliče, který nemusí býti ani organisovaným členem oné sku
piny, již volí. Konečně znamená podobný ústupek i prostá skuteč
nost, že právní řád nechává bez dostatečné úpravy způsob, jak si
kandidující skupiny samy určují osoby, jež je podle jejich přání
v zastupitelském sboru mají representovat. Tento nedostatek vzbu
zuje u těch, kteří — zpravidla nevědomky — vycházejí z ideologie
většinové soustavy volební, nepříznivý dojem, že jednotliví voličové
jsou nesvobodní, pokud se týče zotročení, t. j. vydáni na pospas
politickým stranám, kterýžto dojem snaží se odstraniti nikoliv dů
sledným odstraněním poměrného zastoupení vůbec, nýbrž nedůsled
ným uvolňováním kandidátních listin (viz shora). Naproti tomu jiní
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kritikové onoho nedostatku uvědomují si, že zmíněný nepříjemný
dojem má svou pravou příčinu v nedostatečné právní úpravě politic
kých stran, která, ač s nimi počítá, přece nechává je bez právní
organisace a žádají proto právní úpravu jejich.2) S hlediska teore
tického znamená pak provedení takové úpravy tolik, že oblast, v níž
děje se normotvorba, a to tvorba prvotních norem právních, roz
šiřuje se u srovnání s nynějším stavem (který jest dědictvím sou
stavy většinových voleb) o další stadium: politické strany, jež jsou
vlastním dynamickým živlem v ústrojí státním, vstupují oficielně
— jako uznané právní instituty — do právního řádu.
Ustup staršího individualistického pojetí hesla demokracie a ví
tězství novějšího směru kolektivistického měly u zastánců staršího
směru v zápětí kritiku, která vrcholí v odmítání státního zřízení,
založeného na politických stranách a označovaného proto jako stát
stran, roz. politických (Parteienstaat). Ze shora řečeného vyplývá
však, že každý podle zásad demokratických sestrojený stát musí
býti nutně státem stran; výtka může tudíž býti oprávněna jen potud,
pokud se obrací proti přemíře decentralisujících, protichůdných
a sobeckých vlivů, které uplatňují ve státním celku jednotlivé jeho
části (skupiny). Potlačení těchto odstředivých tendencí bylo by za
předpokladu dalšího trvání demokratického zřízeni státního možné
jen snížením oné přemíry zájmově-egoistické povahy lidstva, což
jest však úkolem, jenž přesahuje oblast možné působnosti norem.
Proto tam, kde byly dosud učiněny pokusy odstraniti stát stran,
odstranění politických stran znamenalo nutně odstranění demo
kratické formy státní. Tímto způsobem nastolená autokracie liší se
pak od starších forem autokratického zřízení státního jen tím, že
vybudována jest na organisaci jediné zbylé politické strany, která
ostatní pohltila. Typus autokrata, řídícího tuto zbylou politickou
stranu a tím i stát, jest novodobý diktátor či vůdce. Po zničení
ostatních stran mění se stát stran ve stát vůdcovský (Fůhrerstaat).
Při tom dochází v nauce, která se zabývá teorií tohoto vůdcovského státu, zpravidla ke zbytečnému zdvojování: rozeznávány bý
vají stát a strana (roz. jediná, privilegovaná) a dva právní řády:
státu a strany, které jsou vedle sebe. Stát a právní řád znamená
v této dvojici prvek statický (konservativní) a strana a její řád
prvek dynamický (pokrokový). Tak tomu jest zejména v nauce
německého národního socialismu. Stát jest oblastí práva jakožto
2) Weyr, Úprava právního postavení politických stran, 1923.
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prvku statického, strana zůstává oblastí politiky jakožto prvku
dynamického.
Ve velkém historickém procesu poznenáhlé změny autokratic
kých státních forem v demokratické nebo aspoň polodemokratické
— počátek jeho lze pro nový věk povšechně klásti v dobu Velké
francouzské revoluce (1789) — jsou to především zákonodárné
orgány, kterých se snaží vznikající politické strany zmocnit. V dů
sledku nauky, která — jako na př. Montesquieuova (viz § 39) —
spatřovala v zákonodárné funkci něco zásadně odlišného od ostat
ních dvou státních funkcí (poněvadž jí chyběl širší pojem normotvorby, který vyskytuje se stejně ve všech státních funkcích), měla
i politická praxe za to, že jest nejdůležitějším, ne-li jediným cílem
politických stran, aby se zmocnily aparátu zákonodárného. Oblast
zákonodárná to byla, ve které někdejší absolutní panovník byl do
nucen činiti své první ústupky, jejichž následkem byla záměna ab
solutní monarchie v konstituční. A teorie demokratická v těchto
prvních svých začátcích domnívala se, že zmocněním se zákono
dárného orgánu (nastolením voleného, t. j. lidového parlamentu)
bude postulát demokratického ideálu — aspoň zásadně — splněn.
Teprve praxe ukázala politickým stranám, že tomu tak není a ze
jména tehdy ne, když statický ráz státu a právního řádu jako pou
hého pasivního a trpného rámce, který zůstával na poměrně dlou
hou dobu nezměněn, t. j. neměnil se překotným vydáváním nových
obecných norem a nepřetržitým vzrůstem oblastí těmito normami
upravovaných, změnil se v dynamický, t. j. jinými slovy: když
typus starého právního státu (Rechtsstaat), jenž přenechával ve
větší míře normotvornou iniciativu soukromníkům, upravuje jen
povšechnou formu její (civilní právo) a chráně je před zásahy
(trestní právo), ustoupil typu nového, t. zv. sociálního nebo saciálně-politického státu. V něm autoritativní stanovení konkrétních dru
hotných norem a tím i činnost příslušných orgánů (státní adminis
trativa) u srovnání s normotvornou činností orgánů zákonodárných
nabývá vždy větší praktické důležitosti a politické strany následkem
toho pochopily, že bezprostřední ovládnutí tohoto aparátu druhot
ných orgánů státních má pro ně stejný, ne-li větší význam než
zmocnění se aparátů orgánů prvotních (parlamentu). V nauce
pak mluví se s hlediska tohoto vždy vzrůstajícího významu výkon
né moci u srovnání se zákonodárnou přímo o jejím primáte.3)
s) B. Mirkine-Guetzévitch, Les nouvelles tendances du droit constitutionnel,
II. vyd., 1936, str. 199.
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Typem státu, jejž ovládly zmíněným právě způsobem politické
strany, jest parlamentární demokracie (viz § 40). Zmocňují se
především nej vyššího výkonného orgánu, t. j. vlády, tím, že bývá
sestavována z členů parlamentu, kteří jsou v ní jejich exponenty
(parlamentární vláda). Vliv ten bývá však zpravidla pouze fak
tický, pokud není ústavou obligatorně stanoveno, že by členem
vlády mohl býti pouze člen parlamentu. Tím méně existují před
pisy, které by stanovily, že jím může býti jen ten, kdo, nejsa sice
členem parlamentu, jest členem nějaké politické strany, kandidovavší s úspěchem do parlamentu. Tak daleko ještě vývoj novo
dobých právních řádů a státních ústav nedospěl, ačkoliv by podobné
tendence rozhodně hověly povšechné linii státního zřízení, označo
vaného jako „stát stran“.
Ideologie státu stran je protichůdná zásadě dělby (a tím i rov
nováhy) státních funkcí, jak ji hlásal jmenovitě Montesquieu. Ne
boť politické strany, zápasící mezi sebou o stát, snaží se zmocniti se
ho ve všech směrech, t. j. — normativně řečeno — chtějí míti,
pokud možná, bezprostřední vliv na normotvorbu ve všech jejích
podobách. Této snaze hoví parlamentární režim jednak svou sna
hou rozšířiti kompetenci zákonodárného orgánu na jiné než zákono
dárné věci (povšechná kontrola výkonných orgánů atd.), jednak
zmíněnou již institucí parlamentárních vlád, které jeví se jako pouhé
výbory zastupitelského sboru zákonodárného, resp. jeho většiny
(koulované za účelem výkonu vlády). Námitce se strany zástupců
postulátu dělby státních funkcí, že slučování veškeré moci v jed
něch rukou podporuje autokratický princip, proti kterému právě
onen postulát čelí, vyhýbá se ideologie politických stran poukazem
na jejich zásadně demokratickou podstatu: slučování politické moci
v jedněch rukou sluší se obávati jen tenkrát, když tyto ruce jsou
původu a povahy nedemokratické, jinými slovy: postulát dělby
státních funkcí platí jen pro autokracii (monarchii), nikoliv pro
demokracii, ve které za vlastního držitele státní moci považuje se
lid sám, čili: autokracie (po případě oligarchie) vykonávaná de
mokracií jest i pro demokratický ideál přípustná.
Teprve snahou zmocniti se státního aparátu ve všech směrech
vyvolaly politické strany stav, jemuž se dnes povšechně říká krise
demokracie. Se strany kritiků tohoto stavu poukazuje se k tomu,
že celkové státní zřízení nesnese odstředivého a rozkladného půso
bení politických stran, vzájemně se potírajících a o stát usilujících.
Pokud tito kritikové zůstávají aspoň v zásadě věrni demokratic
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kému heslu, znamená jejich kritika vymezení hranic, uvnitř kterých
je demokratický princip ve státním zřízení udržitelný, a zároveň
návrat k postulátu dělby státních funkcí i pro státní zřízení demo
kratické. A zdá se skutečně, že bylo politickými zkušenostmi pro
kázáno, že toto zřízení ve své radikální podobě hodí se spíše pro typ
starého právního státu než pro typ státu moderního.

§ 44.

SOUDNICTVÍ A SPRÁVA
Je-li zákonodárství státní funkcí, kterou tvoří se (mění nebo
ruší) prvotní normy — typus zákonů — pak dlužno v soudnictví
a správě spatřovati funkce, jimiž tvoří se normy relativně druhot
né. Rozdíl mezi oběma skupinami orgánů — zákonodárnými na
jedné straně, soudcovskými a správními na druhé — závisí tudíž
na předpokladu, že lze rozlišovati jejich funkce. Z toho plyne, že
stupňovitě uspořádaný právní řád jest nezbytným východiskem pro
zmíněné lišení orgánů: kdyby právní řád skládal se pouze z je
diného druhu norem, t. j., kdyby všecky měly stejnou relevanci
právní, tedy prvotní, nebylo by možno činiti obvyklý rozdíl mezi
zákonodárnými a jinými státními orgány.
O tom, kterak s ryze obecného hlediska normotvorného mění se
tradiční trojdílnost státních funkcí a tudíž i orgánů v dvojdílnost
(poněvadž autoritativní tvůrci druhotných norem — soudy a správ
ní úřady — spadají proti tvůrcům prvotních norem v jedno), bylo
již shora v § 39 jednáno. Je-li mezi oběma druhy druhotných
normotvůrců nějaký rozdíl, může spočívati jen v poměrně podruž
né otázce jejich positivně-právní organisace. Tradiční nauka však
k tomuto poznatku nedošla. Vadilo jí při tom nejen nedostatečné
rozpoznání nezbytného tertia comparationis všech tří státních
funkcí (jímž jest, jak bylo shora již rozvedeno, pojem normotvorby), nýbrž i skutečnost, že ztotožňuje zpravidla pojmy soud
nictví (Gerichtsbarkeit) a nalézání práva (Rechtsprechung). Pře
hlédla arciť, že i takto dospívá vlastně k dvojdílnosti státních funkcí,
resp. orgánů normotvorných.
Představa, že pravým a jediným domovem druhotné autorita
tivní normotvorby jest soudnictví (činnost soudů) a že správní
orgánové jen jaksi mimochodem a tudíž poměrně nedokonale na
lézají právo, je v rozporu s organisačními předpisy moderních
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právních řádů, které oba druhy orgánů druhotné normotvorby
(soudy a správní úřady) staví vedle sebe. Ona představa dá se vysvětliti nejen historicky (typ soudních orgánů jako nalezačů práva
jest starší než typ orgánů správních), nýbrž i jako důsledek po
chybených teoretických názorů na podstatu činnosti výkonných
orgánů. Z analysy těchto názorů plyne, že tvrzený rozdíl v činnosti
obou orgánů má svůj základ v tom, že v činnosti soudců spatřuje
se spíše aplikace obecných norem, tedy funkce svou podstatou
intelektuální, kdežto v činnosti výkonných orgánů, pokud má
býti vůbec srovnatelná s činností soudů, převládá představa
funkce normotvorné, tedy volní. Tento názor, třeba se v běžné na
uce jen nejasně objevuje, podporován jest zajisté i konkrétní úpra
vou kompetence správních orgánů, k níž patří kromě stanovení
konkrétních norem (rozhodnutí, opatření) i vydávání norem obec
ných (typ: nařízení). Touto poslední kompetencí přibližuje se pak
výkonný orgán zcela zřejmě orgánu zákonodárnému, jehož pů
sobnost spočívá taktéž ve stanovení obecných, třeba že zde prvot
ních norem.
Názor o zásadní méněcennosti aplikační činnosti správních
úřadů projevuje se dále v kontrolní funkci, ke které bývají soudy
povolány: normotvorba, resp. aplikace, prováděná správními úřady,
má podléhati přezkoumání se strany soudů. To jest smysl t. zv.
■správního soudnictví. Toto soudnictví jakožto kontrola činnosti
správních orgánů orgány soudními dlužno lišit od instituce, která
zavádí pro činnost správních orgánů (normotvorný proces) formy,
ve kterých se obvykle odehrává činnost soudních orgánů. V tomto
případě, t. j. je-li dotyčný orgán ustaven tak, jako bývají usta
veny soudy, a je-li i normotvorný proces jím prováděný upraven
podle vzoru procesů, odehrávajících se u soudů, jest zcela libo
volné, chceme-li přes to ještě takový orgán nazývati správním nebo
výkonným a contr. soudním. Neboť patrně jen určitý druh organisace může z určitého orgánu učiniti orgán soudní, pokud se týče
správní. Představa správního orgánu, který by byl do všech jed
notlivostí organisován podle vzoru orgánů soudních, je nemožná,
poněvadž by se touto organisací stal právě soudem. Tomuto důsled
ku bylo by lze se vyhnouti jen tehdy, kdyby bylo možno rozlišovati
záležitosti (kompetence), které by svou podstatou byly buď soudní
nebo správní. Takové záležitosti (= předměty normotvorby) ale
neexistují, poněvadž záleží patrně vše na positivně právní úpravě:
co kompetenčně přidělí soudům a co jiným orgánům.
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Z právě uvedeného plyne, že je i nemožno definovati pojmy
úřadu (roz. správního) a soudu jinak, než pomocí zmíněných organisačních principů, o nichž níže bude ještě řeč, a dále, že jen jeden
z obou pojmů lze definovati positivně, což znamená, že pojem druhý
může býti vymezen pouze tak, že vše, co není orgánem prvního
druhu, jeví se nutně jako orgán typu druhého, a nikoliv snad tím
způsobem, že by se řeklo, že soudy jsou ony orgány, které vyko
návají soudnictví, a správní ty, které vykonávají správu, čímž
vpravdě nebylo by řečeno nic. Protože pak z důvodů historicky vy
světlitelných byly organisační principy soudních orgánů (právní
postavení soudců, soudní proces, civilní a trestní) právními řády
dříve upravovány než obdobné organisační principy orgánů výkon
ných, je přirozeno, že naznačeným negativním způsobem bývá vy
mezován pojem úřadů správních: co není soudem, jest již proto
považovati za úřad správní.
Obligátní rozdělení druhotných orgánů normotvorných v soudy
a správní úřady jest s hlediska obecné teorie právní nahodilým organisačním principem autoritativní normotvorby, t. j. neplyne nijak
z jejich podstaty. Proto mohou se vyskytnouti a vyskytují se sku
tečné útvary smíšené, t. j. takové, které vykazují prvky obou organisačních principů, jak by tomu bylo v případě, ve kterém určitý
orgán skládá se — buď zcela nebo částečně — z činovníků, jichž
právní postavení upraveno jest podle zásad, které platí jinak pro
právní postavení činovníků, působících u orgánů, které přináležejí
do druhé skupiny (soudcové ve správních úřadech), nebo když pro
normotvorný proces orgánu složeného z činovníků, přináležejících
k jedné skupině (na př. správní), platily by procesní předpisy
určené pro skupinu druhou (soudní proces).
Co bylo právě řečeno o soudech a správních úřadech, platí při
rozeně i o jednotlivých činovnících (soudcích a správních úřední
cích) : povahu takového činovníka nelze určovati podle materie,
které se týká jeho činnost (na př. trestní právo, živnostenské právo
atd.), nýbrž jednak podle úpravy jeho právního postavení (na př.
poměrná neodvislost, roz. soudcovská a pod.), jednak podle úpravy
normotvorného procesu, jejž provádí. I zde by se tedy mohlo státi,
že určitý konkrétní činovník patří svým právním postavením do
jedné, povahou normotvorného procesu, jehož užívá, do druhé sku
piny. V takovém případě nebylo by lze jednoznačně rozhodnouti,
je-li soudním nebo výkonným orgánem (soudcem nebo správním
úředníkem).
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Je-li zásadní rovnocennost soudů a správních úřadů jakožto
druhotných orgánů normotvorných právním řádem výslovně uzná
vána a stanovena, pak znamená praxe, která by z nesprávné před
stavy o soudech jako pravých a vlastních nalézacích práva (= orgá
nech k provádění aplikace obecných norem na konkrétní skutkové
podstaty) vyvozovala jakési povšechné kontrolní postavení soudů
vůči správním úřadům, přesahující meze stanovené této kontrole
případnou institucí správního soudnictví, zřejmé vybočení z oblasti
positivního práva.1)
Tážeme-li se, v čem může spočívati úprava právního posta
vení soudů (soudců), příznačná právě pro ně, nalezneme od
pověď v zásadě nezávislosti soudů na rozdíl od závislosti správ
ních orgánů.2) Jako organisační princip znamená tato nezávislost
princip koordinace jednotlivých soudních orgánů: vzájemný jejich
poměr není upraven tak, že by jeden — vyšší — orgán mohl dru
hému (nižšímu) nařizovat, t. j. rozkazovat, jakým způsobem má
svou normotvornou činnost vykonávat, a to ani obecně, ani pro jed
notlivé případy (vyloučení t. zv. služebních instrukcí a rozkazů).
Není tedy „nadřízených“ a „podřízených“ soudů v tom smyslu, jako
jsou nadřízené a podřízené správní úřady, jejichž organisačním
principem jest subordinace. Že tyto organisační principy nemají co
činiti se zásadou instanční nad- a podřízenosti, jest jasno. Existuje-li taková instanční úprava, která znamená, že o jedné a téže
Věci může rozhodovati několik orgánů (soudních nebo správních)
za sebou, pak je dále jasno, že princip shora zmíněné vzájemné
závislosti těchto úřadů, podle kterého může jeden druhému dávati
pravoplatné pokyny, jak tu kterou věc vyřídit — čímž právě stává
se úřad, dávající takový pokyn, nadřízeným proti tomu, který jest
zavázán se podle něho zachovati — protiví se zásadě instanční nadresp. podřízenosti. Z toho plyne, že zmíněná zásada vzájemné zá
vislosti orgánů téhož druhu na sobě, t. j. přípustnost t. zv. služeb
ních instrukcí a konkrétních rozkazů, musí, má-li platit, právním
řádem výslovně býti stanovena, kdežto opak její — nezávislost
orgánu — rozuměl by se sám sebou. Jak známo, prohřešují se
právní řády proti této poučce, poněvadž stanoví zpravidla výslov
’) IVeyr, Časopis pro právní a státní vědu, XVI (1933), str. 266 a plenární
rozhodnutí nejv. soudu ze dne 15. října 1934 o provozování kinematografické
licence jinou osobou než majitelem licence.
2) IVeyr, Soustava čsl. práva státního, II. vyd., str. 325, Merkl, Allgemeines
Verwaltungsrecht, str. 39.
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ně to, co by se rozumělo samo sebou: nezávislost soudů (srovn.
u nás na př. § 98 úst. list.). Právě zmíněné ustanovení českosloven
ské ústavní listiny („Veškeří soudcové vykonávají svůj úřad neodvisle, jsouce vázáni jen zákonem“) poskytuje zároveň příklad
normy, která má současně na mysli i druhý význam slova „nezá
vislost“ (roz. soudcovská). Při něm nejde již o nezávislost na pří
padných normotvůrcích (jimiž jsou nesporně nadřízené úřady,
dávající služební instrukce resp. rozkazy), nýbrž na normách, ji
nými slovy: soudcovskou nezávislostí v tomto smyslu rozumí se
princip, podle kterého je určitý orgán oprávněn, než použije určité
normy (roz. k aplikaci) zkoumati, zdali je platná, a to zejména
v tom směru, zdali obsahově neodporuje některé jiné hierarchicky
nadřazené normě. Toto zkoumací právo, třeba že jen omezené,
udělují právní řády jako privilegium výslovně soudům, z čehož pak
— pouze a contrario — jest vyvozovati, že podobné privilegium
druhé skupině druhotných normotvůrců (správním úřadům) ne
přísluší. I zde dopouštějí se tedy právní řády stejné nomopojetické
chyby jako při stanovení nezávislosti soudů vůči jiným (druhot
ným) normotvůrcům, stanovíce výslovně něco, co se samo sebou
rozumí a nestanovíce to, co by vyžadovalo výslovného positivního
ustanovení. Samozřejmost zkoumacího práva toho, kdo určitou
normu má aplikovati, podává se z poznání, že empirický normotvůrce toto právo nemůže ani zcela vyloučit. Vždyť aplikace normy
chová v sobě vedle prvku volního (druhotná normotvorba) i prvek
intelektuální, což znamená, že ten, kdo chce aplikovati tu či onu
normu (roz. relativně obecnou a prvotní), musí si dříve učiniti
úsudek o tom, zdali tato norma existuje, t. j. platí, čili nic. V tom
mu nemůže bránit žádný empirický normotvůrce, jehož kompetence
týká se, jak již dříve bylo uvedeno, stanovení toho, co býti má,
a nikoliv předpokladů, jak to, co má býti, sluší poznávati.3)
Opak zásady nezávislosti soudů, pokud tato vyslovuje princip
’) Je přirozeno, že tam, kde jde o zmíněné předpoklady, tedy o sféru in
telektuální, nelze je stanovití ani jako povinnost zkoumajícího, jak tomu bývá
při instituci promulgace, pokud v ní spatřujeme předpis, ukládající hlavě státu
výslovně právní povinnost, aby! dříve, než podepíše usnesení zákonodárného
sboru, zkoumala, zdali toto usnesení jest vůbec platné, t. j. nemá-li takové vady,
které jeho platnost vylučují. — Problém zde nadhozený souvisí s protivou
absolutní a relativní nulity (vadnost) norem či aktů (roz. právních). Instituce
promulgace zákonů, příslušející hlavě státu, může se podle řečeného týkati
toliko relativních vad, t. j. takových, které by znemožnily vůbec vznik platné
normy. Viz o tomto problému IVeyr, Promulgace, Ročenka právnické fakulty
Masarykovy university, V, 1926.
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o sobě samozřejmý, že aplikující orgán jest vázán jen na platné
normy, znamená však zároveň, že zavádí do normového sou
boru, ať jeho vývoj ovládán jest třeba sebe demokratičtějšími pra
vidly, prvek autokratický (absolutistický).4) Neboť rozkaz vyššího
normotvůrce, daný normotvůrcům nižším pro jejich aplikační čin
nost, aby vše to, co vystupuje — třeba jen zdánlivě — ve vnější
formě platné normy, považovali za takové platné normy (na př. vše
to, co se vyskytne v oficielní sbírce norem a tím samo sebe za plat
nou normu prohlašuje) — a v této situaci nalézají se zpravidla
všecky autoritativní orgány, které nejsou soudy, jakož i veškeré
povinnostní subjekty — zavádí do normového souboru dvě sobě od
porující, přece však stejně správné definice platné normy: jednak
jest jí každý výraz něčeho, co býti má, pokud vznikl předepsanou
formou (procesem; na př. demokratickým: pravoplatným usnese
ním zastupitelstva lidu), jednak jsou jí ale také výrazy, které ta
kovým způsobem po případě vůbec nevznikly (dotyčný výraz dostal
se jen omylem nebo snad úmyslně do oficielní sbírky). Legislativněpolitický účel takového příklonu k autokracii děje se v právních
řádech jinak demokraticky ustavených, jak lehce lze nahlédnouti,
v zájmu právní jistoty povinnostních subjektů. Institut soudcovské
nezávislosti (roz. na normách), byť i jen omezené, znamená tudíž
— u srovnání s právní situací správních úřadů a soukromých jed
notlivců — prvek demokratický.
§45.
ORGANISACE SPRÁVY ZVLÁŠŤ
Typická forma, v níž vystupuje organisace správy v moderním
státě, jeví daleko větší bohatost a členitost než obdobná organisace
soudní. Je to následek příznačné pro ni zásady nad- a podřízenosti
jednotlivých správních orgánů (viz předcházející paragraf) a sou
visící s tím rozmanitost jednotlivých druhů právních norem —
běžná nauka užívá zde důsledně mlhavějšího výrazu „aktů“ —
které správními orgány bývají tvořeny. („Nařízení“ jako obecné,
„rozhodnutí“, resp. „opatření“ jako konkrétní normy.) Poměrně,
t. j. u srovnání s příslušnými partiemi civilistickými značná šíře
běžných teoretických výkladů o organisaci správy zaviněna bývá
4) Weyr, Soustava, II. vyd., str. 82.
20
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i nejasností názorů o vlastní podstatě této státní funkce a jejím po
měru k soudnictví.
Tím, že jsme svrchu označili způsob, jak jest organisována
normotvorba, za rozhodný pro rozlišení obou tradičních druhů dru
hotných normotvorných orgánů, odmítnuta jsou zároveň jiná kri
teria, která se v tradiční nauce vyskytují, jako na př. rozdíl, který
má spočívati v tom, že soudnictví (justice) má za úkol, a to výhradný, uskutečňovati právní řád (to, co v něm jest obsaženo),
kdežto správa uskutečňuje veřejné zájmy, t. j. to, co podle názoru
správních úřadů veřejným zájmem v daném případě se jeví, nebo že
pro soudnictví jest právo účelem pro sebe (entelechií), kdežto pro
správu jen prostředkem k uskutečnění určitých účelů, nebo že
v soudnictví projevuje se vůle státu, kdežto správa znamená stát
jednající; zvlášť příznačné pro tradiční nauku jest rozlišování,
které spatřuje v soudnictví (a jen v soudnictví) funkci, jíž se prá
vo, t. j. souhrn obecných a prvotních norem, vykonává (= apli
kuje), kdežto správu dlužno si představovati jako zásadně volnou
činnost státu, která omezena jest pouze hranicemi, stanovenými
právním řádem (názor zastávaný u nás na př. Pražákem; viz jeho
Rak. úst. právo, III, § 230 a shora str. 241 a k tomu heslo: Funkce
státní v Slovníku československého práva veřejného, I, str. 702);
s tím souvisí kriterium volného uvážení jakožto příznačné vlast
nosti správy na rozdíl od soudů. Konečně používalo se často i roz
dílu mezi veřejným a soukromým právem jako kriteria pro roz
lišení správy a soudnictví (viz o všech těchto kriteriích blíže Merkl,
Allgemeines Verwaltungsrecht, str. 24 a další). Velká většina
právě uvedených rozlišovacích kriterií ukazuje, jak mám za to,
zásadně chybné východisko tradiční nauky, která si při svých roz
lišovacích pokusech neuvědomuje jedině možné tertium comparationis obou druhů státních funkcí a tedy i orgánů, jímž jest, jak
bylo již uvedeno, normotvorba.1) Nauce té chybí též jasný pozna
tek o stupňovitosti právního řádu a s tím souvisící další poznání,
’) Volba tohoto kriteria znamená zároveň volbu formálního hlediska při
vymezení pojmu správy: nevychází se z toho, co jest upravováno (= spravo
váno), nýbrž z toho, co upravuje, t. j. normy. Následkem toho odpadá i rozdíl
mezi t. zv. přímou (bezprostřední) a nepřímou správou, z nichž ona znamená
případy, ve kterých stát podle předpisu právního řádu bezprostředně, t. j. svými
vlastními orgány vykonává správní funkce, na př. staví nemocnice, vyučuje ve
školách, provozuje železnice atd., kdežto ona zahrnuje případy, ve kterých stát
svými normami zavazuje povinnostní subjekty (poddané), tedy soukromníky,
kteří nejsou považováni za státní orgány, k určitým výkonům, jimiž má býti
dosaženo těchže účelů. Srovnej Kelsen, Allgemeine Staatslehre, str. 238.
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že výraz něčeho, co býti má, t. j. norma, nestává se jím jen tehdy,
když jde o výraz relativně obecný (typus normy obecné, zákona),
nýbrž že i to, co se nejasně označuje za „akt“ (roz. správy), jest
takovým výrazem, t. j. konkrétní normou. Jen tak lze si vysvětliti,
že mohla vzniknouti nauka o správní funkci státní jakožto „volné“
činnosti uvnitř mezí, stanovených právním řádem. Je to stanovisko
ryze anthropomorfistické: stát, pokud se týče jeho správní orgán,
může dělati vše, co mu není právním řádem výslovně zakázáno. To
jest ale zásada, která platí pro posuzování přípustnosti resp. ne
přípustnosti činů soukromníků. Oblast, zavírající v sobě vše to, co
jest někomu dovoleno (= není zakázáno), jest však právě oblastí,
které se nedotýká obsah normového souboru, jemuž jest soukrom
ník jinak podroben jako povinnostní subjekt, tedy oblast jeho svo
body. Pojem této svobody jest svou podstatou negativní, což zna
mená, že naznačuje pouze nedostatek jakékoliv vázanosti, tedy také
normy (povinnosti). Je proto nemožno konstruovati tuto negativní
sféru positivně tak, že z ní učiníme buď přímo právní funkci (jako
u státu, pokud vykonává správu), nebo, jde-li o soukromníka, jako
subjektivní právo čili oprávnění. To ale činí nauka, která ve státní
správě spatřuje sféru, ve které stát (správní úřad) může (má prá
vo) se „volně pohybovati“. A s tohoto hlediska je důsledné, když
i souhrn zásadně nekonečného počtu všech myslitelných činů, jed
nání a opominutí, která soukromníku jsou dovolena, to jest nejsou
zakázána, prohlašuje se jako subjektivní práva či oprávnění. ¡Právní'
vědě, která se domnívá, že vlastním a původním předmětem jejího
poznávání jsou tato domnělá „práva“ (oprávnění), přestává býti
— a uvědomiti si to je velmi důležité — právní řád, pokud se týče
jeho obsah, vlastním předmětem poznávání, nýbrž stává se jím to, co
tento právní řád neobsahuje: ne to, co má býti (souhrn právních po
vinností), jest jejím předmětem, nýbrž to, co může býti (poněvadž
to právní řád neupravuje). Pojem svou logickou podstatou sekun
dární, poněvadž odvozený, t. j. pojem oprávnění, nastupuje na
místo vlastního a prvotního, poněvadž originámího pojmu, t. j.
povinnosti. Že pak konstrukce státních funkcí jakožto oprávnění
orgánu nebo organismu, jehož zástupcem jest orgán (státní úřad,
stát) je s hlediska normativního neudržitelná, podává se beze všeho
z toho, co bylo shora řečeno. Představa funkce jako subjektivního
oprávnění vzniká jen tehdy, když si představujeme stát jako či
nitele, který má a sleduje obdobné zájmy (účely) jako jednotlivý
20*
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člověk. A to jest též skutečně představa, jíž ovládána jest tradiční
nauka.2)
Z řečeného se podává, že podle zásad správné noetíky platí pro
orgány (státu, právního řádu) věta: vše je zakázáno, co není vý
slovně dovoleno (po příp. jako povinnost uloženo). Tradiční nauka
však, jak známo, vychází z opaku jejího. To jest stanovisko pří
značné pro t. zv. policejní stát. Zároveň však obrací zmíněná tra
diční nauka i zásadu platnou podle správné noetiky pro soukromníky
v opak, vycházejíc často z názoru, že pro ně platí věta, že jest jim
vše zakázáno, co není výslovně dovoleno, místo věty: vše je do
voleno, co není výslovně zakázáno.3)
Obdobná ideologie skrývá se v tradičním pojetí t. zv. nezadatel
ných či základních práv občanských, pokud v nich spatřovány jsou
bariéry, zřízené ústavním zákonodárcem mezi správními úřady
státními a občany. V obvyklých katalozích těchto práv, které na
cházíme v moderních ústavách, vypočítává se jednak to, co ony
úřady nesmějí dělat, jednak to„ co přísluší jako „právo“ těmto
občanům. Jako reakce proti pojetí veřejné správy v policejním státě
jsou tyto katalogy velmi pochopitelné, nicméně však zakládá se ona
instituce na typickém neporozumění pravidlům normativního po
znávání: podobně, jak jsme totiž shora zjistili při úvaze o právu
zkoumání platnosti zákonů a nařízení a vázanosti úřadů správních
v tomto směru, i zde objevuje se tendence praktického normotvůrce,
upravovati výslovně něco, co by platilo i bez výslovné úpravy
(= rozumělo se samo sebou) a následkem toho nestanovití výslovně
to, co nijak samo sebou se nerozumí. Při tom dlužno ovšem míti
na mysli, že není v moci praktického normotvůrce, aby stanovil,
resp. měnil zásady správného normativního poznávání, tedy na př.
aby konkrétně nařídil, že při poznávání jím tvořeného normového
’) Projevuje se i v učení o t. zv. nouzovém právu státním (Staatsnotrecht),
které jeví se jako zřejmá obdoba nouzového stavu povinnostních subjektů
v trestním právu (Notstand) a hlásá, že státní orgán nemusí respektovati ani
hranice, které vytýčil právní řád pro jeho činnost, jde-li o životní zájmy státu.
Obojí, jak myšlenka státního nouzového práva, tak trestně-právní zásada nou
zového stavu, obsaženo jest v německém pořekadlu „Not kennt kein Gebot“
a znamená negaci právního řádu, pokud se ovšem má za to, že příslušné zásady
rozumějí se samo sebou, t. j. že platí, i když nejsou výslovně právním řádem
stanoveny.
’) Zvláště příznačnou byla v té věci judikatura starého Rakouska, která
dovozovala na př. nepřípustnost spalováni mrtvol z okolnosti, že nebylo právním
řádem soukromníkům výslovně dovoleno dáti své mrtvoly spáliti; srovn. k tomu
Weyr, Zur Frage der Zulässigkeit der Leichenverbrennung nach österr. positi
vem Recht (Oesterr. Zeitschrift für Verwaltung, 1908).
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souboru má platit opak shora vzpomenutých povšechných pravidel.
Skutečnost, že sám neovládá principy normativního poznávání,
bude se jeviti v nomopoj etických poklescích, kterých se při normotvorbě dopustí a které nesmí másti toho, kdo výtvory jeho chce
poznávat. Jako takový nomopojetický poklesek jeví se i každý po
kus konstruovati to, co jest svou (roz. normativní) podstatou pou
hou negací, positivně, tedy sféru svobody, t. j. nedostatku norma
tivní vázanosti, positivně jako subjektní právo (oprávnění) toho,
kdo jest svoboden, t. j. nemá závazků (povinností). Katalog, který
by podobná práva či svobody státních občanů chtěl vyčerpat a sna
žil se vypočísti vše, co tito občané mohou (smí) činiti, aniž by jim
v tom správní úřady směly překážet, byl by proto nutně nekonečný.
Proto všecky takové katalogy, jak obligátně vyskytují se v ústa
vách moderních států, činí dojem značné libovůle, pokud jde o vý
běr jednotlivých těchto práv. Vždyť i sám pojem základního, resp.
nezadatelného práva jest zcela neurčitý, poněvadž není myslitelné
právo, které by bylo samo o sobě (svou podstatou) „základní“,
pokud se týče „nezadatelné“, jelikož jeho pojem vyžaduje před
stavu povinnosti (nečiniti něco), která se sama sebou rozumí v tom
smyslu, že by opak její nebyl ani myslitelný, tedy absolutně a bez
podmínečně platnou, jinými slovy: přirozené právo ve své tradiční
podstatě. Takovým způsobem souvisí tedy ideologie, na které jest
vybudována obligátní instituce katalogů základních práv a svobod
— i tato zřejmá tautologie je pro ni příznačná! — s ideologií na
uky přirozeněprávní. — S hlediska zde zaujatého bylo by konečně
možno (ovšem toliko velmi obrazně) spatřovati „základnost“ oněch
práv v nároku povinnostních subjektů vůči autoritativním orgá
nům, aplikujícím obecné normy na jednotlivé případy, aby při své
aplikaci dbaly základních pravidel normativního poznávání, čímž
svobody těchto povinnostních subjektů byly by nejlépe zaručeny.
Pojetí státní správy jako činnosti státních orgánů, kterou tyto,
sledujíce určité účely právním řádem stanovené, v rámci tohoto
právního řádu, tedy jaksi v oblasti jím pouze ohraničené, volně
mohou vykonávati, jest nadmíru příznačné pro organisační zásady,
které ji — podle názoru běžné nauky — ovládají. Obdoba spravu
jícího státu se soukromníkem, spravujícím své vlastní záležitosti,
jest zde dokonalá. Rozhraničení obou druhů správ shledává se
v rozdílu mezi veřejnou a soukromou správou. Problém posunuje
se tím na zcela jiné než normativní pole, poněvadž třídí se tu správ
ní činnost nikoliv podle formálních, nýbrž obsahových kriterií:
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záležitosti či věci třídí se podle toho, dotýkají-li se veřejnosti (ve
řejných zájmů) nebo soukromí (soukromých zájmů). Že toto kri
terium jest zcela plynulé, bylo naukou již dávno poznáno. Nelze
s ním poříditi víc,, než s obdobným kriteriem veřejného a soukro
mého práva (viz § 32). Přes to staví se v nauce státní správa jako
veřejná v protivu ke správě soukromé. S tím souvisí též absolutní
protiklad veřejných a soukromých Sájmů: veřejný zájem staví se
proti soukromému zájmu a vedle něho jako samostatný zájem,
ačkoliv jest jasno, že to, čemu se říká „veřejný“ zájem, může býti
jen jakýmsi průmětem řady zájmů soukromých. To, co prospívá
rozhodné většině soukromých zájmů určitých zájemníků (na př.
obyvatelů určité obce), je právě proto veřejným zájmem, i když se
to po případě protiví zájmům menšiny *nebo jediného jednotlivce.
Veřejný zájem jest takto vyabstrahován ze zájmů soukromých.
Pokud pak při tom vzniká představa, že veřejný zájem celku, třeba
by i odporoval soukromému zájmu těch kterých konkrétních jed
notlivců, jest přece i jejich zájmem, a to právě veřejným, poněvadž
nejsou jen jednotlivci, nýbrž vystupují též jako členové celku,
shledáváme se i zde se shora zmíněnou myšlenkou zásady většinové:
pars maior, pars sanior, nebo: většina se považuje za celek.
Relativnost pojmu veřejné (a tudíž i soukromé) správy vy
nikne jasně, když si uvědomíme, že podle názoru tradiční nauky
nevykonává jen stát (jako representant celkového právního řádu)
veřejnou správu, nýbrž i jiní činitelé. Za takové činitele považují
se skupiny lidí, jež jsou méně početné než skupina (obyvatelstvo)
tvořící stát. Je tedy správa těmito skupinami, pokud se týče jejich
orgány, vykonávaná sice veřejnější než správa, kterou vykonávají
jednotliví její členové, spravujíce své vlastní záležitosti, ale sou
kromější než správa státní, poněvadž veřejný zájem takových
skupin bývá vyabstrahován pouze ze soukromých zájmů jejich pří
slušníků a nikoliv veškerého obyvatelstva státního. Tuto správu,
stojící uprostřed mezi státní správou jakožto typem správy veřejné,
a správou soukromou, nazývá tradiční nauka samosprávou (auto
nomií). Se státní správou souvisí tím, že považována jest na roz
díl od soukromé správy v zásadě za veřejnou, t. j. za správu veřej
ných záležitostí, soukromé správě přibližuje se tím, že u ní myslí
se na auto-správu, t. j. na případy, kdy spravující spravuje — po
dobně jako ů soukromé správy — své vlastní záležitosti. (Při tom
nesmí másti etymologie výrazu „samospráva“ jako správy, jíž spra
vující spravují sebe samy na rozdíl od případů, ve kterých jsou

311

spravováni — jako u státní správy — někým jiným; viz německý
výraz Selbstverwaltung.) Celé toto tradiční rozlišování státní sprá
vy a samosprávy vychází, jak vidno, z nejuristického pojmu správy
jako záměrné činnosti k dosažení určitých účelů (Merkt, Allge
meines Verwaltungsrecht, str. 2), která může býti vykonávána buď
tím, o jehož zájmy jde (případ vlastní nebo samosprávy), nebo ně
kým jiným (případ cizí nebo státní správy). Státní správa jeví se
takto — ve svém poměru k samosprávě — jako typ cizí správy.
S tím souvisí také obligátní představa zásadní protivy (nepřátel
ství) mezi státní správou a samosprávou, z nichž každá sleduje jiné
účely, které mohou býti protichůdné (srov. na př. poměry, které
v tomto směru se vyvinuly v předválečném Rakousku).4)
Jedná-li tradiční nauka o různých zájmech, resp. právech, která
se správou uskutečňují, aby takto ohraničila pojmy státní správy
a samosprávy, dospívá tím ke konstrukcím v podstatě politickým.
Že pak tato politická hlediska různým způsobem kombinuje s hle
disky formálně-juristickými, je při jejím známém metodovém synkretismu přirozené. Ostatně i neurčitost samotného tradičního po
jmu správy zaviňuje nejasnost zmíněného protikladu. To objevuje
se zejména v obvyklé protivě pojmu samosprávy v užším smyslu
a pojmu autonomie. Oba tyto pojmy kladou se totiž v protivu
k pojmu státní správy (a contr. státního zákonodárství), a to tak,
že autonomie jeví se jako samospráva vykonávaná normotvorbou,
kdežto v samosprávě v užším smyslu spatřuje se jiná činnost než
normotvorba. Š přísně formálního hlediska normativního (které
správu nechápe obsahově, t. j. jako činnost určitého druhu; viz
hořejší definici správy jako záměrné činnosti k dosažení určitých
účelů), nemůže býti tvrzeného rozdílu mezi autonomií a samo
správou, pokud právě každá normativně relevantní činnost musí se
jeviti jako normotvorba (buď záměrná nebo automatická).
Pojem toho, čemu tradiční nauka říká samospráva resp. auto
nomie na rozdíl od státní správy, lze tedy s hlediska normativního
vymeziti jen pomocí organisačních principů, podle kterých jest vy
budována normotvorba určitého druhu. Shora pokusili jsme se definovati podobným způsobem obecný pojem správy (str. 300);
chceme-li uvnitř tohoto obecného pojmu tříditi státní správu a sa
mosprávu, poslouží nám k tomu jednak principy autonomní a heteronomní (demokratické a autokratické) normotvorby, jednak
zásady centralismu a decentralismu (relativně centralisované resp.
*) IVeyr, Soustava, II. vyd., str. 296.
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decentralisované normotvorby). A ukáže se pak i zde — jako
v mnohých jiných podobných případech — že může jiti jen o rela
tivní a nikoliv absolutní protiklady či rozdíly. Tento poznatek po
dává se ostatně již z úvahy, že při autonomii či samosprávě jde
o tvorbu téhož normového souboru (právního řádu), jako při
státní správě resp. státním zákonodárství. S tohoto hlediska jeví se
pak každá správa, pokud jí rozumíme tvorbu právních norem, jako
státní správa a každý orgán, který jest povolán k tvorbě právních
norem jako státní orgán (v širším smyslu). Zásadně antropomorfistické pojetí státu, se kterým se potkáváme v tradiční nauce, se
tomuto poznatku vzpírá. Proto představuje si nauka stát jako sa
mostatný spravující subjekt vedle jiných podobných subjektů, jimiž
jsou — v oboru veřejné správy — různé autonomní či samospráv
né subjekty, jako země, okresy, obce, dále nositelé jednotlivých
zájmových samospráv, jako společenstva, grémia, družstva, ko
mory, sociální pojišťovny atd.
V obvyklých výměrech pojmu samosprávy, jak se ve velké bo
hatosti a pestrosti v tradiční nauce vyskytují, probleskuje ostatně
občas správná myšlenka, že jsou to shora zmíněné formální organisační principy demokracie a decentralismu, které jsou příznakem
samosprávy na rozdíl od státní správy. Výronem demokratického
principu jest na př. způsob ustanovování samosprávných orgánů
volbou, nikoliv jmenováním zvenčí. Pokud pak tato volba přísluší
povinnostním subjektům samým (= spravovaným), znamená to
též prvek demokratický. Stejně demokratickou zásadou jest prin
cip laické správy (= správy, vykonávané laiky jakožto zásadně ne
placený čestný úřad) na rozdíl od správy, vykonávané jako ži
votní povolání (typ odborné, t. j. úřednické správy státní). Decentralismus jako typická organisační forma uplatňuje se v pojmu
samosprávy tím, že představa samosprávy vzniká pouze jako proti
klad představy organisační formy relativně obecnější. Neboť o sa
mosprávě mluví se jen v protivě ke správě, která se vztahuje na
širší oblast, ať již osobní nebo územní. Kde této širší oblasti není,
není také samosprávy v typickém smyslu a správa celostátní, ať
jest jinak organisována jakkoliv, nepovažuje se nikdy za samo
správu. Proto nespatřuje se ani v celostátním parlamentu, třeba
by byl ustaven sebe demokratičtějším způsobem, nikdy autonomie
v typickém smyslu. Zásada decentralistická může býti ve samo
správě uskutečněna několika způsoby: buď tak, že pro určité dílčí
území, nebo pro určitou výseč povinnostních subjektů jsou tímže
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ústředním normotvorným orgánem stanoveny zvláštní obsahově
různé obecné normy, nebo že jsou pro tyto dílčí oblasti povolány
různé normotvorné orgány. Normy, o které jde, mohou býti buď
obecné nebo konkrétní a podle toho liší se pak zpravidla autonomie
od pouhé samosprávy (v užším smyslu).
Pro běžné pojetí samosprávy není však princip demokratické
a decentralisované organisace v první řadě příznačný, nýbrž je to
určitý důsledek, plynoucí z antropomorfického pojetí státu a jiných
spravujících (hospodařících) činitelů. Důsledek ten spočívá v před
stavě, že tito činitelé mají na svou činnost subjektivní právo, které
mohou uplatňovat zejména proti jiným konkurujícím činitelům.
S tím souvisí povšechná tendence tradiční nauky prohlašovati je
za samostatné právní osoby (subjekty) a to i v těch — ostatně
velmi četných — případech, ve kterých právní řád neposkytuje
žádné opory pro takový úsudek. Právní subjektivita jejich rozumí
se pak pro tuto nauku více méně sama sebou — vlastní důvod oněch
konstrukcí spočívá však v tom, že je pro tvrzené oprávnění ke kom
petencím (sc. normotvorným) třeba zvláštního nositele. Takovou
právní osobou, jejíž existence se rozumí sama sebou (= bez vý
slovného ustanovení právního řádu), jest v nauce v první řadě stát
sám, pak ale různí nositelé samosprávy územní nebo zájmové
(země, obce, společenstva, družstva, komory atd.5) V normativní
mluvě znamená toto nastolení řady samostatných subjektů práv
ních, které mohou dostati se do sporu o svou kompetenci s práv
ním subjektem „stát“, tolik jako povšechné zesílení decentralistického prvku v organisaci veřejné správy. Veřejná správa, vyko
návaná na základě téhož právního řádu, rozpadá se takto — ná
sledkem politisujících tendencí nauky — ve dvě části: v státní
správu, jež vykonávána jest velkou řadou činitelů, kteří mají v pod
statě tutéž funkci (roz. normotvornou) jako činitelé samosprávní,
to jest státními úřady (orgány) na jedné straně a samosprávu,
která přísluší činitelům, jimž přisuzuje se — na rozdíl od obdob
ných orgánů státních — samostatná právní subjektivita, rozdílná
od ústřední subjektivity státní.
Svrchu bylo již řečeno, že organisace veřejné správy v moder
ním státě jest mnohem členitější než obdobná organisace soud
nictví. To nepodává se ovšem nijak z formálního rozdílu obou
těchto funkcí, o němž v § 44 byla řeč. Ona plyne naopak pouze z té
') Weyr, Příspěvky k teorii nucených svazků (1908) a pojednání Pojeni
veřejnoprávní korporace (v Háchově Poctě, 1932).

314

skutečnosti, že normy, tvořené v oboru správy, nejsou tak stejno
rodé jako normy tvořené soudy. Soudy jako takové jsou totiž po
volány tvořiti výhradně jen normy téže relevance právní a zá
sadně stejné konkrétnosti.6) Jejich typem jest rozsudek jako auto
ritativní norma druhotná a konkrétní. Následkem toho chybí
v oboru soudní normotvorby jakákoliv hierarchie norem. Normy,
tvořené soudy, nejsou si nikdy vzájemně nad- resp. podřízeny,
nýbrž stojí vedle sebe. (Že instanční uspořádání soudcovské nor
motvorby neznamená výjimku z tohoto pravidla, bylo již řečeno
v § 44). Jinak má se věc v oboru správy. Orgány veřejné správy
jsou v moderním státě povolány vydávati (tvořiti) normy různé
právní relevance a různé obecnosti. Poznání této různosti vysvítá,
třeba i jen velmi nejasně, z obligátního schématu správních aktů,
jak je vytvořila tradiční nauka.
Již označení projevů této činnosti veřejné správy jako aktů je
pro nauku velmi příznačné. U srovnání s výrazy „zákon“ (Gesetz)
a „roz-sudek“ (Ur-Teil) nebo rozhodnutí (Entscheidung, Erkenntnis) je to slovo svým významem zcela bezbarvé a ne
určité. Neboť „akt“ znamená tolik, jako něco, co bylo učiněno,
tedy jakékoliv jednání, ale i výsledek tohoto jednání. Rozumí se,
že i zákon (typ prvotní normy obecné) jeví se jako takový akt,
stejně jako rozsudek, a mluví-li nauka o správních aktech, měla by
důsledně i výsledky činnosti zákonodárných orgánů a soudů nazývati zákonodárnými, pokud se týče soudními „akty“. Že se tak
neděje, vysvětlíme si tím, že představa zákona a rozsudku jakožto
normy (u zákona zcela, u rozsudku aspoň částečně) jest pro tra
diční nauku mnohem běžnější, než obdobná představa správního
aktu. Zde nejasnost a plynulost způsobuje především shora zmí
něné dvojí pojetí správy, z nichž jedno míří na to, co samo upra
vuje (norma), druhé ale také na to, co jest upravováno (na př.
veřejné zdravotnictví, školství atd.). Tak výsledkem správní čin
nosti jeví se na př. jednak norma, podle které má býti zřízena
a provozována určitá škola, jednak ale také zřízení a provoz této
školy sám (jako školská „správa“). Je-li ale vyučování na veřejné
škole, nebo stavba veřejné silnice správním aktem, pak nelze tuto
činnost nijak srovnáváti s činností zákonodárnou nebo soudcov
skou. Srovnává-li je tradiční nauka přece, pak nutně tane jí na
mysli při pojmu správního aktu něco, co jest aspoň obdobné normě,
•) Bulín, Dovolání podle práva českosl., německého a francouzského, 1935,
strana 7.
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i když v oboru správy pro výsledek správní činnosti volí tak bez
barvé a nejasné označení, jako je slovo „akt“.
Správní akty třídí tradiční nauka povšechně v obecné a kon
krétní. Typem oněch jest jí nařízení, těchto pak rozhodnutí a opa
tření. (Do podrobnějšího třídění, které tu nauka provádí, netřeba
se v této souvislosti pouštěti; činí dojem velké vyumělkovanosti —
srov. na př. pojmy t. zv. veřejnoprávních smluv, osvědčení, kon
cesí, konsensů a pod. Viz k tomu Merkl, Obec, právo správní, § 12.)
Pojem „nařízení“ není však vyčerpán jeho obecností na rozdíl
od konkrétních rozhodnutí a opatření. Jako nařízení neoznačuje se
totiž každá obecná norma (roz. druhotná), pocházející od kterého
koliv orgánu správního, nýbrž jen ta, která stanovena (tvořena)
jest činitelem, jenž v hierarchii správních orgánů stojí na poměrně
vysokém stupni. Typem nařízení stává se takto obecná norma, po
cházející od náčelníka výkonné moci, t. j. panovníka nebo presi
denta republiky, pokud se týče od vlády (t. zv. císařská, resp. vlád
ní nařízení). Obecné normě, pocházející od těchto činitelů a vý
slovně jako nařízení označené přisuzuje se proto naukou, aniž by to
bylo zpravidla právním řádem výslovně stanoveno, vyšší relevance
právní (relativní prvotnost) než jiným odvozeným obecným nor
mám, jako na př. t. zv. autonomním statutům a pod., t. j. má se za
to, že tyto nemohou dřívějším nařízením derogovat. Vyšší právní
relevance normy vyvozuje se tu z povšechně vyššího postavení normotvůrce v hierarchii normotvorných orgánů, a to i v takových
případech, ve kterých o nějaké nad- nebo podřízenosti jejich v přes
ném smyslu nelze vlastně mluvit. Tak tomu jest na př. při vzájem
ném poměru státních a samosprávných orgánů. Vyšší právní rele
vance nařízení vůči jiným konkrétním normám (rozhodnutím, opa
třením), třeba by tyto pocházely od téhož normotvůrce, vyvozována
bývá, jak bylo již v § 6 naznačeno, i z jejich poměrné obecnosti:
konkrétní rozhodnutí nesmí odporovati obecnému nařízení, t. j. má
menší právní relevanci než ono, čili jinými slovy: orgán, vydávající
konkrétní normu, jest vázán obecnou normou, jím samým stano
venou (vzájemný poměr ministerského nařízení a rozhodnutí).
Tradiční nauka právní, která, jak bylo již několikrát podotčeno,
spatřuje pouze v obecných normách pravé normy, uvažuje proto
následkem toho mnohem více o vzájemném poměru nařízení k zá
konům, než o obdobném, t. j. hierarchickém poměru nařízení
k rozhodnutím a opatřením. Zákonodárce a tvůrce nařízení jsou jí
typy normo tvůrců, kdežto typem činitele, který pouze aplikuje nor
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my (sc. obecné), jeví se jí býti soud. Poněvadž pak tvorba nařízení
bývá v moderních právních řádech funkcí výkonné moci, t. j.
správy, dostávají se — pro tradiční nauku — orgány správní do
mnohem větší blízkosti k orgánům zákonodárným než orgány
soudní. Rozhraničení jejich vzájemné kompetence, pokud se týče
tvorby norem obecných, stává se základním problémem státní
formy (viz § 40), tedy problémem politickým kat exochén. Jde-li
o autokracii, t. j. o absolutistickou formu státní, je sice hierarchický
rozdíl mezi zákonem a nařízením teoreticky možný (činitel povo
laný stanovití obecné normy prvotní — zákony — může býti práv
ním řádem povolán i ke stanovení druhotných norem obecných,
t. j. nařízení), rozdíl nebude však míti praktického (politického)
významu. Stupeň právní relevance norem vydávaných takto empi
ricky jediným normotvůrcem (absolutním panovníkem) lze tu seznati jen z jejich vnějšího označení, jako zákonů, císařských naří
zení, dvorských dekretů a pod. Pro normativní poznávání, které
vždy vycházeti musí z pojmu normy resp. normového souboru a jeho
hierarchie, dělí se empiricky jednotný normotvůrce ve dva činitele:
ve tvůrce prvotních a tvůrce druhotných norem (sc. obecných).
Praktického, t. j. politického významu nabývá rozdíl mezi prvotní
mi normami (zákony) a druhotnými (nařízeními) teprve tehdy,
když k tvorbě obou druhů norem povolány jsou i empiricky různí
normotvůrci. Pak z vyšší právní relevance normy (zákona ve for
málním smyslu) plyne vyšší postavení orgánu zákonodárného
v hierarchii normotvůrců (a ne naopak). Tato úprava hoví typu
konstitučního státu, ať monarchie nebo republiky.
Empirické právní řády považují zpravidla vzájemný hierar
chický poměr jednotlivých druhů právních norem (zejména zá
konů a jiných obecných norem) za samozřejmý, neupravujíce jej
výslovně, nebo upravujíce jej jen nepřímo. Tak rozumí se jim
především druhotnost nařízení u srovnání se zákonnými normami
sama sebou a totéž platí ostatně i ohledně vzájemného poměru
nařízení jako obecné normy k autoritativním normám konkrétním,
jako jsou soudní rozsudky a správní rozhodnutí. Výslovně upra
vován bývá proto zpravidla jen důsledek hierarchického poměru
jednotlivých druhů norem s různou relevancí právní; zejména po
kud jde opět o poměr zákona k nařízení, tak totiž, že se výluka zá
sady lex posterior derogat priori stanoví povšechným vymezením
hranic kompetence relativně podřízeného (druhotného) normo
tvůrce a to tak, že bývá vyslovena zásada, že nařízení smějí býti
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vydávána pouze „na základě“ nebo „v mezích“ vydaných již zá
konů (srov. § 55 čsl. úst. list.). Takovými obraty má býti vedle
výluky zásady lex posterior derogat priori vyloučena i konkurence
obou druhů normotvůrců (zákonodárné a výkonné moci) ve pří
čině materií dosud vůbec právním řádem neupravených a to ve
prospěch normotvůrce prvotního. S tím souvisí běžný rozdíl mezi
nařízeními praeter a secundum legem (Weyr, Soustava čsl. práva
státního, II. vyd., str. 225). Problém zmíněné zásadní přípustnosti
resp. nepřípustnosti konkurence obou druhů normotvůrců stává se
aktuálním za předpokladu, že právním řádem (ústavou) nejsou —
jak tomu zpravidla bývá — výslovně a vyčerpávajícím způsobem
stanoveny materie, které zásadně mohou býti upraveny jen nor
mami prvotními (zákony). V ústavách nacházíme zpravidla jen
kasuistickou úpravu, t. j. vypočítávají se v nich — jako výjimky
— určité materie, které mohou býti upravovány výhradně jen zá
konem, ačkoliv by povšechné (svou podstatou politické) zásadě de
mokratické odpovídalo pravidlo, že jakákoliv povinnost může býti
stanovena jen zákonem, t. j. normou, pocházející od normotvůrce
demokraticky organisováného (lidového zastupitelstva).
Ryze normativnímu hledisku jeví se shora uvedený protiklad
nařízení praeter a nařízení secundum legem jinak; i zde se proje
vuje jeho základní tendence, o níž již dříve byla řeč, relativovati
rozdíly, o kterých běžná nauka má za to, že jsou absolutní. Po
dle toho totiž, zdali máme na mysli formální nebo materiální
determinaci hierarchicky nižší normy normou vyšší, bude se
nám nařízení jeviti buď jakožto secundum nebo praeter legem.
Neboť jest jasno, že každá druhotná norma odvozuje svou právní
relevanci od příslušné vyšší, t. j. je jí determinována, čili v ní ob
sažena. S tohoto formálního hlediska jest pak obsah celého práv
ního řádu — jaksi in nuce — obsažen v první (původní, nejvyšší)
normě, která tento řád ustavuje (= v jeho ústavě) a každé naří
zení jeví se proto býti secundum legem, poněvadž právě každá dru
hotná norma jest pojmově nutně normou secundum (= podle)
normy prvotní. S hlediska materiálního, t. j. obsahového, musí pak
každá druhotná norma, není-li jen zbytečným opakováním jiné nor
my, obsahovati něco nového, co v příslušné prvotní normě ještě
obsaženo není a jeví se tudíž každé nařízení, pokud jde o tento
obsah, jako norma praeter legem. Vždyť jen za tohoto předpokladu
může býti činnost, jíž tvoří se druhotné normy, označována jako
normotvorba. Hledisko formální determinace nižší normy normou
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vyšší hoví tudíž statickému, hledisko materiální determinace dyna
mickému postoji.
Jak bylo již shora poznamenáno, neuvědomuje si tradiční na
uka povahu konkrétních norem jakožto norem (výrazu něčeho, co
býti má). To platí stejně o autoritativních, jako o neautoritativ
ních (zejména smluvních) konkrétních normách. V oboru veřejné
správy nazývá je proto povšechně „akty“, aby je mohla spolu s na
řízeními, jichž povaha jako norem (nařízení považují se obecně
spolu se zákony za součást t. zv. objektivního práva) je jí nepo
chybná, dostati pod společného jmenovatele. Obdobné konkrétní
normy druhotné, které tvoří soudy (rozsudky, nálezy, usnesení
atd.), nenazývá tato nauka však „akty“, patrně z toho důvodu, že
typicky soudcovská funkce není povolána k tomu, aby tvořila obec
né normy téže právní relevance jakou mají nařízení (roz. vydané
výkonnou mocí). Konkrétní, soudy tvořené normy, jichž povaha
jakožto norem tradiční nauce uchází, jsou — právě z tohoto důvodu
— posuzovány s hlediska statického, t. j. jako výsledky činnosti
v podstatě intelektuální, jako aplikace obecných norem. Proto jest
typem soudního rozsudku rozsudek deklaratorní, který nic netvoří,
nýbrž pouze deklaruje to, co zde již je, t. j. v obecné normě. Na
proti tomu v konkrétních normách, stanovených správními orgány,
převládá podle ideologie běžné nauky prvek tvůrčí. Poněvadž ale
v běžné nauce chybí základní poznatek o jejich povaze jakožto no
rem, je nucena spatřovati v nich rozkazy resp. zákazy, řízené povinnostním subjektům (poddaným). Odtud nazývá se tvorba kon
krétních norem v oboru správy (výkonné moci) zpravidla též im
périem. Typem těchto druhotných konkrétních norem jest proto
norma konstitutivní (viz § 33). Jejich relativní nezávislost na vyšší
obecné normě — relativní u srovnání s obdobnou závislostí soud
covských druhotných norem (rozsudků) na prvotních — zdůraz
ňována bývá v tradiční nauce učením, že svou právní relevanci mo
hou popřípadě čerpati „ze sebe“, t. j. nikoliv z příslušných prvotních
norem (Weyr, Otto Mayerův správní akt, Právník, roč. 1915 a
Hoetzelova polemika tamtéž).7) To znamená negaci nejen materiál
’) Teoretickou odluku správního aktu od prvotní normy, na níž se akt zakládá
a z níž se odvozuje, provedla nejdokonaleji francouzská nauka o t. zv. actes
de gouvernement. Takový vládní (a contr. správní) akt jest podle této nauky
tak samostatný, že jeho povaha (roz. politická) vylučuje dodatečné zkoumání
jeho přípustnosti. Srovnej k tomu Paul Duez, Les actes de gouvernement, 1935,
Krejčí, Problém soudní kontroly t. zv. actes de gouvernement. (Časopis pro
právní a státní vědu, XIX, 1936.)
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ní, nýbrž i formální determinaci nižší normy normou vyšší (ve
smyslu shora naznačeném) a následkem toho i negaci jednotnosti
hierarchicky ustaveného právního řádu. Z aspektu politického hoví
pak takovéto pojetí správních aktů ideologii autokratické mon
archie, která snaží se i pro konstituční právní řád zachovati aspoň
jeho část autokratické normotvorbě panovníkově jako jeho „im
périum“.
Myšlenka, že v oboru, který jest považován za impérium or
gánů výkonné moci, neuplatňuje se zásada formální determinace
nižší normy normou vyšší vůbec, nebo aspoň ne v té míře, jako
v oboru normotvorby soudcovské, jest dále základem učení o t. zv.
■volném uvažování správních orgánů, vydávajících správní akty.
Tímto uvažováním míní se relativní volnost, která přísluší druhot
nému normotvůrci při aplikaci prvotní normy. Od pouhé blanketní
normy prvotní, udělující druhotné normě pouze právní relevanci
a ponechávající druhotnému normotvůrci plnou volnost co do sta
novení obsahu konkrétní normy, až k jeho naprosté obsahové vá
zanosti — případ naprosté obsahové determinace, ve kterém čin
nost druhotného normotvůrce jakožto pouhého mechanismu, pro
vádějícího intelektuální operace aplikační, ztrácí příznačnou vlast
nost normotvornou — jest myslitelná nekonečná řada větší a menší
vázanosti, t. j. intensity volného uvážení. Poměrně velmi jedno
duchá úvaha ukazuje pak, že zjev, jemuž tradiční nauka říká „vol
né uvážení“, musí se vyskytovati ve všech stupních druhotné nor
motvorby a že jest tedy zejména nemyslitelno, aby se toto volné
uvažování vyskytovalo zásadně jen u jednoho druhu autoritativní
druhotné normotvorby, t. j. totiž v oboru veřejné správy. Je též na
první pohled jasno, že se v soudcovské normotvorbě skutečně vy
skytuje, a to jak v civilní, tak v trestní. I tradiční nauka civilistická
a trestní mluví někdy o soudcovském uvážení (richterliches Er
messen). Přes to však nevybudovala žádného učení, které by bylo
obdobné nauce o volném uvažování správních úřadů. Rozumí se
ostatně, že není žádného obdobného učení o volném uvažování zá
konodárných orgánů — tvůrců obyčejných zákonů — vůči orgánům
ústavodárným. Nerozlišuje se tu, jako v oboru speciálně publicis
tickém, na př. zákonná vázanost správních orgánů od vázaného
resp. volného uvážení (gebundenes, freies Ermessen), a to patrně
proto, že v soudcovské normotvorbě shledává se vždy zákonná vá
zanost, jinými slovy řečeno: problém volného uvážení nepovažuje
se, jak by tomu mělo býti, za obecný, všem oborům právním (práv
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ní normotvorby) společný, nýbrž volné uvážení stává se zjevem
typickým právě jen pro obor tvorby správních aktů.
Něco podobného platí o instituci právní moci druhotných
autoritativních norem (res judicata). Zde vznikly souběžně dvě
samostatné na sobě nezávislé nauky pro každý obor (soudní a ad
ministrativní) zvlášť. Ve skutečnosti jest i problém právní moci
obecný a ústřední, t. j. řešiti se dá důsledně jen pro všecky druhy
právních norem stejně. A tím stává se širším problémem změnitelnosti, popřípadě nezměnitelnosti norem (viz § 21). Běžné teorie,
které bud’ změnitelnost druhotných autoritativních norem vyvozují
z požadavků veřejného zájmu nebo jejich nezměnitelnost z poža
davků právní jistoty obyvatelstva, tedy zájmů soukromých, nejsou
zřejmě teoriemi positivního práva, nýbrž úvahami de lege ferenda,
které vystupují v rouše zdánlivých úvah de lege lata. Je-li positiv
ním právem připuštěna (v určitých mezích a za určitých předpo
kladů) změnitelnost konkrétních autoritativních norem (sc. týmž
orgánem), jenž je stanovil, čili, jak zní běžný termín: neplatí-li
ohledně jich t. zv. materiální právní moc,8) pak není třeba k odů
vodnění tohoto positivně právního poznatku uváděti ještě legisla
tivní motiv oné úpravy (ochrana veřejných zájmů) a obdobně
v opačném případě netřeba se dovolávati žádoucí právní jistoty povinnostních subjektů. Běžná teorie tak ale téměř bezvýjimečně činí,
plichtíc tím hlediska de lege lata a de lege ferenda.
§46.

HLAVA STÁTU
Představa státního orgánu jako hlavy státu pochází z pojetí
státu jakožto organismu. Skládá-li se organismus z řady jednotli
vých orgánů, pak patrně označení jednoho z nich jako „hlavy“ ce
lého organismu má naznačovati, že jde o orgán nej důležitější, bez
něhož by organismus nemohl býti. Toto antropomorfistické pojetí
státu jako obdoby živočišného organismu uplatňovalo se nejdříve
u státní formy monarchické: typem hlavy státu (Staatsoberhaupt)
stává se proto panovník. Stejným právem mohl by tento orgán býti
nazýván i „duší“ státu. On stát vede, jest jeho oficiální represen
tací a zároveň personifikací a symbolem jednotnosti státu.
Že domovem obrazného rčení „hlava státu“ jest organické po
jetí státu a státní zřízení monarchické, tomu nasvědčuje i skuteč’) Weyr, Csl. právo správní, 1922, § 23, týž, Správní řád, 1930.
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nost, že v první řadě hodí se pro případy jednohlavého nejvyššího
orgánu, jak tomu jest v monarchii a v republikách, zřízených podle
monarchického vzoru. Tam, kde nauka jest nucena přijmouti kon
strukci vícehlavého kolegia (sboru) jakožto hlavy státu (republiky
bez presidenta v obvyklém smyslu), objevuje se jakási nucenost
této konstrukce. Její příčina tkví v představě, že s normativního
hlediska, pokud toto vyvozuje důležitost orgánu z důležitosti jeho
funkce a ne z politických tendencí a reminiscencí, by příslušel cha
rakter hlavy státu patrně tomu orgánu, který jest povolán — buď
sám, nebo aspoň v první řadě — tvořiti nej důležitější, t. j. prvotní
normy. Takovým orgánem byl by ale v parlamentární demokracii
beze sporu parlament sám.
Bylo by možno očekávat, že tak důležitý a nezbytný orgán, jako
jest hlava státu, bude tradiční naukou čítán k samotné podstatě
státu podobně jako obyvatelstvo (lid), území státní a vládní moc
(viz § 38). Tradiční nauka tak nečiní, a to patrně proto, že pova
žuje hlavu státu za pouhý „orgán“ státu na rozdíl od podstaty,
z níž se skládá, při čemž není zajisté bez významu různé noetické
východisko konstrukce: podstata státu konstruována bývá s hle
diska kausálního (přírodovědeckého), pojem orgánu státu s hle
diska teleologického. Ke smíšení obou hledisek dochází však tím, že
organisace státu čítá se k jeho podstatě (tvoří jeden ze tří prvků,
z nichž se stát skládá) a že k této organisaci jakožto souhrnu všech
orgánů patří zajisté i nejdůležitější, t. j. hlava státu.
Je-li s hlediska normativního stát a jeho právní řád totéž, t. j.
znamená-li zkoumání (poznávání) státu tolik jako zkoumání jeho
právního řádu, pak k vysvětlení toho, čemu tradiční nauka říká
„hlava“ státu, dlužno si uvědomiti, co znamenal by obdobný výraz:
hlava právního řádu. Záměnou pojmu hlavy státu a hlavy právního
řádu zaměňujeme především hledisko dynamické s hlediskem imanentně normativním, t. j. statickým: předmětem poznávání stávají
se místo normotvůrců (orgánů) jejich výtvory, t. j. normy. Hla
vou právního řádu a. každého normového souboru bylo by pak rozuměti onu původní normu (ohnisko, Urnorm), ze které ostatní jeho
součástky (normy) čerpají svou právní relevanci.
Právě naznačená obdoba hlavy státu a původní normy jakožto
hlavy právního řádu ukazuje, že pojem hlavy státu patří do ideo
logie autokratické (monarchické) státní formy: jako typ a pra
vzor hlavy státu objevuje se absolutní panovník ve své normo
tvorné funkci. Jemu přísluší stanovit, popřípadě měnit hlavu práv
21

322

ního řádu, t. j. původní normu, při čemž tradičním úvahám nečiní
dalších obtíží nezbytný důsledek všelikého normativního postoje:
že totiž ještě nad hlavu státu dlužno položití normu, která jí onu
kompetenci uděluje a kterou konec konců poznávání právního řádu
musí nutně jako platnou předpokládat.
Okruh kompetencí, které moderní ústavy přidělují hlavě
státu, nasvědčuje jednak zásadnímu antropomorfistickému a orga
nickému pojetí státu, jednak znamená, pokud jde o konstituční
úpravu její (na rozdíl od absolutistické), průlom do zásady dělby
státních funkcí (mocí) podle učení Montesquieuova. V prvním
směru dlužno uvésti ryze representativní funkce hlavy státu (ona
zpravidla „zastupuje“ stát na venek; srovn. na př. § 64 úst. list,
čsl.) a povšechnou tendenci, snížiti význam tohoto orgánu státu na
podobné, svou povahou pouze dekorativní úkoly. Tato tendence
projevuje se zejména v demokratických republikách. V druhém
směru jest připomenouti, že hlavě státu přísluší, ačkoliv jinak zá
sadně čítána bývá k výkonným orgánům státním, spoluúčast
v oboru zákonodárné moci tím, že bez jejího souhlasu nemohou
vznikati prvotní normy (obecné zákony). Zdali nutnost tohoto
souhlasu je právním řádem konstruována positivně (jako sankce)
nebo negativně (jako veto, roz. absolutní) je normativně nerozhod
né. Neboť obojí znamená zásadně totéž: že bez svolení orgánu, na
zývaného hlavou státu nemohou zmíněné normy vznikati resp. zanikati.
Při výkladu kompetence (právního postavení) hlavy státu sle
duje však tradiční nauka — vědomě nebo nevědomě — politické
tendence, t. j. vnáší do obsahu právního řádu myšlenky, které v něm
nejsou. Možno tu mluviti o monarchických tendencích, které se
zpravidla vyskytují při výkladu monarchických státních zřízení a
o tendencích jim protichůdných, které nacházíme často tam, kde
jde o výklad právního postavení hlavy státu republikánského. Ten
dence ty skrývají se především již v samotných názvech, jimiž se
označují v obou druzích států jejich hlavy. V monarchii jest to
„monarcha“ (panovník, vládce), v republice pouhý „president“.
Že ten, kdo jako samovládce vládne, jest hlavou příslušného ústrojí
ovládaných, zdá se býti přiléhavější představou než představa ně
koho jako hlavy státu, který pouze „předsedá“, roz. nějakému sbo
ru či kolegiu (president = předseda). Snaha po zesílení povšech
ného postavení hlavy státu monarchického jeví se dále ve známé
představě, že i v konstitučních monarchiích jest pravým normo-
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tvůrcem (nařizujícím to, co býti má) panovník, kdežto lidovému
zastupitelstvu přiznává se funkce pouhého souhlasu k rozkazu da
nému panovníkem (viz § 40), ač positivní právo k takovému růz
nému hodnocení obou složek, jichž souhlasu je třeba ke vzniku obec
né prvotní normy, nezavdává žádné příčiny. Stejně chybí norma
tivní odůvodnění pro tvrzení, že v demokratických republikách
president, ač mu přísluší v podstatě totéž spolupůsobení při vzniku
oněch norem (podpis usnesení zákonodárného sboru) jako panov
níku v konstituční monarchii, není činitelem resp. spolučinitelem
zákonodárným, nýbrž orgánem v zásadě pouze „výkonným“. Vněj
šího výrazu dochází toto metanormativní, t. j. obsahem právního
řádu neodůvodněné rozlišování funkcí hlav států monarchických
a republikánských, ve shora již vzpomenutém rozlišování sankce
a veta zákonů. S tím souvisí též obecný zvyk, podle kterého nazý
vají se platná usnesení zákonodárného sboru v demokratické repu
blice již před podpisem hlavy státu zákony, ač zřejmě platnými zá
kony ještě nejsou. Tradiční nauka, ovládaná politickými tenden
cemi, vnáší, aby odůvodnila rozlišnost funkcí hlav států obou kate
gorií, do stejného fakta pouhého podpisu (jako předpokladu plat
nosti určité normy) zcela libovolně různý význam: u panovníka
v něm spatřuje výraz přímého imperativu, tedy význam normo
tvorný, u hlavy státu republikánského pak přisuzuje téže skutkové
podstatě, t. j. podpisu, toliko negativní význam nedostatku ne
souhlasu s normou, vytvořenou jiným normotvůrcem, t. j. záko
nodárným sborem. Rozdíl, který se takto vytyčuje mezi oběma pří
pady, jest zřejmě zcela libovolný, obsahem právního řádu neodů
vodněný. Něco podobného platí ostatně i o pokusech vyvoditi
z pouhého fakta podpisu zákona hlavou státu (monarchického nebo
republikánského) právo resp. povinnost, aby před podpisem zkou
mala, zda příslušná norma vznikla předepsaným normotvorným
procesem (t. zv. promulgues). Tím vkládá se do podpisu — rovněž
zcela libovolně — opět jiný význam než ten, který se projevuje při
sankci resp. vetu.
Poněvadž parlamentární republika jeví se — historicky a po
liticky — jako kopie konstituční monarchie, projevují se v na
uce, pojednávající o funkcích hlavy státu republikánského, nezřídka
— a zajisté nevědomky — ohlasy monarchistických tendencí, které
působí pak i v praktické nomopojetice republikánské. Monarchis, tickou tendenci dlužno na př. nesporně shledávati v teoretické kon
strukci, která považuje hlavu státu za vlastního normotvůrce
21»
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i v případech, kdy ke vzniku normy je třeba souhlasu dvou nebo
více orgánů, z nichž jedním je hlava státu. Takové případy jsou
dokonce pravidlem v konstitučních státech (monarchiích nebo re
publikách), kde platí zásada, že hlava státu nemůže to, co bývá po
važováno za její funkce či kompetence, vykonávati samostatně.
V oboru státního zákonodárství je to nutný souhlas zákonodárného
sboru, který právě tak, jako hlava státu, může sankcionovat popří
padě vetovat projevy druhého orgánu, v oboru výkonné moci pak
instituce ministerské kontrasignace. Kontrasignující ministr sank
cionuje patrně stejným způsobem vládní akty hlavy státu, jako
tato sankcionuje usnesení zákonodárného sboru. Sankce a kontra
signace mají tedy zásadně stejný význam: bez nich nemůže dojiti
ke vzniku platné normy (v případech sankce jde zpravidla o obecné
a prvotní, v případech kontrasignace o konkrétní a druhotné nor
my). Tak jako možno stejným právem prohlásiti buď zákonodárný
sbor nebo hlavu státu, pokud jí přísluší sankce nebo absolutní veto,
za tvůrce zákonů, možno i prohlásiti buď hlavu státu, nebo kontrasignujícího ministra za tvůrce norem druhotných a konkrétních
(vládních úkonů). Metodologicky nej správnější bude zajisté považovati oba činitele, jichž souhlasného projevu je třeba ke vzniku
normy, za složený orgán. Běžná nauka a s ní i běžná legislativní
praxe (nomopojetika) straní však — z příčin shora již vzpome
nutých — hlavě státu. Neboť ona považuje se v monarchiích za
vlastního tvůrce jak obecných prvotních, tak konkrétních druhot
ných norem, v republikách aspoň za tvůrce těchto. V legislativní
praxi projevují se pak tyto politisující tendence nauky ve zvyku
uváděti funkce zmíněných složených orgánů jako funkce orgánu
jednotného, totiž hlavy státu. To platí zejména o t. zv. vládních
úkonech hlavy státu (srovn. na př. jejich výpočet v § 64 úst. list,
čsl.) Zde představa větší důležitosti hlavy státu jako orgánu stát
ního podporována bývá zajisté i tím, že právní řády (ústavy) na ni
zpravidla přenášejí kompetenci povolávati (jmenovati) orgány,
jimž přísluší kontrasignace, tedy vládu, resp. jednotlivé její členy.
Avšak ze skutečnosti, že jeden orgán jest povolán jmenovati druhý,
s nímž napotom tvoří orgán složený, neplyne ještě, že jest vyšší
než tento, v tom smyslu, že by mu příslušela větší důležitost či
větší význam v normotvorném procesu společně jimi vykonáva
ném (Kelsen). V konkrétním případě, o kterém zde jednáme, bývá
ostatně i ono povolávání (jmenování) orgánů samo vázáno na
kontrasignaci.
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Autokratický, pokud se týče teokratický původ představy hlavy
státu jako činitele, který stojí mimo stát a právní řád resp. nad
nimi a nemůže proto býti úplně podřaděn novější představě její
jako orgánu státního, jest též základem pro učení o neodpovědnosti její a způsob, jakým tato myšlenka bývá v ústavách moder
ních států uskutečňována. „Neodpovědným“ jest ten, kdo může
činiti, co mu libo, aniž by tím porušil nějakou svou povinnost, kdo
jest tedy zásadně svobodným, nejsa vůbec povinnostním subjek
tem.1) V oblasti normativního myšlení může jím býti jen absolutní
normotvůrce (na rozdíl od povinnostního subjektu), nad nímž
nestojí žádná norma. Jako takového absolutního normotvůrce před
stavovala si nauka panovníka-autokrata a on se stal také proto
typem hlavy státu. S hlediska právního řádu, který, jako každý
normový soubor, stanoví to, co býti má, tedy povinnosti jako
protiklady oné absolutní svobody, jest neodpovědnost — podobně
jako svoboda — pojem ryze negativní, což znamená, že vše, čeho
se tato odpovědnost netýká, patří již proto do říše svobody či neodpovědnosti a není tudíž nutno ji positivně (výslovně) stanovití.
Stanoví-li proto moderní právní řády neodpovědnost hlavy státu
výslovně, pak naznačuj í tím, že považuj í panovníka nebo presidenta
republiky sice za povinnostní orgán (právního řádu), na druhé
straně mu však povahu povinnostního subjektu opět odnímají. Přes
to ale dávají mu přisahati nebo slibovati, t. j. přejímati povinnosti,
že platný právní řád bude zachovávat!
Normu, stanovící neodpovědnost hlavy státu, která zároveň
prohlašována jest za povinnostní subjekt normotvorný, nelze proto
jinak vyložiti, než že při kompetencích hlavy státu jde o povin
nosti nesankcionované, t. j. takové, na jejichž dodržení není stano
ven — jako právní následek — ani trest ani exekuce. Je-li však
pojem právní normy sám konstruován tak, že jí má býti (na rozdíl
od jiných norem) rozuměna norma sankcionovaná donucením
(Zwangsnorm; Kelsen), pak povinnosti hlavy státu nelze považovati vůbec za právní a příslušný obsah právního řádu byl by nor
mativně irelevantní (unverbindlicher Gesetzesinhalt, jak praví
Kelsen). Zbytečné byly by pak i předpisy o přisahách a slibech,
jimiž hlava státu zpravidla stvrzuje, že bude konati své povinnosti,
neboť patrně nelze je konstruovati ani jako mravní nebo etické,
poněvadž představa, že určitý normový soubor (v daném případě
’) Weyr, Soustava, II. vyd., str. 48, Janeček, Odpovědnost presidenta re
publiky a vlády, 1922.
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právní řád) stanoví povinnosti, t. j. normy, které by měly býti sou
částí ne jeho, nýbrž jiného normového souboru (v daném případě:
mravního či etického řádu), jest zřejmě protismyslná.
Rozumí se, že zde jest řeč pouze o právní a nikoliv t. zv. poli
tické neodpovědnosti hlavy státu. Neboť politická odpovědnost,
pokud staví se v protivu k odpovědnosti právní, nejeví se vůbec
jako odpovědnost ve smyslu normativním, nýbrž příslušným před
pisům ústav, stanovícím politickou neodpovědnost hlavy státu,
možno rozuměti jen jako tendenci zaručiti větší stabilitu tohoto
orgánu u srovnání s orgány jinými, zejména s vládou. Bez proti
kladu speciální politické odpovědnosti ministerské (vládní) nemá
vůbec žádného samostatného významu. Protiklad ten ale znamená
princip nadřízenosti zákonodárného, demokratičtějším způsobem,
t. j. přímou volbou stanoveného orgánu nad orgánem, jehož usta
novení děje se způsobem méně demokratickým. Ona nadřízenost
má býti zaručena institucí politické odpovědnosti výkonného or
gánu (vlády) parlamentu a projevuje se v zásadě, že v případech
rozporů mezi oběma orgány má odpovědný, t. j. vláda, ustoupiti.
Může-li nadřízený orgán svým projevem (vyslovením nedůvěry
nebo odepřením projevu důvěry) založiti přímo právní závazek
podřízeného orgánu, aby odstoupil, pak z původně politického, t. j.
právním řádem neupraveného institutu (politická odpovědnost)
stává se institut právní (právní odpovědnost) a z pouhé politické
zvyklosti přímý právní závazek. Dostane-li se však hlava státu
do podobného rozporu se zákonodárným orgánem (parlamentem),
pak institut její politické neodpovědnosti znamená pouze negativně
tolik, že její ustoupení nebo odstoupení nevyžaduje ani politická
zvyklost ani právní předpis. Avšak právě se zmíněného politického
hlediska stanovení pouhého principu její politické neodpovědnosti
právním předpisem skrývá v sobě antinomii potud, pokud ji —
jako politickou odpovědnost — předpis ten nemůže nijak zaručit.
Z předpokladu totiž, že zde jde právě o politickou a nikoliv o právní
odpovědnost, podává se, že pro utváření skutečné situace budou
rozhodnými skutečné, t. j. politické poměry a nikoliv normy.
Negativní princip právní neodpovědnosti hlavy státu nebývá
v žádném právním řádě proveden do důsledku. Vztahuje se zpra
vidla pouze na vyloučení takových sankcí, které právní řád ozna
čuje jako tresty, t. j. zavádí se exempce hlavy státu z trestních před
pisů (trestního práva), z čehož plyne, že jinak, t. j. pro obor civil
ního práva hlava státu zásadně odpovědna zůstává. Rozumí se, že
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tato civilní odpovědnost nemusí býti právním řádem výslovně
stanovena.
V republikách bývá i trestní neodpovědnost hlavy státu různě
omezována, t. j. platí z ní výjimky (srovn. na př. § 67 čsl. úst. list.).
To neznamená — s hlediska normativního — snad nutně oslabení
jejího postavení, nýbrž jeho posílení.Vždyť instituce neodpovědnosti
hlavy státu, je-li paralysována zásadou nutné ministerské kontrasignace, tvoří pro tento státní orgán situaci velmi málo závidění
hodnou,2) podobající se té, v níž jsou právní subjekty, jimž právní
řád upírá buď vůbec, nebo částečně způsobilost k právním činům
(jednáním), zřizuje jim zástupce. Jí vyřazuje se hlava státu —
jako právní subjekt a orgán — z právního řádu a zůstává mimo
něj. Toto dvojaté její postavení, které znamená vyřadění z práv
ního řádu, ale přece opět současně pokus zařaditi ji do něho, jest
však pro ni příznačné: ukazuje totiž, že typický pojem hlavy
státu patří do éry metanormativního chápání státu. A tento rys
jeho povahy, který jest příznačný pro primitivní metodu, kterou
poznáván byl druhdy starý absolutistický stát a jeho panovník,
objevuje se — ku podivu — v jiném rouše v nej novější politické
praxi moderních diktatur. Neboť i pro ni je hlava státu jakožto
jeho orgán institucí, která stojí vlastně mimo právní řád. Odtud
stává se to, co bylo kdysi předmětem krvavých politických zápasů
a převratů, t. j. monarchická a demokratická forma státu, pouhou
vnější fasádou státu bez jakéhokoliv praktického významu: diktá
tor trpí klidně vedle sebe oficielní hlavu státu, ponechávaje jí pouze
její representativní funkce (fašistická, na venek monarchická Itá
lie), nebo její místo oficielně neobsazuje, ponechávaje si její ob
ligátní funkce pro sebe (národně-socialistické, na venek republi
kánské Německo).

*) Krejčí, Problém právního postavení hlavy státu v demokracii, 1935.

DODATEK

VZNIK A DOSAVADNÍ VÝVOJ NORMATIVNÍ
TEORIE

V § 27 byla podána stručná povšechná charakteristika tradiční
nauky právní. Vznik a vývoj vědeckého směru nazývaného norma
tivní teorie (ryzí nebo čistá či čirá nauka právní, Reine Rechts
lehre, normologie), jakož i to, co na ní jest příznačné, lze pochopiti jen, když si uvědomíme vědecký směr a metodu oné tradiční
nauky právní.1) Normativní teorie vznikla jako reakce proti meto
dám užívaným touto naukou. Nej význačnější rys její — v době
jejího vzniku jakož částečně i dodnes — jest tudíž metodologický
a kritický. Jeví se proto namnoze jako metodologie (roz. pozná
vání normativního, zejména právnického), která jest polemicky
zahrocena proti panovavšímu směru ve starší právní vědě. Povaha
a směr této vědy určují s počátku i její povahu a směr, třeba jen
ve smyslu negativním, t. j. polemickém.
Běžná nauka neměla a nemá žádnou jednotnou noetiku a me
todologii a přivrženci její nejsou si z největší části ani jasně vě
domi příslušných problémů. Proto normativní teorie při svém
vzniku nebojovala proti jiné právní noetice a metodologii, kterou
by považovala za nesprávnou, nýbrž proti nedostatku takové noetiky a metodologie a důsledkům, které z něho plynuly (nedosta
tek jednotné soustavy poznávací, metodový Synkretismus a nedů
sledná konstrukce pojmů). Normativní teorie vychází ze zcela ur
čitého povšechného filosofického stanoviska, jímž jest kritický
idealismus (viz § 1). Tradiční nauka žádného takového jednot
ného stanoviska nemá, ba přivrženci její projevují nezřídka přímo
protifilosofické tendence, domnívajíce se, že noetické a filosofické
úvahy jsou pro právní vědu přežitkem a nepotřebným balastem.
Normativní teorie nevybudovala tedy snad nějakou novou nauku
*) Weyr, Hans Kelsen (k jeho 50. narozeninám). Zároveň příspěvek k po
všechné charakterisaci vývoje právní vědy ve XX. století u nás a jinde. (Cas.
pro právní a státní vědu, XV, 1932).
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o právnickém poznávání, kterou by byla nahradila jinou, nýbrž ona
vyplnila pouze mezeru, již ve staré právní vědě našla. Z toho po
vstává představa o zvláštním rázu jejích vývodů, jež byly na
zvány „monology“ (Kallab, „Právní věda a věda o právu“ v Ča
sopise pro právní a státní vědu, XVIII, 1935). Přes svou typickou
polemickou povahu mají tudíž její vývody obsah velmi positivní
a konstruktivní. Pokud jsou positivní, nemají proti komu by polemisovaly.
Prvním a hlavním dílem, kterým se normativní teorie uvedla
do právní vědy, jsou Kelsenovy „Hauptprobleme der Staatsrechts
lehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatz“ (první vydání
1911, druhé, o předmluvu rozmnožené 1923). Pro obor české li
teratury jest pro toto první období uvésti můj spis Příspěvky
k teorii nucených svazků (1908) a k tomu mé pojednání Zum Pro
blem eines einheitlichen Rechtssystems (Archiv des öffentlichen
Rechts, 23. sv. 1908). Kdo srovná obsah obou těchto prací s knihou
Kelsenovou, sezná, že pojednávají, pokud jde o otázky, norma
tivní teorií později projednávané, pouze o jednom, ovšem velmi
důležitém problému, t. j. o rozdílu mezi veřejným a soukromým
právem, kdežto Kelsenův spis, čítající 709 stránek, obírá se kri
ticky všemi hlavními problémy panující tehdy nauky o státním
právu. V jeho spisu jest tedy po prvé obsažena normativní teorie
celá, a to v té formě, jak ji tehdy autor zastával. Že se od této
formy později značně odklonil, bude níže podrobněji rozvedeno.
Mé shora uvedené dvě práce, ač nesporně vycházejí ze základních
hledisk později normativní teorií zastávaných, přece nijak nepři
nášejí nějakou ucelenou nauku. Můj spis Základy filosofie právní
(nauka o poznávání právnickém), sepsaný v letech 1914—15, uve
řejněný však teprve v roce 1920, stojí již (viz str. 11) pod vlivem
Kelsenových Hauptproblemů.2)
Autor Hauptproblemů jeví se celým svým založením a způ
sobem svého myšlení jako Kantovec, ač ve své práci oficielně a vý3) S hlediska pouhé časové priority nelze mne proto spravedlivě nazývali
„spoluzakladatelem“ normativní teorie. Skutečnost, že mne moji přívrženci a žáci
v českém písemnictví právnickém velmi často tak nazývají a že při tom dochází
někdy i ke zřejmému přepínání mého významu u srovnání s Kelsenem (srovn.
na př. Kubeš ve Všehrdu, XVI, str. 430), lze si snad vysvětliti jako přirozenou
reakci proti očividně protichůdným tendencím odpůrců, kteří se snaží stlačiti
účast domácího autora na vzniku a rozvoji nové nauky na nejmenší míru. Srov
nej k tomu mé poznámky v Časopise pro právní a státní vědu, XV, 1932, str. 338
a Kelsenovy poznámky v předmluvě k druhému vydání Hauptproblemů (1923),
str. VIII.
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slovně se ke Kantovu kritickému idealismu nehlásí. Praví o ní
v předmluvě, že má „vornehmlich methodologischen Charakter“
a tím se stýká s mými shora citovanými oběma pracemi, které tak
též mají ráz v prvé řadě metodologický. U Kelsena tento metodo
logický ráz zatlačuje filosofické hledisko zřejmě do pozadí. Jeho
východiskem jest sice kantovský protiklad mezi Sein a Sollen,
avšak ve formě, kterou mu dali zejména Simmel (Einleitung in
die Moralwissenschaft, 1892) a Wundt (Ethik, 1903). Podrobně
zabývá se sice základním protikladem zákona přírodního a zákona
normativního (normy), pomíjí však ještě základnější problém,
který týká se protikladu mezi subjektem a objektem (předmětem)
poznání. Přechází jaksi ihned in medias res: ústředním pojmem
právnického poznávání jest mu pravidlo stanovící právní povin
nost (Rechtssatz). Tento Rechtssatz stává se mu výlučným před
mětem právnického poznávání. On jest výrazem pro přičítání (Zu
rechnungsregel) toho, co má býti, určitému povinnostnímu sub
jektu a přičítání stává se tak typicky normativním vztahem po
dobně jako jest vztah mezi příčinou a účinkem obdobným typic
kým vztahem kausálním (přírodovědeckým). Poměr pojmu
Rechtssatz k pojmu normy sc. právní jakožto výrazu něčeho, co
býti má, není však v Hauptproblemech jasně a jednoznačně
vyložen.
Zato hned v předmluvě k prvnímu vydání vytyčuje autor zá
kladní důležitost jednotné právní nauky a jednotného právního
systému (důležitost této myšlenky vysvítá i z titulu mého shora
uvedeného pojednání: Zum Problem eines einheitlichen Rechts
systems), což znamená zároveň odmítnutí dualismu práva veřej
ného a soukromého.3)
Kantova hluboká a nej základnějšími problémy noetickými se
obírající filosofie, jakož i jeho složitý a místy velmi těžce srozu
mitelný způsob mluvy, byly, jak známo, příčinou, že se nauka
mistrova u jeho následovníků záhy rozštěpila v několik různých
směrů a škol, z nichž každá ji chápala jinak, takže výsledky jejich
’) „Was die staatsrechtliche Konstruktion im besonderen betrifft, so glaube
ich gleich jetzt darauf aufmerksam machen zu sollen, daß ich im Gegensätze
zu der herrschenden Unterscheidung zwischen privatem und öffentlichem Rechte
auf jene besondere Differenzierung des letzteren gegenüber dem ersteren ver
zichtet habe... Alles Recht ist Staatsrecht. Jedenfalls halte ich an dem Postuláte
einer einzigen allgemeinen Rechtslehre und einheitlicher juristischer Grund
begriffe fest, die allen Rechtsgebieten gemeinsam sind und für alle Gebiete nach
denselben methodologischen Prinzipien zu konstruieren sind“ (str. X).
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se nezřídka velice rozcházely. To platí zejména o filosofii německé
(srovn. na př. Fichte, Schelling, Hegel na jedné, Schopenhauer na
druhé straně, později pak směr novokantovský). Na Kantovi bu
duje Herder, ale také — prostřednictvím Hegela — Karel Marx.
Normativní teorie hned ve svých počátcích prodchnuta jest, jak již
řečeno, kantovským duchem a východiskem jejím jest typicky
kantovská myšlenka protivy mezi Sein a Sollen, mezi ryzím a
praktickým rozumem (reine a praktische Vernunft). Její snahou
bylo však, aby vedle metody, jíž poznáván jest svět, jaký jest
(Sein), vybudovala jinou, jí rovnocennou metodu poznávání světa,
jaký býti má (Sollen). Tím však již volky nevolky opouští Kanta,
nebo jde přes něho. Neboť on vybudoval, pokud se týče uvědomil
si jen metodu první. Jen zdánlivě klade vedle sebe čistý (ryzí) a
praktický rozum jako dva prostředky poznání — ve skutečnosti
jest mu takovým prostředkem pouze čistý rozum, jehož obor jest
to, čemu my říkáme poznání, kdežto oblastí praktického rozumu
stává se mu praxe, t. j. jednání řízené vůlí. Proto prohlašuje, že
výsledky činnosti tohoto jeho praktického rozumu nejsou žádné
pravdy (Wahrheiten, t. j. poznatky), nýbrž — pouze — postuláty
(viz Kirchmannovo vydání Kritiky praktického rozumu, 1869,
poznámky vydavatele str. 57). Tyto postuláty nebo normy — což
jest zde totéž — však praktický rozum Kantův tvoří a je k nim
tedy v poměru zcela jiném, než jest ryzí (čistý) nebo teoretický
rozum k oněm pravdám, které podle jejich podstaty může pouze
poznávati, nikoliv tvořiti. S hlediska normativní teorie, jak jest pěs
tována českou pravovědou, jeví se následkem toho býti Kant
vlastně monistou, uznávajícím pouze jeden způsob možného po
znávání, a to teoretický, t. j. přírodovědecký. Jako své východisko
může jej tato normativní teorie uznávat jen potud, pokud jeho
filosofie založena jest na zásadě kritického idealismu (problém
poměru poznávajícího subjektu k poznávanému objektu) a pokud
staví — aspoň pro obor ryzího, t. j. teoretického poznávání —
v zásadní protivu intelektuální funkci poznávání ke všem ostatním
funkcím resp. činnostem, t. j. jednáním.
Normativní teorie, jak vybudována jest v mých „Základech fi
losofie právní“ a aspoň naznačena v dřívějších dvou, shora již ci
tovaných pracích, odchyluje se od zdánlivého dualismu mezi ryzím
a praktickým rozumem ve smyslu Kantově tím, že snaží se z něho
učiniti dualismus skutečný, t. j. že i obor praktického rozumu a jeho
předmět, totiž normy, chce učiniti předmětem ryzího čili teoretic-
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kého poznávání. Nemůže tak činiti jinak než že koordinuje před
mět ryzího poznávání (ve smyslu Kantově), t. j. přírodu v nej
širším smyslu, předmětu praktického (opět ve smyslu Kantově)
poznávání, t. j. normám nebo postulátům, a že v obou případech
předpokládá, že tyto předměty jsou poznávajícímu subjektu dány
(viz o tom blíže Weyr, Právní věda a věda o právu, 1935), což prá
vě znamená, že je pouze poznává a nikoliv tvoří. Z Kelsenových
Hauptproblemů a ze všech pozdějších jeho děl lze — přes všecky
modifikace, kterým své učení v jednotlivostech podrobil (viz níže)
— s naprostou jasností vyčisti tentýž postoj, t. j. přesné oddělení
obou oblastí: intelektu a vůle, poznávání a chtění (jednání). Vždyť
důsledek tohoto základního postoje projevuje se na př. zvlášť zřej
mě v jeho snaze po přesném oddělení práva (= teoretického jeho
poznávání) a politiky. Nicméně v žádném z Kelsenových spisů ne
nacházíme bližší rozbor právě zmíněných transcendentálních pro
blémů kritického idealismu. Svůj zásadní dualismus mezi Sein a
Sollen buduje konec konců na určitém, dále již nedokazatelném
světovém názoru (srovn. na př. str. XII. předmluvy k Hauptproblémům).
Naproti tomu bylo mé pojetí normativní metody — a tím i po
jetí většiny ostatních českých autorů — na rozdíl od Kelsena vel
mi značně ovlivněno učením Schopenhauerovým. Sluší se, abych
při této příležitosti vyslovil hlubokou vděčnost tomuto filosofovi,
který vedle Kelsena ze všech spisovatelů nejvíce na mne působil.
Jeho mistrná jasnost a skvělý sloh usnadnily mně pochopení hlu
bokých myšlenek Kantových, tak těžko jinak přístupných v tem
ných a mnohdy i těžkopádných výkladech královeckého mudrce.
A zásady životní moudrosti Schopenhauerovy provázejí mne celým
životem. Zejména pak jeho postoj k dějinám filosofie, jeho názor
na sekulární výjimečnost filosofů, jejichž učení znamená skutečný
pokrok ve vědění filosofickém na rozdíl od efemérních teorií, které
jako módy přicházejí a odcházejí, staly se i postojem a názorem
mým. S tohoto hlediska jeví se mně proto i dnes ještě Kantova fi
losofie jako nejnovější nauka, navazující přes desítky století na
duchem jí zpřízněné učení Platonovo, a to, co časově je mezi tě
mito dvěma sekulárními zjevy filosofickými, a co po nich násle
duje, jako zjev v podstatě jen přechodný.
Schopenhauer sám byl, jak známo, přesvědčeným a nadšeným
Kantovcem, odmítal však jeho dualismus teoretického a praktic
kého rozumu, uznávaje jen onen. Byl následkem toho zásadním
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monistou. Přes to stala se jeho noetika základem normativní teorie,
jak pěstována jest v písemnictví českém a zejména i české školy
hospodářské (teleologické učení Englišovo; viz níže). Bylo to pře
devším jeho noetické dílo „Über die vierfache Wurzel des Satzes
vom zureichenden Grunde“, ze kterého vychází česká právnická
normologie a hospodářská teleologie. Na rozdílu mezi těmito ko
řeny věty o dostačujícím důvodu vybudován jest její rozdíl mezi
poznáváním přírodovědeckým na jedné a normativním resp. teleo
logickým na druhé straně. I jí stává se odpověď na povšechnou
otázku „proč?“ nejen základním, nýbrž i jediným problémem po
znávání. Neboť „poznati“ znamená podle toho tolik jako dovésti
odpovědět — a to dostačujícím důvodem — na otázku: proč? Pro
přírodovědeckou (kausální) oblast žádáme pak odpověď na otázku:
proč se něco děje resp. stalo či jest?, pro oblast normativní a teleo
logickou chceme odpověď na otázku, proč něco má býti nebo jest
chtěno, jinými slovy v prvním případě tážeme se po příčinách urči
tého účinku, v druhém po normě, resp. postulátu, podle kterého
něco má býti, resp. jest chtěno. Pro znalce Schopenhauerovy noetiky jest jasno, že základní otázka (proč?) jest českou právnickou
normologií, resp. teleologií položena sice po schopenhauerovsku, že
však odpověď na ni — t. j. udání příslušného dostačujícího důvodu
(ratio sufficiens) — neděje se již ve smyslu učení mistrova. Neboť
jeho čtverý kořen má jiný smysl a význam než dualismus resp. trialismus poznávacích metod, k němuž ony docházejí. Tak vysvětluje
se skutečnost, že normativní teorie, ač vychází z Schopenhauerovy
noetiky, která jest zásadně monistickou, má základ dualistický, při
bližujíc se tím opět kantovskému dualismu „býti“ a „má býti“,
třeba že jej — přiklánějíc se při tom opět k Schopenhauerovi —
jinak chápe.
Dualismus světa, jaký jest, a světa, jaký má býti ve smyslu
Kantovy transcendentální filosofie, vychází ze zásadního protikladu
subjektu poznávajícího a poznávaného objektu. Tímto objektem
jest onen svět v obou jeho formách (jaký jest a jaký býti má).
Vzájemnou závislost subjektu a objektu poznání překonává Kan
tův kritický idealismus, jak známo, svou konstrukcí věci o sobě
(Ding an sich), která jest noeticky identickou s pojmem předmětu
poznání o sobě, t. j. bez ohledu na jeho jinak předpokládanou relaci
k subjektu poznávání a k metodě, kterou ji tento poznává. Typic
kou na tomto pojmu jest jeho transcendentální antinomie: jde při
něm o předmět poznání, který jest lidskému intelektu v zásadě ne-
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poznatelný. Odtud prýští zásadní problematičnost (záhadnost) du
alismu obou světů a odtud též tendence, imanentní kritickému dua
lismu, překonati jej nakonec, t. j. zvrátit jej v monismus. Přes
svou problematičnost stává se východiskem normativní teorie, ne
boť za typický předmět svého poznávání prohlašuje ona svět norem,
či zkrátka normy a staví tyto v protivu k světu, jaký jest, čili k pří
rodě. Toto pojetí přírody a norem jako předmětů lidského pozná
vání jest příznačné jak pro Kelsena v jeho Hauptproblemech, tak
pro mne v mých Základech filosofie právní. Avšak neméně příznač
ný než právě zmíněný dualismus obou světů poznání, stal se a zů
stává pro normativní teorii dualismus jiný, který taktéž pochází
z oblasti kritické filosofie. Je to dualismus světů intelektu a vůle.
Kdo se k němu — ať vědomě nebo nevědomě — hlásí, stává se tím,
a to nejen v oblasti vědeckého badání, nýbrž i v praktickém životě
intelektuální individualitou zcela vyhraněnou proti těm, kdož onoho
zásadního protikladu nedbají. Individuality tohoto druhu poznávají
se zpravidla navzájem na první pohled a při prvním setkání: Jsou
ovládány svým intelektem a následkem toho ovládají svou vůli na
rozdíl od příslušníků druhého tábora, kteří ovládají svůj intelekt,
ale jsou při tom ovládány svou vůlí.
Protiklad intelektu a vůle jest základem noetiky kriticko-idealistické. Vychází z něho i učení Kantovo. Avšak teprve v učení Schopenhauerově stává se osou celé jeho filosofické soustavy, jak na
značuje již název jeho hlavního díla: Die Welt als Wille und Vor
stellung. Stranou může z^e zůstati hlavní metafysický výtěžek jeho,
pokud identifikuje vůli s kantovskou věcí o sobě, činíc tak ze zá
sadně nepoznatelné věci věc přece poznatelnou. Neboť pro nor
mativní teorii nemá tento poznatek významu a důležitosti. Dvoj
násob důležitým stává se ale pro ni protiklad intelektu a vůle sám,
poněvadž právě v oblasti normativní oba světy — svět, jaký jest,
a svět, jaký býti má — stýkají se mnohem blíže, než v oblasti kausální (poznávání toho, co býti má, jakožto funkce intelektu, a tvo
ření jeho, jako funkce volní, a protiklad vědy a politiky, jenž z něho
plyne).
Kelsenovo první noetické dílo „Hauptprobleme der Staats
rechtslehre“ (jeho spis Die Staatslehre des Dante Alighieri, 1905
patří ještě do období předcházejícího) jest zcela ovládáno zmíně
ným základním protikladem intelektu a vůle, ačkoliv autor Schopenhauerovou filosofií se nezabývá a ji ani neuvádí. Naproti tomu
22
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mé Základy vycházejí z ní vědomě, a to přes to, že Schopenhauer
jest, jak bylo již řečeno, zásadním monistou.
Normativní teorie ve svých začátcích vyznačuje se téměř vý
hradně svou útočnou tendencí proti tradičním naukám právním
(viz Kub\eš, Čirá nauka právní a věda soukromého práva, Časopis
pro právní a státní vědu, XVIII, 1935). Je to tedy zprvu vědecký
směr v podstatě jen negativní, bořící. Vystupuje proti různým roz
dílům, o nichž běžná nauka jedná (viz § 28), zejména proti rozdílu
mezi veřejným a soukromým právem (viz mé „Základy“ a shora
citovaný článek Zum Problém eines einheitlichen Rechtssystems).
Příznačné pro ni je dále, že vystupuje — jako nauka v podstatě me
todologická — v oblasti práva a právní vědy, byvši založena a jsouc
pěstována právníky. O sobě, t. j. z její povšechné podstaty takové
omezení nijak neplyne, neboť pravidla normativního poznávání,
jsou-li správná, musí platit pro poznávání jakýchkoli norem, nikoliv
jen právních. Skutečnost, že se normativní teorie vyskytla jako
teorie právní, vysvětluje se jednak tím, že ze všech normativních
oborů jest právo prakticky nej významnější a nej důležitější oblast,
jednak ale také tím, že právě v oboru práva byla běžná metodologie
nejzanedbanější (je-li vůbec možno mluviti o takové metodologii
před vystoupením normativní teorie) a tudíž nebezpečí různých
synkretismů metodových nejhrozivější. Vedle oboru práva jest
etika nej význačnějším oborem normativním. Normativní teorie
právní stává se pak tím, že snažila se odlišiti přesně od sebe právo
a etiku, právní a mravní normy, nepřímo a negativně i teorií pro
etiku významnou. Se svého metodologického stanoviska musela odmítnouti etiku jako obor vědní, pokud tato, jak se zpravidla děje,
nerozeznává náležitě oblasti intelektu a vůle, směšujíc oblast po
znávání a oblast tvoření etických norem, jak to činí na př. impera
tivní etika Kantova nebo ony směry, které na místo vědeckého po
znávání pěstují spíše jakési kázání a povšechné rozjímání. Že pak
normativní teorie nemůže připustiti ani etiku, pěstovanou positivisticky nebo psychologicky, plyne beze všeho z jejího základního
noetického postoje, který brání se všeliké denaturalisaci jednotli
vých vědních oborů, která nastává, když vědec, pěstuje zdánlivě
určitý vědní obor, opouští při tom metodu, která právě pro tento
obor je do té míry rozhodnou, že jejím opuštěním přestává jím
býti (příklad poskytuje tu mimo jiné i t. zv. sociologická jurisprudence). Pro etiku jest touto metodou metoda normativní.
Útoky, podnikané normativní teorií proti vládnoucí škole, tý
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kaly se jejího nekritického synkretismu metod ového, který sám byl
v ní vyvolán nedostatkem vlastní, t. j. normativní metody. Ná
sledkem toho bylo jednak splývání právní vědy se sociologií, které
nezřídka vyslovováno bylo jako program moderní pravovědy, jed
nak vynášení všelijakých nových proudů, jako na př. volnoprávní
směr nebo škola t. zv. zájmové jurisprudence proti domněle ztrnulému (slovíčkářskému) výkladu právních předpisů, při čemž mo
derní synkretismus dokonale splétal hledisko poznávání a tvoření
norem.
Proti všemu tomu útočila normativní teorie v první své podobě.
Méně zatím dbala výstavby své vlastní metody. V Kelsenových
Hauptproblemech na př. chybí programatické vytýčení ústředního
pojmu všelikého normativního poznávání, t. j. normy, jako výrazu
něčeho, co býti má. Pokud se týče pojmu právní normy, vycházejí
Hauptproblemy ještě z tradičního názoru, že právní normou jest
jen norma obecná (a contr. konkrétní), což souvisí se zásadně jednodimensionálním pojetím právního řádu: za pravé právní normy
považovány jsou jen „zákony“. Problémy interpretace a aplikace
a jejich logická podstata jsou zanedbávány. Podobně ohledně
pojmu normy (roz. právní) nenacházíme ve spise ani programatického vytčení pojmu „právního pravidla“ (jak asi nejlépe lze vystihnouti autorův výraz Rechtssatz) a jeho poměru k pojmu nor
my. Jen z příležitostných náznaků — viz na př. str. 539: „Da es
keine anderen rechtlich relevanten Pflichten ais Rechtspflichten geben kann, ist die Annahme von staatlichen Normen, die keine
Rechtssatze sind, ein Unding“ — lze souditi, že právní norma a
Rechtssatz znamenají totéž. Mimochodem budiž ostatně pozname
náno, že dodatečná orientace čtenářova v Hauptproblemech stižena
jest velmi nedostatkem věcného rejstříku.
To, co bylo řečeno o pojmech právní normy a právního pravidla,
platí — pro Hauptproblemy — i pro pojem státu. Úsilí autorovo
soustřeďuje se zde proti pojímání státu jako reální skutečnosti, jako
kusu vnějšího světa (přírodovědecky-sociologický pojem státu).
Naproti tomu pojem státu ve smyslu normativním (juristickém)
vyplývá v Hauptproblemech jen nepřímo z konstrukce objektiv
ního práva jako vůle státu, která projevuje se v právních pravid
lech, zavazujících buď poddané (Rechtssatz v užším smyslu) nebo
stát sám (Rechtssatz v širším smyslu). Ústřední právně filosofický
poměr pojmu státu k pojmu práva zůstává v Hauptproblemech ještě
nerozřešen. Přes to, že v objektivním právu spatřuje autor projev
22«
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vůle státu, nedefinuje právo státem, nebo naopak stát právem. Ne
boť právo (právní normy) na rozdíl od jiných normativních oblastí
(na př. etiky) jest určováno pomocí pojmu soudu: kein Recht ohne
Gericht (str. 236), čímž autor přibližuje se již své pozdější formu
laci práva jako souhrnu norem donucovacích (Zwangsnormen).
Postoj Hauptproblemů jest zásadně a výlučně statický; chybí
mu ještě dynamický názor na právo. S tím souvisí, že omezuje po
jem právní normy na normy obecné a (relativně) prvotní.
I v mých Základech filosofie právní, sepsaných v letech 1914
a 1915 — několikaletý kritický odstup způsobil, že jejich metodolo
gické a technické nedostatky nejsou dnes nikomu tak zřejmé jako
spisovateli samotnému — převládá rozhodně statické hledisko na
právo. Přes své velmi energické útoky proti panující nauce jest
v něm autor v mnohých směrech ještě v zajetí jejích názorů a
teorií (to platí v mnohem větší ještě míře o knize Příspěvky k teorii
nucených svazků, 1908). Než dynamický názor na právo uplatňuje
se v něm nesporně více než v Kelsenových Hauptproblemech; srovn.
na př. str. 136 a další, kde jednám o statickém a dynamickém hle
disku na právo, kde však chybí ještě jasné poznání, že i subjektivní
právo jest normou, a to konkrétní a odvozenou. Stát sám jest pak
přímo definován právní normou a právní normy státem, což dů
sledně vede k identifikaci obou, jak pozdější vývoj normativní
teorie ukázal. Srovnej na př. str. 173: „Ve dvou základních funk
cích užívali jsme dosud onoho pojmu: stát jakožto nositel právního
řádu (subjekt normy) a stát jakožto právní subjekt (subjekt po
vinnosti a oprávnění), podřízený tomuto právnímu řádu. V první
funkci jeho možno za určitých podmínek položiti přímo: stát =
— právní řád. Pohlížíme-li totiž na právní řád staticky, t. j. v ur
čitém okamžiku bez ohledu na změny jeho, odehrávající se v něm
postupem času (změny, zrušení jeho jednotlivých součástí: práv
ních norem), pak stává se zvláštní pojem „státu“, jakožto nositele
právního řádu, vedle tohoto řádu vlastně pleonasmem a zbývá
pouze pojem státu jakožto právní osoby podřízené — jako všecky
ostatní — právnímu řádu.“*)
4) Dlužno výslovně poznamenati, že hořejší vývody mají výlučně účel
literárně-historický a nikoliv snad malichernou obhajobu nějakého skutečného
nebo domnělého práva priority. V táboře velmi četných již přívrženců normativní
teorie, kteří znamenají školu zásadně stejně orientovaných a myslících lidí,
neměla by podobná obhajoba žádného smyslu. Srovnej předmluvu k II. vydáni
Hauptproblemů: Die reine Rechtslehre, zu der die Hauptprobleme einen Grund
stein legen durften, ist das gemeinsame Werk eines stetig sich erweiternden
Kreises theoretisch gleich gerichteter Männer (str. XXIII).

341

Přímočaré omezení metodického postoje na hledisko statické,
jímž vyznačují se Kelsenovy Hauptproblemy (a částečně i mé Zá
klady), mělo za následek, že autor, vycházeje — aniž by to byl arciť
výslovně uvedl — z ovzduší kriticko-idealistické noetiky, hájí ryzí
metodu normativní důsledněji než v pozdějších svých dílech (viz
níže). To objevuje se zejména v přesném rozlišování pojmů fysic
kého člověka (Mensch) a osoby (Person). V normativních úva
hách pak vystupují — podle Hauptproblemů — jedině osoby, a to
jako subjekty, jimž se norma přičítá. Srovnej str. 83: Nur als Zu
rechnungssubjekt ist der Mensch Person; darum ist durchaus nicht
jeder Mensch Person und darum gibt es Personen, die keine Men
schen sind (srovnej k tomu mé Základy, str. 151). Tento názor
opustil Kelsen později naprosto (srovnej Allgemeine Staatslehre,
str. 64: Das Verhalten einer Person ist nie Inhalt der Rechtssätze.
Nur das Verhalten von Menschen.) Radikální obrat ten souvisí
s pozdější Kelsenovou myšlenkou identifikace normy a subjektu
normy (osoby), pokud se týče personifikace oné tímto (viz níže).
Roku 1923 vyšlo druhé nezměněné vydání Hauptproblémů, po
řízené fotomechanickým tiskem a opatřené novou obšírnou před
mluvou (str. V—XXIII), ve které autor zaznamenává nejdůležitější pokroky, jež zatím jeho učení učinilo. Obsaženy jsou v řadě
pojednání autorových, která vyšla v době mezi prvním a druhým
vydáním a z nichž buďtež na př. uvedena: Zur Lehre vom öffentli
chen Rechtsgeschäft (Archiv des öffentlichen Rechts, 31. sv.,
1913), jednající o dualismu veřejného a soukromého práva,6) Uber
Staatsunrecht. Zugleich ein Beitrag zur Deliktsfähigkeit juristi
scher Personen und zur Lehre vom fehlerhaften Staatsakt (Zeit
schrift für das Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart, 40.
sv. 1913), Sociologická a právnická idea státu (Sborník věd práv
ních a státních, 14. sv. 1913—14, přeložil prof. Dr. K. Engliš),
Das Verhältnis von Staat und Recht im Lichte der Erkenntniskritik
(Zeitschrift für öffentliches Recht, 2. sv. 1921). V době mezi
prvním a druhým vydáním Hauptproblemů vyšla také dvě zá
kladní samostatná díla, a to: Das Problem der Souveränität und
die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer reinen Rechtslehre
(1920, druhé vydání 1928) a Der soziologische und der juristische
Staatsbegriff. Kritische Untersuchung des Verhältnisses zwischen
*) Při citaci literatury, normativní teorie se týkající, používám zde a na
jiných místech bibliografie dra Métalla, uveřejněné v Kelsenově spisu Reine
Rechtslehre, 1934.
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Staat und Recht (1922, druhé vydání 1928). Ve zmíněném mezi
dobí vznikala také již zvláštní normativní škola, o níž se autor
v předmluvě ke druhému vydání Hauptproblemů výslovně zmiňuje
(viz shora). Kelsen měl štěstí, že hned při zahájení své učitelské
činnosti našel dva vynikající žáky: Adolfa Merkla a Alfreda Ver
drösse. Oba diskutovali se mnou o problému nezměnitelnosti norem
(viz můj článek Zur Unabänderlichkeit von Rechtssätzen v Jur.
Blätter, roč. 1916) a to Verdross pojednáním Zum Problem der
Rechtsunterworfenheit des Gesetzgebers (Jur. Blätter 1916) a
Merkl článkem Die Unveränderlichkeit von Gesetzen — ein normologisches Prinzip (Juristische Blätter 1917). Verdross předtím již
zabýval se tématem, které později stalo se jeho ústředním vědec
kým problémem, t. j. pojmovou konstrukcí mezinárodního práva
(Zur Konstruktion des Völkerrechts, v Zeitschrift für Völkerrecht,
1914, viz k tomu mé stejnojmenné pojednání v Archiv des öffentl.
Rechts, 1915) a Merkl uveřejnil významnou práci Zum Interpreta
tionsproblem (v Grůnhutově Zeitschrift für das Privat- und öffentl.
Recht der Gegenwart, 1916), kterou zahájil diskusi o tématě, jež
teprve mnohem později stalo se — ve spojení s problémem aplikace
norem — předmětem soustavných úvah normativních (srovnej na
př. Kelsenovu Reine Rechtslehre, 1934, str. 90—104). Nejvýznač
nější místo mezi pokračovateli v pěstování normativní teorie získal
si však Merkl svým spisem Die Lehre von der Rechtskraft, ent
wickelt aus dem Rechtsbegriff (1923), v němž jako první vědomě
a do všech důsledků rozvedl důležitou myšlenku stupňovitosti
(hierarchie) právního řádu, která stala se základnou pro celé poz
dější učení normativní. (Náběhy k myšlence té lze zjistiti i v mém
pojednání Příspěvek k teorii aplikace práva v Časopisu pro právní
a státní vědu, II. 1919.) Merkl patří vůbec mezi nej věrnější a nej
důslednější stoupence Kelsenovy nauky — na rozdíl od Verdrösse,
který se později od původní základny této nauky dost značně vzdá
lil (viz níže).
První ohlas, který vyvolaly Hauptproblemy v německé odborné
literatuře, nasvědčuje tomu, že kritika nebyla si náležitě vědoma vý
znamu a dosahu nové nauky. To možno dnes — po náležitém ča
sovém odstupu — bezpečně prohlásiti. Poněvadž v běžné nauce
chybělo toto vědomí, byla její kritika sice odmítavá, ale nikoliv tak
prudká a nenávistná jako později, když se ukázalo, že nový směr
vítězně proniká, nabývaje vždy větší kruh přívrženců, a to nejen
v německém a českém písemnictví, nýbrž i jinde. Kritikové prvního
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vydání Hauptproblemů netušili, že toto „formalistické“ dílo a poz
dější spisy jeho autora dožijí se druhých vydání a budou opětovně
překládány do řady jiných jazyků (viz níže). Avšak již.v prvních
kritikách Hauptproblémů ozývají se výtky, které později zesílily
a staly se typickými pro odpůrce normativní teorie. Tak na př.
Laun, spisovatel zajisté jinak vynikající a užší kolega Kelsenův na
Vídeňské universitě, ve svém obšírném posudku Hauptproblemů
(a zároveň Kornfeldova spisu Soziale Machtverhältnisse) v Griinhutově Zeitschriftu, 39. sv. 1912, vytýká autorovi výstředně formalistickou metodu (str. 313) a tautologie (str. 327) a prohlašuje,
že bohužel může předpověděti, že úsudek, který věda vysloví, ne
bude v žádném směru hověti očekávání obou autorů (str. 323).
Tato předpověď se tedy, pokud jde o Kelsena, zajisté nesplnila. Pro
hlašuje dále, že novosti, které poskytují oba spisy, nespočívají
v podstatě v tom, co obsahují, nýbrž v tom, co neobsahují (str.
324), že Kelsenovy konstrukce vybudovány jsou vesměs na libovol
ných předpokladech (str. 326) a že jeho teorie v podstatě vědu ani
neobohacují o nové poznatky, ani nepořádají to, co je již známo,
lépe (str. 329), ale že jeho kniha konec konců zasluhuje, aby byla
čtena (str. 335). Podobně praví Caro ve své recensi ve Schmollerově Jahrbuchu für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirt
schaft, 36. roč. 1912, že všecky definice Kelsenovy jsou prázdnými
tautologiemi (str. 377) a Otto Mayer (Deutsche Juristenzeitung
1919,, str. 1284) míní, že Kelsenova kniha sotva bezprostředně po
vede k lepšímu pochopení veřejného práva. Kdyby tito kritikové
byli měli se svými tvrzeními skutečně pravdu, pak by pozdější ví
tězný postup normativní teorie ve světové literatuře byl událostí na
prosto nepochopitelnou. Typické neporozumění, kterého se tato
teorie později dočkala v panující nauce, hlásí se po prvé k slovu
v Teznerových „Betrachtungen über Kelsens Lehre vom Rechts
satz“ (Archiv des öffentlichen Rechts, 28. sv., 1912). Zde vystu
puje — přes povšechně vlídný tón kritiky — myšlenka, potíraná
svého času již samým Kantem, že by něco mohlo býti v teorii správ
né, ale v praxi nikoliv, že (podle výroku Ungerova) právní věda ne
může žiti jen z logiky (str. 344), zkrátka onen domnělý základní
protiklad teorie a praxe, jehož později co nejvydatněji — a se stej
ným neporozuměním — užívají odpůrci normativní teorie v odbor
ném písemnictví českém. Způsob, jak se zde staví v protivu teorie
práva a jeho praxe a zejména potřeby této, jasně ukazuje, že proti
klad sám zůstal kritikům zcela nejasný, a ospravedlňuje tvrzení, že
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normativní teorii práva dlužno považovati vůbec za první pravou
teorii práva, která se v dějinách právní vědy vyskytla. S tohoto his
torického hlediska jest mé pojednání „Über zwei Hauptpunkte der
Kelsenschen Staatsrechtslehre (Zeitschr. für das Privat- u. öffent
liche Recht der Gegenwart, 40. roč., 1914) prvním literárním pro
jevem, který bezpodmínečně uznává základní význam Hauptproblemů (srovnej k tomu i můj článek „Reine Rechtslehre und Ver
waltungsrecht“ v Kelsenově Poctě: Gesellschaft, Staat und Recht.
Untersuchungen zur Reinen Rechtslehre, 1931, str. 368).
Do prvního období normativní teorie patří i mé „Základy filo
sofie právní“, které sepsány byly v letech 1914 a 1915, uveřejněny
však teprve r. 1920, a to z důvodů, o nichž zmiňuji se v předmluvě
k tomuto spisu. Jej předcházelo několik pojednání sepsaných
v duchu normativním, na př.: Otto Mayerův správní akt (Práv
ník, 1915), Právní věda. Dvě kapitoly z metodologie a filosofie
práva (Sborník věd právních a státních, 1912), Nová teorie stát
ního práva (tamtéž 1913), Věda, teorie, praxe a kritika (tamtéž
1913). Kritika, kterou tyto práce vyvolaly, byla nevlídná a zamí
tavá, ač odmítnutí projevovalo se po výtce jen negativně, t. j. mlče
ním. Hoetzelova, kritika mých „Příspěvků k teorii nucených svaz
ků“ (Sborník věd právních a státních, roč. XIII, 1913—14) ne
vznikla z potřeby kritisovat její odlišné metodologické východisko,
nýbrž z důvodů jiných. V celku lze říci, že v české literatuře obje
vilo se stejné zásadní nepochopení vlastní podstaty normativní teo
rie jako v literatuře německé, třeba že kritika byla tu následkem
malých poměrů mnohem osobnější než v písemnictví německém. Že
ostatně ani v něm nechyběla osobní zaujatost a jízlivost, toho dokla
dem jest na př. Wittmayerova recense Hauptproblemů v Neue
Freie Presse ze dne 12. X. 1912.
O mých Základech filosofie právní vyšla jediná recense, a to
z péra Kallabova (Sborník věd právních a státních, XX, 1920).
Přes svou vlídnou formu a porozumění pro základní problémy,
o nichž spis jedná, je i tato recense v podstatě zamítavá. Kallab tu
vznáší poprvé námitky, které později (viz níže) několikráte ještě
proti normativní teorii vyslovil. Z nich jedna je povahy osobní:
držím prý se příliš úzkostlivě svého vzoru, Kelsena (n. u. m., str.
134).
Vývoj, který vykazuje normativní teorie od prvního vydání
Hauptproblemů (1911) do druhého (1923), stručně zaznamenává
Kelsen v předmluvě k druhému (jinak, jak již shora poznamenáno,
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nezměněnému) vydání. Zde výslovně poukazuje na kriticko-idealistickou filosofii Kantovu jako na východisko normativní noetiky
a odůvodňuje svou konstrukci právní normy (Rechtssatz) jako ob
jektivního hypotetického úsudku a nikoliv subjektivního impera
tivu. „Worauf es den Hauptproblemen offenbar ankommt, ist: die
Objektivität der Geltung zu gewinnen, mit der allein wie Gesetz
lichkeit überhaupt, so auch Rechtsgesetzlichkeit auftreten kann.
Ohne Rechtsgesetz aber keine Rechtserkenntnis, keine Rechtswis
senschaft“ (str. VII). Obdobnou myšlenku snažím se v Základech
vysvětliti formální paralelitou mezi nazíráním přírodovědeckým a
normativním: tam jest předpokladem objektivního poznávání exi
stence, roz. přírodovědecká, materie, z níž příroda se skládá, zde
existence normy ve smyslu normativním, t. j. její platnost (str. 17).
Do zmíněného období patří dále jasné odmítnutí tradičního dua
lismu objektivního a subjektivního práva: veškerý předmět práv
nického poznávání, tedy i t. zv. subjektivní právo, se objektivuje,
kdežto v prvním vydání Hauptproblemů jest ještě subjektivní prá
vo odvozováno (jako v tradiční nauce) z objektivního. S tím sou
visí i další, velmi významný obrat v učení Kelsenově, který proje
vuje se v myšlence, že zvláštní konstrukce právní osoby (Person)
— na rozdíl od pojmu biologické jednotky člověk — znamená noeticky tolik, jako personifikaci objektivní normy nebo hypostasování
(zdvojení) předmětu normativního poznávání, jímž stává se takto
jednak objektivní norma, jednak osoba jako subjekt normy (povinnostní, popřípadě normotvorný). A odtud je již jen další krok
k poznatku, že norma a její tvůrce (normotvorný subjekt) jsou
s hlediska normativního jedno a totéž, což znamená — pro obor
právnického poznávání — identitu státu a právního řádu. První
vydání Hauptproblemů nedovedlo se odpoutati od běžné představy
státu jako nositele právního řádu, v němž projevuje se státní vůle.
Pozdější obrat Kelsenův směrem k poznání identity obou stal se
pod vlivem Cohenovy interpretace Kantovy filosofie (srovnej jeho
Ethik des reinen Willens, 1912).®) Myšlenka o identitě státu a
právního řádu obsažena jest i v mých Základech, pokud tam pojem
*) Eine 1912 in den Kantstudien erschienene Besprechung meiner „Haupt
probleme“, in denen dieses Werk als ein Versuch anerkannt wurde, die trans
zendentale Methode auf die Rechtswissenschaft anzuwenden, hatte mich auf
weitgehende Parallelen aufmerksam gemacht, die zwischen meinem Begriffe
des juristischen Willens und den mir bis dahin nicht bekannten Aufstellungen
Cohen’s bestanden. Nunmehr ergab sich mir als bewusste Konsequenz der
erkenntnistheoretischen Grundeinstellung Cohens, der zufolge die Erkenntnis-
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normového (normotvorného) subjektu prohlašuji za pouhý jakýsi
„regulativní princip“ pro nazírání resp. poznávání normativní
(str. 176).
Zmíněná pozdější personifikační teorie Kelsenova měla i vliv
na jeho shora již vzpomenutý velmi vážný odklon od původních
jeho koncepcí: povinnosti může míti pouze člověk, rozuměj fysický.
„Die Person „hat“ daher in einem ganz anderen Sinne Pflichten und
Rechte als der Mensch. Dass der Mensch Rechtspflichten hat, be
deutet, das dieses Menschen Verhalten in spezifischer Weise Inhalt
von Rechtsnormen ist. Dass eine Person Pflichten hat, bedeutet,
dass ein als Rechtspflicht statuiertes menschliches Verhalten auf die
Einheit eines Normensystems bezogen wird, mit anderen, menschli
ches Verhalten normierenden Rechtssätzen in der Einheit eines
Systems steht.“ (Str. XVIII.) Tím zdá se býti opuštěna původní zá
sadní dualistická koncepce mezi světem, jaký jest a světem, jaký
býti má, poněvadž v tomto nemůže býti místa pro fysické jednot
livce, nýbrž pouze pro normativní body přičitatelností (Zurech
nungspunkte).7) Kelsenova normativní teorie přibližuje se tím opět
k monistické noetice a normativní noetika stává se tak pouhou normologií, t. j. technologií určitého způsobu poznávání roz. normativ
ního, a problém použití transcendentální metody (ve smyslu Kan
tově) na právní vědu přestává ji zajímati. Obdobný obrat lze ostat
ně, jak mám za to, pozorovati i u české teleologické teorie hospo
dářské (Engliš'), která vyšla z těchže noetických postojů jako teorie
normativní (viz níže).
V období mezi prvním a druhým vydáním Hauptproblemů hlásí
se v teorii Kelsenově — a to následkem jeho konstrukce právní
normy a učení o personifikaci norem — tendence, která znamená
pohlcování jednotlivých právních subjektů (osob) ústřední právní
osobou, t. j. státem. Norma jest nejen vůlí státu (jak dovozuje text
Hauptproblemů), nýbrž její obsah jest i jeho povinností resp. po
vinností jeho orgánů: tyto orgány mají — za určitých předpokladů,
richtung den Erkenntnisgegenstand bestimmt, der Erkenntnisgegenstand aus
einem Ursprung logisch erzeugt wird, daß der Staat, soferne er Gegenstand
juristischer Erkenntnis ist, nur Recht sein kann, weil juristisch erkennen oder
rechtlich begreifen nichts anderes bedeutet, als etwas als Recht begreifen.
(Str. XVII.)
. ’) Shodně Moór, Reine Rechtslehre. Randbemerkungen zum neuesten Werk
Kelsens (Zeitschrift für öffentliches Recht, XV, 1935): Die These Kelsens,
daß der Mensch, als natürliche Realität, durch die Rechtsnorm verpflichtet und
berechtigt werden kann, stellt bereits eine Verknüpfung von Norm und Wirk
lichkeit her. (Str. 334.)
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které obsaženy jsou v podmiňující skutkové podstatě normy —
trestati, pokud se týče exekvovati. Dalším krokem jeho učení jest
pohlcení pojmu ústřední osoby státní (státu jako osoby) právním
řádem, které ve svých důsledcích vede k negaci pojmu speciální
právní povinnosti. Tento krok učiněn byl však teprve v pozdějším
stadiu vývoje jeho nauky (viz níže).
Na tomto místě jest se však zmíniti i o změně vnějšího označení
normativní teorie v písemnictví německém. Na její místo nastupuje
název ryzí (čisté nebo čiré) nauky právní, Reine Rechtslehre. K té
to změně vedly zajisté úvahy o nevhodnosti názvu „normativní
teorie“. Neboť jednak jest tento název příliš široký, poněvadž ne
naznačuje, že jde o teorii práva či teorii právní, jednak je jím ře
čeno, že teorie sama jest normativní, ačkoliv tuto vlastnost mají
pouze úsudky, jimiž se tato teorie zabývá. Normativní může býti
pouze metoda, kterou určitá teorie používá, nikoliv tato teorie sama.
Podobně lze mluviti o kausální (přírodovědecké) „metodě“, nikoliv
„teorii“. Užívá-li přes tyto námitky české odborné písemnictví na
dále starého názvu „normativní teorie“, nečiní tak pouze z důvodů
povšechně konservativních, nýbrž proto, že ani novější název „ryzí
nauka právní“ zcela nevyhovuje. Neboť ani zde není nauka sama
ryzí, nýbrž pouze metoda,, které důsledně používá. Výhodou nového
názvu jest, že výslovně naznačuje, že jde o nauku (teorii) právní
a dále, že klade důraz na svo,u ryzost, roz. metodickou; nevýhodou
jeho jest však, že pregnantnější slovo „teorie“ nahrazuje méně
pregnantním výrazem „nauka“ (Lehre), čímž ztrácí se i příznačný
pro ni protiklad teorie (metody) kausální či přírodovědecké a nor
mativní resp. její zásadní dualistické východisko ve smyslu transcendentální filosofie Kantovy (Sein — Sollen).8) V české litera
tuře užíváno bývá v novější době místo výrazu normativní teorie
názvu „normologie“ (Jaroslavem Sedláčkem a jeho žáky). I tento
výraz jest zároveň příliš široký a příliš úzký. Příliš široký proto, že
chybí poukaz na právo — normologie znamená povšechně nauku
o normách, a to jakýchkoliv — příliš úzký pak proto, poněvadž
různými „logiemi“ — jako psychologií, mineralogií, meteorologií,
sociologií atd. (podobně má se ostatně věc i s jednotlivými „grafiemi“, jako geografií, nebo „nomiemi“, jako astronomií atd.) na
značují se pravidelně pouhé jednotlivé části lidského vědění podle
8) Zaznamenáno budiž, že normativní škola nazývána bývá v německém
a jiném cizojazyčném písemnictví často i „školou vídeňskou“. Tato škola ovšem
po Kelsenově odchodu z Vídně již neexistuje.
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jejich obsahu ve smyslu naivně realistického pojetí bez poukazu na
zvláštní metodu, jíž se příslušné dílčí discipliny pěstují. Norma
tivní teorií rozumíme určitou „logii“ pěstovanou určitou metodou,
založenou na noetice určitého druhu, a to ve smyslu transcendentální
filosofie kritickoidealistické. Znamená tedy normativní teorie tolik,
jako logie plus určitou noetiku (viz můj spis Právní věda a věda
o právu, 1935, str. 36). Proto také dokonalým protikladem normologie (v Sedláčkově pojetí) jest Englišova „teleologie“ (viz níže):
ona jest naukou o normách, tato o účelech. Ostatně označování ur
čité výseče lidského vědění (poznávání) jako ,,teorie“ má proti ná
zvu „logie“ ještě výhodu v tom, že jím programaticky naznačen
jest základní protiklad funkcí intelektu a vůle.
Z uvedených důvodů užívám sám dále původního názvu norma
tivní teorie, jsa si ale při tom dobře vědom, že jde konec konců jen
o pouhý vnější problém terminologický.
Nejzávažnější pokrok, který normativní teorie učinila mezi
prvním a druhým vydáním Hauptproblemů, spočívá však, jak již
shora naznačeno, v jasném vytčení myšlenky stupňovitosti právního
řádu. Jí stává se problém normotvorby, pokud jde o tvorbu norem
druhotných, z problému zásadně metanormativního (= přesahují
cího metodu imanentního poznávání normativního) problémem —
aspoň částečně — imanentně normativním. Jednodimensionální,
statické chápání norem nahrazeno jest dvou- popřípadě vícedimensionálním, dynamickým. Řada zjevů, které statickému postoji jeví
se jako pouhé skutkové podstaty, podmiňující vznik resp. existenci
povinností, možno s dynamického hlediska chápati jako normy, t. j.
výrazy něčeho, co býti má, a to normy druhotné. Takovými skutko
vými podstatami jsou, jak v § 26 bylo blíže rozvedeno, právní jed
nání (smlouvy, testamenty atd.) a autoritativní výroky orgánů stát
ních (v užším smyslu) jako rozsudky a rozhodnutí. Teprve s to
hoto dynamického hlediska vzniká problém prvotní normy (Urnorm) nebo ohniska normového souboru. Pojmem prvotní normy
nahrazena jest metánormativní představa prvotního normotvůrce,
tvořícího normu z ničeho. Proto jen obrazně a v širším smyslu lze
tuto prvotní normu chápat jako normu. Neboť ona podle své noetické povahy nestanoví povinnost, nýbrž jest nezbytným předpo
kladem (hypotesou) všelikého normativního poznávání. Neobrací
se k subjektu povinnosti, nýbrž k subjektu poznávání. Tento při
náší ji s sebou, nestanoví ji (jako obyčejný roz. druhotný normo
tvůrce stanoví normu). Jest předpokládána (vorausgesetzt) nikoliv
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stanovena (gesetzt). Následkem toho jeví se jako ústřední noetická
konstrukce transcendentální metody, kterou — ve smyslu Kantovy
filosofie — normativní teorie aplikuje na právní vědu. Konstituuje
„danost“ předmětu normativního poznávání, ale sama neexistuje
(ve smyslu kausálním), ani neplatí (ve smyslu normativním). Jest
ústavou — ohniskem — právního řádu ve smyslu právně-logickém
na rozdíl od ústavy ve smyslu positivním nebo normativním. Avšak
již okolnost, že Kelsen nazývá tuto ústavu ve smyslu logickém nor
mou, zavdala příčinu k mnohým pochybnostem o její pravé pod
statě. Pochybnosti ty byly ještě zvýšeny, když do oné Grundnormy,
která vlastně žádnou normou není, vkládán byl výslovně norma
tivní obsah, jak se děje na př. při větě pacta sunt servanda, která
prohlašována bývá za konstruktivní základ práva mezinárodního.
(Ve skutečnosti obsahuje tato věta pouhou samozřejmost či tauto
logii, poněvadž pactum, které netřeba servare, nebylo by pojmově
žádným pactem.) S literárně-historického hlediska je ostatně důležito si uvědomit, že Kclsenova konstrukce Grundnormy pochází
z Husserlovy filosofie, Srovnej Kunz, Völkerrechtswissenschaft
und reine Rechtslehre, 1923, str. 37.
Ani stav Kelsenovy nauky v době druhého vydání Hauptproblemů, zachycený samým autorem v předmluvě k němu, neznamená
však definitivní formulaci její. Předmluva shrnuje jen pokroky,
které obsaženy jsou ve speciálních dílech vydaných ve zmíněném
mezidobí od prvního do druhého vydání Hauptproblemů. Sem patří
zejména citované již Kelsenovy spisy Das Problem der Souveräni
tät und die Theorie des Völkerrechts a Der soziologische und der
juristische Staatsbegriff, Merklův taktéž již citovaný spis Die
Lehre von der Rechtskraft, a Verdrossovo dílo Die Einheit des
rechtlichen Weltbildes auf Grundlage der Völkerrechtsverfassung
(1923). Již srovnání těchto spisů obou autorů ukazuje, že Merkl
jest věrnějším zastáncem nauky svého učitele, ba zdá se, že v poz
dější době (srovnej jeho Allgemeines Verwaltungsrecht, 1927) zů
stává její původní podobě věrnější než učitel sám. Neboť tento ve
svých dalších pracech (zejména Allgemeine Staatslehre, 1925 a
Reine Rechtslehre. Einleitung in die rechtswissenschaftliche Pro
blematik, 1934) odklonil se ještě více od svého původního učení.
Odklon ten lze zjistit i v některých jeho pojednáních, která před
cházejí posléze citované dílo, tak zejména v článku Unrecht und
Unrechtsfolge im Völkerrecht (Zeitschrift für öffentliches Recht,
XII, 1932; srovn. k tomu mé pojednání „Povinnost a ručení“ ve
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Vědecké ročence právn. fakulty Masarykovy university, XII, 1933).
O něm má býti v následujícím řeč.
Pro novější podobu Kelsenova učení jsou příznačné zejména
důsledky, které plynou z jeho pojetí právní normy jako útvaru
skládajícího se ze dvou součástek. (Je-li A, má býti B ; nestane-li se
A, má býti trest nebo exekuce.) Tato, pro Kelsena příznačná dvojnorma, vyskytuje se sice již v Hauptproblemech. Tam však nachá
zíme ještě jasně představu dvou povinností, z nichž druhá — po
vinnost státu trestati resp, exekvovati — jest závislá na první, roz.
nesplněné (typické schéma: osoba A nesplní svou povinnost vůči
osobě B; k zákroku — žalobě — osoby B má stát povinnost exekvovat). První povinnost považuje Kelsen za sekundární, druhou
za primární, poněvadž tato jest podle jeho učení důvodem poznání,
že existuje (platí) ona. Ve shora citovaném pojednání učinil však
Kelsen další krok. „Es ist offenbar, dass die . . . angeführten Nor
men je eine Einheit bilden, dass immer die erste der beiden Nor
men Rechtsnorm nur ist der zweiten wegen, mit der sie verbunden
ist, jener Norm wegen, die den Zwangsakt, als Unrechtsfolge, sta
tuiert; und dass die erste — von einem rechtsimmanenten Stand
punkt aus betrachtet — daher ganz überflüssig ist. Will die erste,
das zwangsvermeidende Verhalten statuierende Norm eine Rechts
pflicht ausdrücken die Rechts-Vilidú. nicht zu stehlen oder sich
vertragsmässig zu verhalten, so drückt sie diese Rechtspflicht nur
insofern aus, als sie in Verbindung mit der zweiten Norm auftritt.
Denn nur sofern als das kontradiktorische Gegenteil der in der
zweiten Norm statuierte Zwangsakt als Unrechtsfolge steht, ist es
Rechtspflicht nicht zu stehlen oder sich vertragsmässig zu verhal
ten. Primär kommt als Rechts-Norm nur die den Zwangsakt als
Unrechtsfolge statuierende Norm in Betracht. Die das zwangsver
meidende Verhalten statuierende Norm kann nur als sekundäre
Rechtsnorm, nur unter der Voraussetzung der den Zwangsakt als
Unrechtsfolge statuierenden — eben darum primären — Rechts
norm als solche gelten.“
Je-li tedy norma „nemáte krásti“ zcela zbytečnou, jak praví Kel
sen, pak by ona primární (vlastní) právní norma mohla mí ti i toto
znění: „Ukradne-li někdo něco, má státní orgán na něj podati ža
lobu a ukáže-li se, že skutečně kradl, má jiný státní orgán jej potrestati.“ Předpokládáme-li, že norma „nemáte krásti“ sama o sobě
není právní normou a že, poněvadž nachází se v právním řádě, ne
může býti ani normou jiného druhu (na př. mravní), pak nezbývá
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než chápati její obsah — ať jest mluvnicky vyjádřen jakkoli (nor
mativně, imperativně, nebo jinak) — jako skutkovou podstatu,
která podmiňuje onu vlastní primární normu, stanovící povinnost
státních orgánů trestati. Ten, kdo vystupuje v sekundární normě
jako povinnostní subjekt (státní občan, který nemá se státi zlodě
jem), není pak vlastně sám o sobě — t. j. nehledíc k normě, stano
vící povinnost státního orgánu trestati — povinnostním subjektem,
nýbrž má vlastně volbu; primární norma, užitá na něho, by měla
tento obsah: „Je ti volno krásti nebo nekrásti; rozhodneš-li se však
pro krádež, připrav se, že budeš potrestán.“ S řečenou konstrukcí
Kelsenovou souvisí dále jeho zásadní pojetí právní normy jako hypothetického úsudku (Je-li A, má býti B), což znamená zásadní od
mítnutí absolutní, nepodmíněné normy pro obor práva (Schéma:
Má býti A). Pokud spatřujeme v právních normách normy empi
rické v tom smyslu, že jsou stanoveny empirickými činiteli za tím
účelem, aby byly ve světě vnějším aplikovány a svět se podle nich
řídil (formoval), je odmítnutí absolutních, na žádných podmínkách
nezávislých norem zajisté oprávněno. Avšak ona konstrukce, která
z hypothetíckého předvětí (Je-li A) vymycuje veškerý normativní
obsah a pohlíží na něj jako na pouhou skutkovou podstatu, v níž,
tvká-li se chování lidí, možno stejně dobře spatřovati poskytnutí
volby mezi tím a oním chováním, má ještě další důsledky, domyslíme-li ji do konce. Některé z nich učinila již teorie Kelsenova sama,
jako na př. v učení, že vlastně není jiného (roz. samostatného) práv
ního subjektu než stát, který jako vlastní povinnostní subjekt vy
stupuje v primární normě, stanovící uložení trestu nebo exekuce,
a všecky ostatní právní subjekty pohlcuje. K tomu dlužno dodati,
že důsledným domyšlením této konstrukce dospěli bychom vlastně
ke koncepci právní normy a právního řádu jako normy, resp. nor
mového souboru autonomního, pokud přidržujeme se názoru, že
normotvorným subjektem právního řádu jest stát. Neboť stát by si
takto sám (nebo aspoň svým orgánům) stanovil povinnosti. Než
Kelsen tomuto důsledku uniká svou myšlenkou o personifikaci no
rem; normotvůrce, pokud se týče povinnostní subjekt jsou mu pouze
personifikacemi objektivních norem, a to personifikacemi s meto
dologického hlediska nepřípustnými, pokud právě jediným a pra
vým předmětem normativního poznávání jsou normy a nic jiného.
Tím odstranil Kelsen z noetiky normativní pojem subjektu (ať nor
motvorného, nebo povinnostního) vůbec, neboli — v mluvě tradiční
nauky — „právní osoby“. Mezeru, která tím nastala, nahradil však
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učením, že právní povinnosti může míti jen člověk (roz. fysický)
na rozdíl od t. zv. bodů přičitatelnosti, které jeví se mu nyní pouze
jako jednotící systematické pomůcky. Tedy jen člověk může býti
v pravdě v oboru práva povinnostním subjektem, a poněvadž, jak
jsme viděli, pravou právní normou je jen ona primární norma, sta
novící uložení trestu nebo provedení exekuce jako povinnost stát
ních orgánů, může se člověk státi povinnostním subjektem jen po
tud, pokud jedná jako státní orgán. Avšak Kelsen chápe pojem stát
ního orgánu mnohem šíře než tradiční nauka, která ostatně — jako
v nesčetných jiných podobných případech — nemá o něm žádné
přesné představy. V širším slova smyslu (na rozdíl od užšího) jest
mu totiž každý, kdo vykonává právní řád, státním orgánem (tvůr
cem a vykonavatelem jeho — Allgemeine Staatslehre, str. 263). Ale
ne každý orgán vykonává svou funkci jako povinnost.
V Kelsenově dvojnormě (1. Nemáte krásti; 2. Kradete-li přece,
máte býti potrestáni) je poměr obou jejích částí právě opačný
než podle tradiční nauky, zejména trestního práva. Kdežto totiž
podle této nauky, jak známo, trestá se proto, že bylo něco zaviněno,
t. j. povinnost nesplněna, což znamená v oboru poznávání norma
tivního tolik, že vina (nesplněná povinnost) jest důvodem poznání
— nikoliv pouze důvodem pro normotvůrce (= de lege ferenda)
— že jest zde trest, t. j. že má býti trestáno, má se věc u Kelsena
opačně: stanovení trestu (nebo exekuce) jest důvodem poznání,
že jest zde povinnost.
Nelze však přehlédnouti, že Kelsenovo spjetí právě jen dvou
norem v systematickou jednotku jest do jisté míry libovolné. Je-li
totiž skutečně okolnost donucení či donucování (Zwang) charak
teristickou vlastností právní normy (na rozdíl od jiných norem),
pak vzniká vůči onomu schématu dvojnormy („Nemá se krásti;
krade-li se přece, má býti trestáno“) otázka po nutné sankci oné
druhé, podle Kelsena „primární“ normy. Státní orgán má povin
nost trestati, zjistí-li, že se kradlo; což když přece netrestá, t. j.
neplní svou povinnost? Má-li býti tato povinnost povinností práv
ní, pak podle samého Kelsena je nutno předpokládat, že i ona stojí
pod sankcí, jinými slovy, že tvoří předvětí v jiné dvojnormě tohoto
schématu: Státní orgán (soudce, správní úředník, exekutor atd.)
má konat své úřední povinnosti, t. j. na př. trestati, bylo-li krade
no; nekoná-li je, má býti sám potrestán. Zde patrně stanovení
trestu (na př. disciplinárního) pro státní orgány nekonající řádně
své úřední funkce, je zcela obdobně důvodem poznání, že konání
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těchto funkcí jest právní povinností, jako jest norma stanovící tuto
povinnost opět předpokladem pro poznání, že nekrásti jest právní
povinností. V právních řádech bývá skutečně konání úředních
(orgánních) funkcí sankcionováno, a to předpisy, které se nazývají
„disciplinárními“. Avšak regresem k těmto disciplinárním před
pisům není řetěz dalších možných otázek nijak zásadně uzavřen,
neboť patrně dovolena jest i zde otázka po sankci v případech, kdy
ony disciplinární předpisy se nekonají tak, jak mají býti konány,
zkrátka: ať jakkoli je možno podle obsahu positivního práva prodlužovati zmíněný regres, na konec nutně musíme dospěti k normě,
která sama není již sankcionována, t. j. na jejíž nedodržení nejsou
stanoveny ani trest, ani exekuce (viz shora str. 72). Následkem
toho však přestaly by býti právními povinnostmi (normami) všecky
normy, zavěšené — nepřímo — na tuto poslední nesankcionovanou
normu a ústřední pojem všeho normativního poznávání, t. j. po
vinnost, vypadl by takto vůbec ze soustavy právní normologie.
Nemůže býti pochybnosti o tom, že vývoj právní noetiky, jak
ji v poslední době pěstuje Kelsen, skutečně takovou tendenci po
vymýtání pojmu povinnosti vykazuje. Než je to dosud pouhá ten
dence, která nejde zatím do všech důsledků. To podává se zejména
již z jeho konstrukce oné t. zv. sekundární normy jako normy,
t. j. výrazu něčeho, co býti má. Možno říci, že v ní vidí normu,
jejíž existence (roz. noetická) jest podmíněna existencí jiné (sc.
sankční) normy, nebo že existence této sankční (primární) normy
jest mu důvodem poznání (ratio sufficiens cognoscendi) pro exis
tenci oné.
Tážeme-li se, jaké asi pohnutky vedly Kelsena k podobné noetické výstavbě (struktuře) právního řádu jakožto normového
souboru sui generis, nepochybíme snad, když odpovíme, že to byla
především snaha po metodologickém osamostatnění právní vědy ja
kožto ryzí nauky právní proti jiným normativním disciplinám,
zejména proti etice. „Povinnost“ stává se mu typicky etickým po
jmem, který v oblasti práva dlužno pokud možná racionalisovat,
t. j. zbaviti všeho, co by imanetní postoj právnického pozná
vání překročovalo, tudíž transcendentního kouzla, a zároveň i denaturovat. Domnívám se, že pro právní nauku, pokud ji chápeme
jako disciplinu exaktní (na rozdíl od právní vědy jako discipliny
aplikované, resp. aplikovatelné), není nutkavého důvodu sledovati
Kelsena v jeho tendencích, které konec konců vedou k vymýcení
pojmu povinnosti z oblasti ryze juristických konstrukcí. Na druhé
23
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straně dlužno si však uvědomiti obtíže, které vznikají právní noetice, když snaží se bez Kelsenova kriteria donucení (exekuce,
třestu) jako důvodu poznání, že jest zde v konkrétním případě
právní povinnost, nalézti jinou spolehlivou konstruktivní pomůcku
ke zjištění této povinnosti. Nutno se tázati, kde jest hranice mezi
případy legis imperfectae (právních povinností nesankcionovaných)
— mysleme na př. na řadu „funkcí“, „kompetenci“ atd. hlavy státu,
jichž neplnění nebývá zpravidla sankcionováno žádnou exekucí
a žádným trestem, které však přesto bývají považovány za právní
povinnosti — a stanovením pouhých skutkových podstat, které
mohou (ale nemusí) býti toliko předpoklady pro vznik konkrét
ních povinností. Mysleme dále na případy, ve kterých interpretace
má rozřešiti otázku, na kolik z pouhého vnějšího mluvnického
obratu zákonodárcova (když na př. praví, že smlouvy, poslední
pořízení a jiná právní jednání mají míti ty či ony náležitosti a pod.)
lze usuzovati na stanovení konkrétní právní povinnosti, když právě
zříkáme se Kelsenova kriteria donucení a jeho shora zmíněné kon
strukce dvojnormy. Populární názor — as ním i celá tradiční na
uka právní — nebude v podobných problémech shledávati vůbec
žádné záhady, poněvadž si prostě řekne: Je přece jasno, že nikdo
nemá právní povinnosti, aby sepisoval platná, t. j. „předepsanými“
náležitostmi vybavená poslední pořízení, a z mluvnického obratu
zákonodárcova, že platný testament má vypadat tak či onak, nelze
přece souditi, že by snad dokonce testament sám měl povinnost vypadati tak či onak! Ten však, kdo není účasten obdivuhodné sobě
stačnosti a spokojenosti běžné nauky právní, musí se tázati: Odkud
vezmu důvod poznání, že v soudu „Testament má míti ty či ony
náležitosti“ není obsaženo stanovení právní povinnosti, kdežto
v soudu „Občané nemají krásti“ taková povinnost obsažena jest,
a to i když by v druhém případě na krádež nebyl stanoven žádný
trest, t. j. příslušná norma byla by t. zv. lex imperfecta? Populární
vysvětlení celého problému poukazem na to, že se v prvním případě
neexistence právní povinnosti „rozumí sama sebou“ právě tak jako
její existence v případě druhém, nemůže nás arciť s hlediska vědecké
noetiky uspokoj iti — a problém zůstává nadále problémem.
Z uvedeného jde na jevo, jak těžko jest nalézti teoretické kriterium,
jímž jednoznačně bylo by možno stanoviti, kdy podle toho či onoho
normového souboru jest dáno to, co jest osou všeho normativního
poznávání, t. j. povinnost (norma), a chápeme nyní, proč Kelsen
utekl se pro obor normového souboru právního (právního řádu)
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ke konstrukci shora zmíněné dvojnormy, ve které jedna její část
(„má býti exekvováno, resp. trestáno“) jest mu důvodem poznání,
že jest zde druhá její část (t. zv. sekundární norma: nemá se krásti,
podváděti atd., nebo: smlouvy mají býti plněný a pod.), jinými
slovy: ke konstrukci právního řádu jako řádu donucovacího
(„Zwangsordnung“). Chápeme dále, že k představě povinnosti
v typickém významu tohoto slova druží se nezbytné představa práv
ního řádu, resp. jeho obsahu (toho, co podle něho má, resp. nemá
býti) jako něčeho chtěného, resp. nechtěného. Neboť jen když se
nám podaří rozložit jeho obsah ve dvě tyto části — to, co si přeje
(chce), a to, co si nepřeje (nechce) onen činitel, kterého si před
stavujeme jako normo tvůrce (tvůrce právního řádu, zákonodárce,
legis lator) — dospějeme i k jednoznačnému roztřídění, nikoliv
jen toho, co podle daného normového souboru má a nemá býti,
nýbrž — a to jest metodologicky velmi důležité — i toho, co podle
něho jednak má resp. nemá býti (oblast či svět povinnosti), jednak
pouze může býti, jako na př. určitá — jak se praví: „předepsaná“
— forma právních jednání jakožto předpoklad jejich platnosti či
relevance a pod. Nechceme-li s Kelsenem důvod poznání pro úsu
dek, že nikdo nemá povinnost, dodržovati tyto formy, vyvozovati
z toho, že jejich nedodržení není trestné, resp. jejich dodržení exekvovatelné, pak nezbývá, než utéci se k naznačenému kriteriu: normotvůrce (zákonodárce jako personifikace právního řádu) nepřeje
si a nechce, aby bylo kradeno, zabíjeno a podváděno, ergo jest zde
povinnost nekrásti, nezabíjeti a nepodváděti; normotvůrce chce
a přeje si, aby byla konána branná služba, byly placeny daně atd.,
ergo jsou zde povinnosti této vůli odpovídající; ale týž normo
tvůrce nevyjadřuje žádných podobných přání a vůlí ohledně způ
sobů, jakými občané budou sepisovati svá poslední pořízení a chová
se v té věci naprosto indiferentně: je mu lhostejno, jak se občané
v tomto směru zachovávati budou, stanoví pouze, že ten, kdo chce
platně poříditi, musí (nikoliv: má) tak učiniti určitou formou.
(Srovn. co o tom řečeno v § 13.)
Uvážíme-li, že tvůrce právních norem (sc. původních), t. j.
zákonodárce, vyjadřuje obsahem svých výtvorů určitý program,
který chce mí ti uskutečněn proto, že jej považuje za dobrý, správ
ný a zejména spravedlivý, seznáme, že můžeme, chceme-li, obsah
tohoto programu konstruovati jako zvláštní normový soubor, jehož
předpisy stávají se takto rozhodnými pro obsah právního řádu;
tak jest tomu rozuměti, když se na př. praví, že mravní (etické)
23»
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názory a přesvědčení národa určují obsah jeho právního řádu, nebo
že právo a etika tvoří nerozlučný celek a pod. Shora zmíněné ob
tíže, které skýtá uvnitř hranic imanentní normologie problém pra
vého důvodu (ratio) pro poznání, je-li zde v konkrétním případě
povinnost nebo ne, vysvětlíme si (aspoň částečné snad), když si
uvědomíme, že problém ten nachází se sám na hranicích imanentního poznávání normativního. Vždyť „povinnost“ znamená tolik
jako „norma“ samotná (= výraz něčeho, co býti má) a existenci
normy, t. j. její normativní platnost, jakožto daného předmětu
normativního poznávání, nelze imanentním způsobem dokazovat,
nýbrž konec konců pouze předpokládat. Normativní metoda
jeví se, jak zde několikráte bylo dovoženo, obdobnou metodě kausální, kterou taktéž nelze dokázati existenci světa vnějšího (pří
rody), nýbrž pouze vysvětlovati — pomocí obecného zákona kausálního — změny v něm se odehrávající. Pokud pak jde o tendenci
Kelsenovu, která — jak shora bylo ukázáno — vede ve svých dů
sledcích k eliminaci pojmu povinnosti z oblasti specificky práv
nického poznávání, možno i zde poukázati na zajímavou obdobu
ve vývoji moderní vědy přírodní: míním tím metodický směr, za
hájený zejména E. Machem, který snaží se vyloučiti z přírod
ních (fysikálních) věd jejich dosavadní základní fundament, totiž
obecný zákon kausální a souvisící s ním pojmy příčiny a účinku,
a nahraditi je jakousi povšechnou představou pouhých vztahů
funkcionálních.
Je nesporno, že ústřední pojem všelikého normativního po
znávání, t. j. pojem povinnosti, zakotven jest v oblasti metanormativní. Kelsenovi chybí poznatek o obdobě, kterou nacházíme —
s hlediska kritického idealismu — v poznávání přírodovědeckém
(viz shora). Jeho snaha po racionalisaci normativního poznávání,
která znamená vymýcení všeho, co je za hranicemi imanentního
poznávání lidského (metafysika, metanormativita), vede jej k za
vržení pojmu povinnosti vůbec. Souběžně s touto snahou jde jeho
úsilí po překlenutí původního strohého dualismu noetického (Sein
— Sollen), který jeví se ve vzpomenutém již učení, že fysický
člověk jest povinnostním subjektem, ale stejně i v jeho konstrukci
positivity (positivnosti) práva. Positivní právo jeví se mu jako
část světa vnějšího (světa, jaký jest). Je to soubor norem, který
poznávajícím subjektem jest jako platný předpokládán proto, po
něvadž jeho představa (roz. v lidských mozcích) jest — aspoň
zpravidla — působivá. Tato působivost představ jeví se mu jako
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fakticita příslušných norem (srovnej shora na str. 204 citovaný
pasus z Allgemeine Staatslehre, str. 18).
Osud normativní teorie v učení Kelsenově poskytuje obraz
obrácené analogie osudu kritického idealismu v pojetí Kantově.
Kantův noetický dualismus (ryzí a praktický rozum, říše svobody
a nutnosti, svět, jaký jest a jaký býti má, Sein a Sollen) je výsled
kem filosofie svou vlastní podstatou monisticky založené. Neboť
Kantův praktický rozum není pravým protikladem nebo doplňkem
jeho ryzího rozumu, jeho normativní noetika není rovnocennou
družkou jeho noetiky přírodovědecké (kausální, matematicko-fysikální), jeho spis Kritik der praktischen Vernunft nelze klásti
vedle dřívějšího jeho díla Kritik der reinen Vernunft jako druhou
část nějakého celku. Kant filosofoval zprvu, jak mám za to, jako
monista a teprve výsledky jeho kritiky ryzího, t. j. přírodovědeckého
(matematicko-fysikálního) rozumu, které ho citově — a snad i ná
božensky — neuspokojily, vedly ke Kritice praktického rozumu,
tedy k dualismu. Představa, že by norma byla obdobně předmětem
normativního poznávání, jako jest jím příroda pro poznávání kau
sální (matematicko-fysikální), jest mu cizí. Jeho kritika praktic
kého rozumu, který dostává se do nesmiřitelné protivy s rozumem
ryzím (zde nutnost, tam svoboda; zde determinismus, tam indeterminismus), není žádnou normologií v tom smyslu, jak ji
pěstuje normativní teorie právní, pro kterou není a nemůže býti
žádných rozporů mezi ryzím (přírodovědeckým) a praktickým
(normativním) rozumem. Kelsenovo učení šlo zatím — u srov
nání s učením Kantovým — opačnou cestou: vyšedši z dualistické
noetiky, přibližuje se svými pozdějšími výsledky, jak shora bylo
ukázáno, koncepci monistické. Při tom stává se současně z pů
vodní normativní teorie jakožto transcendentální nauky o poznávání
vždy více naukou o právních normách (Rechtslehre), normologií.
Na tuto obměnu měly vliv několikeré soudobé proudy filosofické.
Pro období mezi prvním a druhým vydáním Hauptproblemů jest
to především Cohenův radikální metodový idealismus (nelze v této
souvislosti přehlédnouti, že Cohen byl původně matematikem),
později pak E. Machův stejně radikální přírodovědecký agnosticismus, jenž vyhosťuje z přírodovědeckých úvah vztahy kausální
a nahrazuje je obecnější představou pouhých vztahů funkcionál
ních (srovn. jeho Populär-wissenschaftliche Vorlesungen, 3. vyd.
1903 a Erkenntnis und Irrtum, 1905) a hlavně Husserlovo učení
fenomenologické (srovn. jeho Logische Untersuchungen, 1922,
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a dále Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomeno
logischen Philosophie, 1913).
Je přirozeno, že obměny, které prodělávala normativní teorie
v učení Kelsenově, nemohly zůstati bez vlivu na příslušníky školy,
která se okolo tohoto učení v německém písemnictví počala tvořiti. Nebyly to ovšem pouze tyto obměny samy, které vyvolaly
různé odstíny v názorech jednotlivých autorů, nýbrž — jak se
u tématu, jež se dotýká samotných hranic lidského poznávání, t. j.
transcendentální filosofie, rozumí samo sebou — i intelektuální
individuality těchto autorů. A nešlo jen o odstíny téhož učení,
nýbrž docházelo někdy i k přímému bojovnému odpadlictví (viz
níže).
Z pěstitelů normativní teorie, jichž je v německém písemnictví
velká řada (i když ne tak velká jako jejich kritiků), jen někteří
zabývali se noetickými základy, na kterých tato teorie byla vy
budována a ze kterých vychází. K těm, kdož tak nečinili, ačkoliv
jinak obohatili její učení významnými spisy, patří v prvé řadě
Adolf Merkl. Merkl jest v německém písemnictví nej význačnějším
normologem v oblasti ryzí nauky právní. Normologickým poznat
kem jest jeho teorie o hierarchii právních norem (právního řádu)
a nauka o právní moci zvlášť. Obě vycházejí z původního přísného
dualismu poznávání, kausálního a normativního. Autor nepouští
se však při tom do rozboru transcendentální filosofie, t. j. ne
uvažuje kriticky o onom dualismu. To nečiní ani v obou svých
samostatných spisech (Die Lehre von der Rechtskraft a Allge
meines Verwaltungsrecht), ani v pozdějším svém pojednání Pro
legomena einer Theorie des rechtlichen Stufenbaues (Gesellschaft,
Staat und Recht. Festschrift für Hans Kelsen, 1931). Svůj po
měrně méně vyvinutý smysl pro základní problémy noetické pro
zrazuje na př. ve spise Allgemeines Verwaltungsrecht tím, že otáz
ka, v čem vlastně spočívá „obecnost“ tohoto práva správního, není
v něm dostatečně objasněna a vyřešena. Dosavadní spisy Merklovy
neposkytují též dostatečného vysvětlení, jak autor pohlíží na do
datečné obměny v teorii svého učitele. Ve své snaze omeziti se na
ryze normologické problémy podobá se do jisté míry Merklovi
Chorvát Pitamic (srovn. jeho pojednání Denkökonomische Vor
aussetzungen der Rechtswissenschaft v Österreichische Zeitschrift
für öffentliches Recht, 3. sv. 1917—18, a spis Država, 1927, an
glicky 1933).
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Racionalistická povaha normativní teorie, projevující se ze
jména v odmítání absolutních poznatků a hodnot, a lidskému in
telektu vrozená touha dospěti k nim přes veškeré překážky, způ
sobily značný odklon od původní normativní posice u Alfreda Ver
dröße, pěstitele práva mezinárodního. Kdežto ve svém prvním
samostatném spise (Die Einheit des rechtlichen Weltbildes auf
Grundlage der Völkerrechtsverfassung, 1923) stojí ještě v celku
na půdě normativní racionality a tím i relativity, opouští v pozděj
ším svém díle Die Verfassung der Völkerrechtsgemeinschaft, 1926,
své původní stanovisko velmi radikálně (srovn. k tomu Budník,
Verdroßova konstrukce primátu mezinárodního práva v Časopise
pro právní a státní vědu, XVIII, 1935). Hledá spravedlnost —
roz. absolutní — a snaží se v ní nalézti poslední důvod platnosti
práva vůbec a mezinárodního práva zvlášť. Spravedlnost nachází
v zásadě suum cuique (Budník, n. u. m. str. 208). Právní norma
jest tedy platná, t. j. normativně existentní, pokud hoví zásadě
suum cuique (roz. tribuere), nikoliv — konec konců — v důsledku
hypotese poznávajícího subjektu, jak žádá radikální idealistický
směr novokantovský, který jest východiskem normativní teorie.
Zásada suum cuique jest ale svou podstatou normou, a to takovou,
která — podobně jako norma pacta sunt servanda — vyslovuje
nicotnou tautologii. Neboť znamená tolik, že má každému příslušeti suum, t. j. to, co mu má příslušet. Co jest „suum“, se nepraví
a nevyslovuje. Abychom se to tudíž mohli dozvěděti, bylo by třeba
jiné, další normy atd. in infinitum. Na konci tohoto řetězu zůstane
vždy norma, jejíž platnost nelze dále dokazovat. Tvrditi o této nor
mě, že platí, t. j. normativně existuje o sobě čili objektivně (bez
hypotesy poznávajícího subjektu, t. j. vědy), znamená proto zaujmouti noetické stanovisko přirozeněprávní teorie a zároveň
opuštění kriticko-idealistického stanoviska normativní teorie.
O sblížení obou těchto naprosto protichůdných stanovisek pokusil
se však sám Kelsen, když prohlašuje: Will man in der hier als die
notwendige Voraussetzung jeder positivistischen Rechtserkenntnis
auf gezeigten Grundnorm trotz ihres Verzichtes auf jedes Moment
materialer Gerechtigkeit — tento moment vkládá v ni ale zásada
suum cuique! — Naturrecht erblicken... (so wird man) die
Theorie der Grundnorm am besten als transzendentallogisches
Naturrecht charakterisieren (Die philosophischen Grundlagen der
Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus ve „Philosophische
Vorträge, veröffentlicht von der Kantgesellschaft,“ 1928, str. 66.)
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Souběžně se svým odbočením do oblasti přirozeného práva,
které, stejně jako on, hledá absolutně platné, t. j. objektivní normy,
odbočil Verdroß do synkretismu kausální a normativní metody,
proti němuž byly namířeny první útoky normativní teorie. Jasně
to vyplývá zejména z jeho pojednání Die allgemeinen Rechts
grundsätze als Völkerrechtsquelle (v Gesellschaft, Staat und Recht.
Untersuchungen zur Reinen Rechtslehre, str. 357) : Ein empiri
scher Positivismus hingegen, den wir, um ihn vom dogmatischen
Positivismus klar abzugrenzen, kritischen Realismus nennen wol
len, hat sich schlicht und einfach die Frage vorzulegen: welches
sind die Normen, nach denen sich die Staaten in ihren gegenseiti
gen Beziehungen orientieren? Welche Normen erweisen sich in
diesem Verkehr als die wirksamen Richtlinien des Handelns?8*
)
K těmto účinným normám dospíváme podle Vedroße na základě
právní zkušenosti, Rechtserfahrung (Budník, n. u. m. str. 313).
Metodový Synkretismus, jehož se zde Verdroß dopouští, je jasný:
neboť se zkušeností lze něco poříditi pouze, jde-li o poznávání světa,
jaký jest (přírody v nejširším smyslu).
Přes všecky tyto velmi radikální odklony od ryzí normativní teo
rie zůstává však Verdroß jejím přivržencem. Jeho pojetí základní
normy, ať v ní spatřuje formální zásadu pacta sunt servanda, nebo
zdánlivě obsahový princip suum cuique, zůstává věrno normativní
teorii (srovn. jeho pojednání Le Fondement du droit international
v Recueil des cours de 1’Académie de droit international, sv. I,
1927).10)
Jinak má se věc se Sanderem, který, vyšed z normativní školy,
stal se později jejím zapřisáhlým odpůrcem. Jak na Verdröße, tak
na Sandera působil — jako ostatně i na Kelsena samého — značně
Husserlův fenomenologismus, t. j. filosofický směr, který na jedné
straně holduje shora zmíněné teorii zkušenostní, na druhé však
snaží se o nej krajnější objektivitu svých poznatků tím, že pouze
popisuje to, co jest ve vědomí poznávajícího subjektu. Sanderův
nej rozsáhlejší spis „Staat und Recht“ (1922, 1304 stránek) má
následkem toho podtitul: Prolegomena zu einer Theorie der Rechts
erfahrung. Sander popírá v tomto spisu vůbec možnost jakékoliv
’) O kritickém realismu srovnej můj posudek spisu Jöckelova: Hans
Kelsens rechtstheoretische Methode, 1930, v Časopise pro právní a státní vědu,
XIII, str. 204, a v Zeitschrift für öffentliches Recht, X, 1930 str. 458.
10) S tím ovšem špatně snáší se jeho pokus označiti primát mezinárodního
práva jako jedině možnou konstrukci poměru tohoto práva k právu vnitro
státnímu. Viz výše str. 281.
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normativní discipliny jakožto vědy. Veškeré úsudky o tom, co býti
má, mají pro něj povahu eticko-politických postulátů. „Ich be
haupte nur, daß eine an — irgendwelchen — ethisch-politischen
Postulaten orientierte Rechtslehre des Wissenschaftscharakters ent
behrt, daß sie nur (!) eine Lehre vom Rechte, das sein soll, also
vom Naturrechte, nicht aber eine Lehre vom Rechte, das ist, also
vom positivem Rechte sein kann (str. VII). Die Erfahrungen in
jenem Sinne, wie sie uns Kant für die Philosophie der Natur ent
deckt hat, will ich auch für die Philosophie des Rechtes zum Prüf
stein der Wahrheit machen“ (tamtéž). Výsledkem této snahy Sanderovy jest, že v procesu tvorby (vzniku) práva spatřuje analogii
(ve smyslu Kantově) poznávacího procesu přírodovědeckého, po
kud se týče oba procesy identifikuje. (Srovn. Kelsen, Rechts
wissenschaft und Recht. Erledigung eines Versuchs zur Über
windung der Rechtsdogmatik, 1922, str. 33, 98), že tedy předmětu
poznávání, t. j. právu, přiděluje úlohu subjektu poznávání, t. j.
vědy, z čehož plyne, že vědě nezbývá jiný úkol, než aby „reflekto
vala“ o právu, t. j. opakovala to, co v něm je, totiž — podle Sanderovy teorie — poznatky (Sander, n. u. m. VIII). Z tohoto Sanderova učení, které zde nelze ve všech jeho jednotlivostech a ob
měnách sledovati, vyvinula se nakonec zcela zvláštní metoda,
kterou bylo by snad nejlépe nazvati povšechně verbalismem. Slovo
vykládá se tu slovem, a to zpravidla ještě nejasnějším, než je to,
které má býti vyloženo (ignotum per ignotius). Původní kantovská orientace (viz hořejší citát) později úplně zmizela. Autor ne
rozbiji jen dogmatickou právní vědu (a tím právní vědu vůbec),
nýbrž zdá se, že neuznává ani explikativní přírodní vědu v její ob
vyklé podobě. Na místě toho všeho nastupují velmi odvážné kom
binace slov, které nic nevysvětlují, nic nedokazují a nechtějí ani
dokazovati. Pro autora zmizela kardinální otázka všeho poznávání,
t. j. otázka: proč? Nahrazuje všude běžný a základní výraz pojem
(Begriff) výrazem „Sachverhalt“. Poměr poznávajícího subjektu
k poznávanému objektu není mu již žádným problémem; pozná
vající subjekt zkrátka popisuje jednotlivé Sachverhalty jak se mu
jeví, nestaraje se dále o to, odkud se vzaly. (Srovnej k tomu jeho
spis Verfassungsurkunde und Verfassungszustand der tschecho
slowakischen Republik, 1935 a můj posudek o něm v Časopisu pro
právní a státní vědu, XIX, 1936.)J1)
”) Na ukázku budiž zde citováno několik takových výměrů: „Ein Staat
ist jeder Zustand, welcher die Gesamtheit jener Allgemeinen enthält, die als
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Dosavadní osud Sanderovy nauky v odborném písemnictví lze
nazvati tragickým. Autor, který vyšel z normativní školy, již
obohatil několika velmi cennými pracemi (srovn. na př.: Das
Faktum der Revolution und die Kontinuität der Rechtsordnung
v Zeitschrift für öffentliches Recht, I, 1919/20), je nyní osamo
cen. Necituje ve svých spisech odbornou literaturu vědy jím ne
uznávané a ani on nebývá jí citován. Nelze si také mysliti nauku,
která by byla svou podstatou méně způsobilá k jakémukoliv následnictví než je Sanderova. Nelze však také pochybovati o tom, že by
tato nauka, třeba již dávno nemá nic společného s normativní teorií,
bez této teorie vůbec nebyla vznikla.12)
Posuzujeme-li osudy normativní teorie v německém písemnictví
Bedingungen dafür in Betracht kommen, daß ein besonderer Mensch einen
anderen besonderen Menschen durch einen Befehl zu bestimmtem Verhalten
(Handeln oder Unterlassen) veranlassen kann, und daß der erstere Mensch
einen solchen Befehl unter gewissen Umständen auch tatsächlich geben wird.
Ein Staat ist also immer ein besonderer Status, ein besonderer BedingungsZustand, nämlich der Zustand der ursprünglichen Herrschermacht eines aus
übungsbereiten Inhabers.“ (Str. 9.)
„Ein besonderer Staat ist immer die besondere ursprüngliche Herrscher
macht eines besonderen ausübungsbereiten Inhabers hinsichtlich besonderer
Menschen. Auf Grund eines Staates — nämlich der in ihm enthaltenen Bereit
schaften -— ergibt sich ein „Staats-Verhalten“, nämlich das Befehlen und
Befehlerfüllen besonderer Menschen, wobei der Gegenstand dieses Verhaltens,
sein Ziel bzw. Wider-Ziel sehr verschieden sein können. Hingegen ist die be
sondere Verfassung eines besonderen Staates ein Zustand, in welchem sich
die Gesamtheit jener Allgemeinen findet, die als Bedingungen für einen stetigen
Übergang jenes Staates in eine Reihe gleicher Staaten in Betracht kommen,
wobei die Besonderheit der Verfassung des besonderen Staates in den beson
deren identischen Allgemeinen (Merkmalen) besteht, deren Erhaltung in der Ste
tigkeit des Überganges (den Anlässen und den Vorgängen des Überganges) und
in den einzelnen Staaten der Reihe durch jene Verfassung bedingt ist.“ (Str. 15.)
Z autorovy Allgemeine Gesellschaftslehre, 1930, věnované Johannesu Rehmkovi, která chce býti disciplinou, jež není ani kausální ani normativní, nýbrž
t. zv. védou základní (Grundwissenschaft) a v níž se beze všeho bližšího vy
světlení uvádějí vedle těl (věcí) i duše (str. 3), srovnej na př. tento výměr:
„Ist die „disjunktiv an mehrere Adressaten gerichtete Verhalten-Wer
bung“ ein Anspruch, so behauptet der Ansprucherheber mit seiner „Ander-SollBehauptung“, daß durch seine „Eigen-Wunsch — bzw. — Furcht-Behauptung“
ein besonderes Sollen (bzw. eine besondere „Sollen-Anwartschaft“) aller jener
Adressaten begründet wurde, daß aber dadurch, daß nur einem jener Adressaten
das beanspruchte Verhalten zugehört, das Sollen aller jener Adressaten aufgehoben wird. Wird jenes „Sollen“ tatsächlich begründet, so sprechen wir von
einem „disjunktiv aufhebbarem Sollen mehrerer Söller“ und nennen die „Söller“
„disjunktive Soll-Genossen“ („disjunktive Schuld-Genossen“) (str. 488).
“) Bylo již shora řečeno, že odpadlictví, ke kterému dochází uvnitř jednot
livých vědeckých škol a směrů, má často osobní pozadí. Tak i v případě Sanderově šlo o spor prioritní. Srovnej jeho spis: Kelsens Rechtslehre, Kampfschrift
wider die normative Jurisprudenz, 1923, str. 30.
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vývojově, docházíme k přesvědčení, že největší vliv z nových filoso
fických nauk a směrů měla na ni nesporně Husserlova fenomeno
logie. Bylo již shora připomenuto, že Kelsenova koncepce Grundnormy pochází z Husserlova učení, ale mnohem větší vliv než na
Kelsena samotného mělo toto učení na jeho žáky a přivržence v ob
lasti německého odborného písemnictví. Nejen Verdroß a Sander,
jak jsme viděli, stojí pod vlivem tohoto filosofa, nýbrž i jiní spiso
vatelé, kteří pocházejí ze školy Kelsenovy, nebo jsou jí aspoň blízcí.
Tak spis Felixe Kaufmanna Logik und Rechtswissenschaft. Grund
riss eines Systems der Reinen Rechtslehre (1922) vybudován jest
cele na fenomenologickém základě.13) Stejně i Schreierovy Grund
begriffe und Grundformen des Rechts. Entwurf einer phänomeno
logisch begründeten formalen Rechts- und Staatslehre (1924) a no
věji Schuld und Unrecht (1935).
Do rámce mého spisu nepatří podrobné ocenění učení fenomeno
logického a přesahovalo by asi také mé schopnosti. Jen v hrubých
obrysech možno se zde pokusiti o jeho charakterisaci.
Husserlovo učení svým obsahem a směrem navazuje na Leibnizovu myšlenku jakési universální vědy (mathesis universalis,
Grundwissenschaft), která má všecky jednotlivé vědy spojovati.
Rozeznává skutečnosti (fakta) a podstaty (Wesen) a podle toho
Tatsachenwissenschaften a Wesenswissenschaf ten. Kdežto pro ony
jest zkušenost prostředkem poznání („der letztbegründende Akt“;
Husserl, Ideen, str. 16—17, Kaufmann n. u. m. str. 12), jest jím
pro tyto pochod podle mého mínění velmi mysteriosní a tajuplný:
„die Wesenserschauung“. To platí pro všecky t. zv. eidetické vědy.
Ony tedy vnikají ve vlastní podstatu předmětu poznávání („ideierende phänomenologische Wesenserschauung“; Husserl, Logische
Untersuchungen, II. sv., 1. díl, 3. vyd., str. 439). Jde zde o pochod,
jejž Husserl nazývá „unmitelbare intuitive Wesensanalyse der in
tentionalen Erlebnisse“ (tamtéž), tedy o jakousi tajuplnou intuici,
která není pouhým poznáváním, kterou ale přece dospíváme k to
mu, čemu se obecně říká poznatky. Vystupuje zde nejasný pojem
„zážitku“ (srovn. nadpis pátého oddílu prvního dílu II. sv. citova
ného díla: „Über intentionale Erlebnisse und ihre Inhalte“).
Představu věci dlužno rozlišovati — podle Ritzela, Über analy
tische Urteile, Jahrbuch für phänomenologische Forschung, III.
”) Neuškodí snad v této souvislosti poznámka, varující od identifikace tohoto
autora s Erichem Kaufmannem (viz jeho spis Kritik der neukantischen Rechts
philosophie. 1921).
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sv., str. 299; citováno podle Kaufmanna, str. 10 — od mínění
(Meinen) o ní. „Denn das Meinen ist als ein Denken anzuspre
chen, das Vorstellen aber dem Wahrnehmen zuzuordnen.“
Prostý protiklad chtění (vůle) a poznávání (intelektu), na
němž jsme vybudovali svou teorii práva, zdá se ovšem u srovnání
s těmito mnohými kategoriemi fenomenologického učení jako jest
„podstata“ (Wesen) na rozdíl od pouhé skutečnosti, „mínění“
(Meinen) na rozdíl od představování, „intuice“ na rozdíl od po
znávání, intencionální zážitek atd. velmi primitivním a jedno
duchým. Nicméně má nepopiratelnou výhodu, že jest nepoměrně
jasnější a srozumitelnější. Nenutí nás, abychom používali výrazů
a slov, jichž vlastní význam normální lidský mozek jen ztěží může
ovládati. Neujde nám ale při tom, že toto fenomenologické učení
jeví se jako pokus překonati nějakým způsobem původní postoj
kritického idealismu ve smyslu filosofie Kantovy a novokantismu,
a jeho příbuznost s jinými novodobými směry filosofickými, které
taktéž chtějí býti překonáním a pokrokem u srovnání s onou filo
sofií (srovn. na př. filosofii Bergsonovu). Všecky tyto směry ústí
podle našeho mínění konec konců v jakýsi druh vědeckého (filo
sofického) mysticismu.
Klade se otázka, jaký význam může míti tato fenomenologie
Husserlova a jeho školy pro normativní teorii vůbec a právní vědu
zvlášť? Zmínil jsem se již výše (str. 349) o tom, že Kelsenova
konstrukce Grundnormy pochází od Husserla. To znamená velký
přínos, nezmenšuje však Kelsenovu zásluhu. Husserl vychází dále
— stejně jako normativní teorie — ze zásadního dualismu mezi
kategoriemi „jest“ a „má býti“ (Logische Untersuchungnen, I. sv.
str. 40). Normativní úsudky jsou mu úsudky hodnotnými (Wert
urteile), poněvadž ten, kdo je činí, přikládá základní normě hod
notu, nebo ji u ní předpokládá. Tato hodnota jest jednotícím prin
cipem vědecké jednoty hodnotících úsudků. („Wir haben schliess
lich noch ein anderes, ebenfalls ausserwesentliches Prinzip wissen
schaftlicher Einheit zu erwähnen, es ist dasjenige, welches aus
einem einheitlichen wertschätzenden Interesse erwächst, also ob
jektiv ( ?) bestimmt ist durch einen einheitlichen Grundwert (bezw.
durch die einheitliche Grundnorm“ n. u. m. str. 236). Další styč
ný bod Husserlovy fenomenologie — a ostatně i Cohenova učení
— s normativní teorií jest její společný boj proti psychologismu
v logice. („Das Denken der Logik ist das Denken der Wissen-
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schaft“, Cohen, System der Philosophie, I. sv., str. 19; srovn.
Kunz, n. u. m. str. 31).
Srovnáváme-li však zisk a ztrátu, které normativní teorii
v oboru německého písemnictví působil její pozdější příklon k fe
nomenologickému učení, zdá se mně, že konečný výsledek jest přece
jen negativní. Negativním bude se ovšem jeviti jen tomu, kdo, jsa
přítelem jasných, byť i snad poměrně jednoduchých pojmů a před
stav, zavrhuje temné a mnohoznačné výrazy (jako na př. zážitek,
intuice a pod.) a zejména zůstává věren základnímu protikladu
funkce poznávání (jako typické funkce všeliké vědecké činnosti)
a vůle. Kritickému posuzovateli fenomenologického učení neujde
dále, jak mám za to, povšechný postřeh, že v něm základní vědecký
postoj, naznačený otázkou „proč?“ a příslušná argumentace (po
stup vědeckého důkazu) nehraje téměř žádnou úlohu. Učení to činí
dojem, že nic nedokazuje a nechce dokazovati. Slova se přiřazují
k slovům, kriticko-idealistický protiklad poznávajícího subjektu
a poznávaného subjektu mizí, a na jevišti zůstává jen subjekt, který
analysuje „danosti“ (Gegebenheiten, Sachverhalte a pod.) tak,
jak se jemu jeví. Záhadou při tom zůstává normativnímu teore
tikovi, jaký zisk by mohl plynouti z tohoto základního metodo
logického postoje pro jeho speciální vědu, v níž přece jde o po
znávání typických daností, t. j. norem. Než s hlediska literárněhistorického, které v této kapitole zaujímáme, nutno přece se zvlášt
ním důrazem konstatovati, že ze spisovatelů, kteří vyšli z norma
tivní školy právní, v oboru německého odborného písemnictví právě
ti, kteří vydali samostatné práce (viz shora), jsou v nich blízci
fenomenologickému učení, při čemž ani samotného Kelsena ne
sluší vyjímati. Příklon právě k onomu učení vysvětluje pak podle
mého mínění nemalý odklon od původní metodické posice, ba
v některých případech její přímé zapření. Autoři, kteří ve svých
pracích pokoušeli se poopravovati normativní teorii, tvoří však
v německém písemnictví mizivou menšinu proti těm, kteří, věrni
jejím základům, snaží se ji v jednotlivých speciálních otázkách
podrobně vybudovati. Nelze je zde jednotlivě uváděti a musí postačiti poukaz na zmíněný již Metallův bibliografický přehled,
otištěný v Kelsenově Reine Rechtslehre (1934), který podle autora
má býti pouhým prvním pokusem o vylíčení literatury, ryzí nauky
právní se týkající, a obsahuje nejen práce přívrženců, nýbrž i od
půrců, jakož i těch, kteří jsou pod jejím vlivem, nebo se jí podrobně
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zabývají. Uvedeny jsou tam ovšem nejen práce v německém ja
zyce, nýbrž i v jiných jazycích sepsané.
Vývoj normativní teorie právní v české literatuře bral se jiný
mi cestami. Velká událost světové války a její následky měly na
něj několikerý vliv. Na jedné straně zdržela válka publikaci mých
„Základů“ po pět celých let (viz předmluvu k nim), na druhé straně
však zřízení Masarykovy university v Brně (1919) umožnilo rychlý
rozkvět nové nauky. Jak by se byla vyvíjela, kdyby nebylo došlo
ke zřízení samostatného státu československého a následkem toho
i samostatné, t. j. na pražské fakultě nezávislé fakulty právnické
v Brně, nelze se dnes ani zhruba dohadovati.
V celku možno snad říci, že zmíněný vývoj u srovnání se sou
časným vývojem v německé literatuře vyznačuje se povšechně
větší věrností k původnímu východisku, jak obsaženo jest v mých
Základech. Ale i v české literatuře možno zjistiti jisté odštěpování
od tohoto východiska podle vědecko-filosofického profilu autorů,
jež tvoří protějšek k obdobnému zjevu v literatuře německé. Vše
odehrává se tu arciť v měřítku mnohem menším a má proto ráz
mnohem osobnější a následkem toho často i malichernější. I zde
možno vedle autorů, kteří stojí věrně ke škole, rozeznávati skupinu
zřejmých odpůrců (jednak takových, kteří věci rozumějí, a těch,
kteří jí nerozumějí, jednak takových, kteří proti ní polemisují,
a takových, kteří svůj nesouhlas dávají najevo pouhým mlčením)
od spisovatelů, kteří, aniž by se výslovně ke škole přihlásili, přece
jen ve svých pracech, vidouce nezbytí, přijímají — zpravidla bez
bližšího udání původu — její jednotlivé poučky. S literárně-historického hlediska zde zaujatého stojí konečně i za zmínku, že po
odchodu Kelsenově z vídeňské university jest právnická fakulta
brněnské university jediným universitním ústředím, kde normativní
teorie pěstována jest soustavně.
První, kdo v české vědě ihned a naráz pochopil význam norma
tivní teorie a dosah jejího reformního díla pro běžnou právní vědu,
byl Karel Engliš. Již r. 1914 překládá Kelsenovo originární, pro
Sborník věd právních a státních určené pojednání Sociologická
a právnická idea státní. V XVII. ročníku (1917—18) téhož časo
pisu publikuje pak svou první noetickou práci „Nástin národo
hospodářské noetiky“, která vychází — zcela obdobně jako norma
tivní teorie — z kriticko-idealistické filosofie Kantovy. I stopy
Schopenhauerovy filosofie, zejména jeho spis o čtverém kořenu
dostačujícího důvodu, jsou v ní — a stejně i v pozdějších samo
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statných spisech Englišových (na př. v Základech hospodářského
myšlení) — patrny. Svéráznost jeho hospodářské teorie a souvislost
její s normativní teorií (v původní její podobě) spočívá v kon
strukci no etického trialismu, jímž nahrazuje dualismus kausálního
a normativního poznávání, a to tak, že vsunuje mezi obě tyto po
znávací metody metodu teleologickou jako rovnocenný třetí člá
nek. Předmětem teleologického poznávání jest mu to, co jest chtěno
(postulát). Postulát jest zřejmou obdobou normy, vůle v něm vy
jádřená pak obdobou povinnosti, obsažené v normě. Vztah své
nauky k normativní teorii vylíčil autor v pojednání „Poměr mých
Základů hospodářského myšlení k normativní teorii právní“ (Ča
sopis pro právní a státní vědu, X, 1927) a „Teleologická teorie hos
podářská a normativní teorie právní“ (Obzor národohospodářský,
34. sv., 1929). Hned v první jeho noetické práci a v pozdějších
pak ještě zřetelněji objevují se i u Engliše (podobně jako u mno
hých jiných filosofických autorů) následky antinomie kantovského
pojmu „věci o sobě“, která zároveň jest a zároveň nemůže býti
předmětem lidského, a tudíž i vědeckého poznáváni. Englišova tripartice toho, co jest, co má býti a co jest chtěno (kausální, norma
tivní a teleologická metoda) vychází z noetického postoje kritic
kého idealismu, a to v té asi podobě, kterou mu dal Schopenhauer: to, co poznáváme, stává se předmětem našeho poznání jen
pomocí poznávacích forem, jichž užíváme (kausalita, normativita,
účelovost); bez nich jest zásadně nepoznatelným a tedy tím, čemu
Kant říká Ding an sich. Srovnej na př. Englišovu Teorii státního
hospodářství: „Předmětem teleologického poznávání jsou postu
láty a jich soubory. . .“ (str. 17) a stejně ve spise Teleologie jako
forma vědeckého poznání (str. 48). Podobně tvrdí normativní
teorie, že předmětem jejího poznávání jsou normy a jich soubory.
Vedle toho ale nacházíme u Engliše představu, že předmětem
teleologického poznávání jsou zjevy, pokud jsou představovány
jako chtěné, tedy patrně na rozdíl od týchž zjevů, představovaných
jako jsoucích resp. povinných (srovn. o tom blíže můj spis Právní
věda a věda o právu. Poznámky ke Kallabově a Englišově noetice,
1935, str. 31). Tyto „zjevy“ zůstávají — s hlediska kritického
idealismu — představou velmi neurčitou, pokud je neumístíme
v oblasti kausálního poznávání (jako fainomena), a jejich před
stava znamená, jak se domnívám, odklon od ryzího idealismu k re
alismu. Stávají se totiž jakousi „skutečností“ (realitou), která zde
jest bez ohledu na stanovisko, jež zaujímá poznávající subjekt
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(srovn. k tomu následující vývody o Kallabově kritice mého učení
na str. 375). Učení Englišovo, že předmětem kteréhokoliv pozná
vání, pokud jest empirické, jsou zjevy — a nikoliv kantovské
Ding an sich, které se poznávací metodou jeví jako ten či onen
předmět poznávání — může ale také znamenati odřeknutí se
transcendentálních problémů noetických, t. j. problém „dannosti“
něčeho jako předmětu poznávání přestává vůbec býti problémem.
Srovnej k tomu výrok Englišwu v pojednání Ekonomie a filosofie,
Národohospodářský obzor, 36. ročník, str. 397: „. . . nepátrám po
vzniku poznatků, nýbrž provádím analysu hotových poznatků.“
Něco podobného tvrdí o sobě i učení fenomenologické (viz shora),
pro které taktéž danost (Gegebenheit) předmětu poznávání není
problémem. Englišovo učení liší se však od něho ke svému prospě
chu tím, že jest prosto všeho mysticismu a trvá na přesném ohra
ničení intelektu (poznávání) od jiných sfér, jako jest na př. in
tuice ve smyslu Bergsonově nebo Husserlově.
Neblahý osud, který jest povšechným údělem kritického idea
lismu, pokud tento jest nucen operovati pojmem či představou
„věci o sobě“, stihl učení Englišovo i v tom, že se od něho v řadě
polemik odklonil jeho žák Jan Loevenstein, který vychází z filo
sofie Schopenhauerovy a zůstává jí věren (srovn. jeho posmrtné
dílo: Velká teleologie; konstrukce hospodářské noetiky, 1934).
Pokud jde o normativní teorii, dlužno jej však čítati k jejím vy
znavačům.
K normativní teorii přihlásil se svým druhým samostatným
spisem Jaromír Sedláček (Vlastnictví a vlastnické právo, 1919).
Soustavně rozvedl své noetické stanovisko ve své učebnici Občan
ské právo československé. Všeobecné nauky (1931). Při tom jde
mnohdy svými vlastními cestami, které uchylují se často dost znač
ně od původních koncepcí normativní teorie. Bylo již shora (str.
347) řečeno, že zavádí místo názvu „normativní teorie“ název normologie. Tato normologie jest mu vědou, která se zabývá funkcemi
pojmu práva (Všeobecné nauky, str. 6), resp. stanoví myšlenkové
vztahy mezi normami (str. 9), kdežto normativní vědy jsou ty,
které mají za úkol vytvářeti normy. Jako takové vědy uvádí logiku,
gramatiku a etiku. Tímto vytvářením rozumí patrně poznatky
o tom, jaká by norma býti měla, pokud se týče určování jejího
vztahu k životním prvkům (?). Nezodpověděna zůstává při tom
otázka, odkud by tyto normotvorné vědy braly měřítka, podle kte
rých lze usouditi, jaké by normy býti měly. Zdá se, že by tímto
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měřítkem mohly býti opět jen normy nebo zásady, poznávajícím
subjektem jako existentní (= platné) předpokládané.
Sedláček je přesvědčeným přívržencem kritického idealismu ve
smyslu Kantově (srovn. n. u. m. str. 3), v jednotlivostech však
působily na něj obraty, které provedl ve svém učení Kelsen a ani
Husserlova terminologie nezůstala na něho bez vlivu. Tak čteme
na str. 3, že „povinnost vyjadřuje nám to, že člověk má určitým
způsobem jednati“, na následující stránce pak, že „norma je pra
vidlo o lidském chování“ a dále na str. 29: „Norma se táhne k lid
skému jednání, povinným může býti člověk a jen člověk, a to buďto
isolovaně, nebo kolektivně“. Libovolné omezení těchto definic na
člověka není blíže odůvodňováno. Zdá se, že při tom nemůže jiti
o teoretický poznatek normologický (ve smyslu Sedláčkově),
nýbrž o definice, které přiklánějí se k obsahu empirických práv
ních řádů. V normě spatřuje Sedláček povinnostní úsudek, a to
zvlášť kvalifikovaný hodnotící úsudek, obsahující vedle pouhého
hodnocení i povinnost (n. u. m. str. 5). Pojmem hodnocení se však
Sedláček v uvedeném spise zvlášť nezabývá, nýbrž prohlašuje
jen, že normologie nehodnotí norem, jsou pro ni dány bez před
sudku, tak jako modernímu přírodozpytci příroda jest dána bez
hodnocení (str. 6). Tomu však zdá se odporovati výrok hned
následující: „Normologie zabývá se nejprve formálními před
poklady, jak normu poznám vůbec, jak poznám různé druhy no
rem. Na tom dosavadní normologie zůstávala. Mez však není
správná, neboť musíme také zjistiti, jak je obsah normy možný,
jaký je vztah se (má patrně býti: ke) zkušenosti, neboť jinak po
jem normy byl by neúplný“ (?). Nejasnost Sedláčkova pojmu
hodnocení zavinila, jak se domnívám, i nejasnost jeho kritiky
Englišova učení : „I u Engliše teleologie nemá samostatného před
mětu poznávání, teleologie jest dána u něho hodnocením světa jevů
postuláty, což není nic jiného než normy, při nichž abstrahujeme
od povinnosti (?), pohybuje se tedy teleologie Englišova v rámci
filosofie kantovské“ (str. 28). K tomu nutno podotknouti, že při
normě, pokud jest výrazem něčeho, co býti má, nelze abstrahovati
od povinnosti, poněvadž norma, pokud jest právě normou, ji vy
slovuje. Předmětem poznávání teleologického, pokud je chceme
koordinovat poznávání normativnímu, nemůže být ovšem svět jevů,
nýbrž musí jím býti postuláty (viz o tom můj spis „Právní věda
a věda o právu“). Sedláček sám směšuje hledisko normologické
s hlediskem teleologickým tím, že snaží se doplňovati ono tímto.
24
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Těžko srozumitelná je věta: „Teleologie tedy určuje obsah norem,
a teleologie činí nám obsah norem vůbec možným“ (str. 29). Pro
koho nebo komu by tento obsah určovala? Poznávající subjekt to
nemůže býti, poněvadž musí — aspoň s hlediska kritického idea
lismu — normu, a tím i její obsah, který právě chce poznávat,
předpokládat. Teleologické hledisko svědčí pouze empirickému normotvůrci, avšak ten, jak bylo shora v § 10 ukázáno, nepracuje s nor
mami, nýbrž s představami norem jako motivů lidského jednání.
Jen o normě, ve smyslu představy její jako motivu lidského jed
nání, možno říci, že teleologie určuje její obsah, resp. činí tento
obsah vůbec možným. Sedláček zdá se ztotožňovati schéma normy
vůbec se schématem empirické právní normy, když na str. 28 pro
hlašuje: „Norma praví: je-li A, má býti B.“ Obecné schéma normy
zní však : „Něco má býti“ a nijak nemusí míti formu hypotetického
úsudku. Je-li tomu tak, pak nelze nahlédnouti, jak by nám mohla
teleologie činit obsah norem možným. Sedláček dochází snad
ke svým důsledkům analogickým přenášením kantovských úvah
o možnosti úsudků (sc. syntetických a priori) do oboru normativ
ního. Jeho názoru přisvědčuje Kubeš v pojednání Čirá nauka
právní a věda soukromého práva (Časopis pro právní a státní
vědu, XVIII, str. 295), v němž jinak po zásluze hodnotí význam
Sedláčkův pro vývoj normativní teorie, zejména v oblasti práva
soukromého. Na základě této teorie jest zpracován i samostatný
• spis Kubešův Smlouvy proti dobrým mravům, 1933. Z ostatních
prací Sedláčkových, pokud zabývají se ryze teoretickými problé
my, buďtež uvedena tato pojednání: Resumé du problème de la
règle du droit, notamment du contrat (Ročenka právnické fakulty
Masarykovy university, IV, 1925), Theorie des Rechts (Juristen
zeitung für das Gebiet der Tschechoslovakischen Republik, 10. sv.,
1926), Pragmatismus a normologie (Ročenka právnické fakulty
Masarykovy university, X, 1931), Právní norma (Ročenka XI,
1932), Interprétation et application de la règle du droit (Revue
internationale de la théorie du droit, VII. ročn.), Právnická osoba
(Slovník veřejného práva československého), II concetto realistico
ed il concetto normologico della norma giuridica. Contributo al
realismo giuridico del Duguit e alla teoria pura del diritto del Kel
sen (Rivista internazionale di filosofia del diritto, 13. ročník).
Přivrženci normativní teorie a příslušníky brněnské školy jsou
vedle Zdeňka Neubauera i Adolf Procházka (Základy práva intertemporálního, 1928, Žalobní důvod. Studie k normativní konstrukci
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sporného procesu, 1931) a Karel Gerlich (Rozhodčí řízení v občan
ských rozepřích právních, 1932, Skutkové zjištění a právní posou
zení v řízení soudním, 1934, Právní posouzení a porušení zákona,
Soude. Listy, XIII, 1932.) Oba projednávají v citovaných pracích
pouze dílčí problémy právní s hlediska normativní teorie — vět
šinou jde o problémy procesuální, které řešeny jsou na základě na
uky o stupňovitosti právního řádu — a nemají tudíž příležitosti vyslovovati se o základních otázkách filosoficko-noetických. Přes to
však zaujímá v uvedených spisech reprodukce obecných teší norma
tivní teorie větší místo, než v podobných případech jinak bývá ob
vyklo. Vysvětlení a ospravedlnění tohoto postupu lze nalézti v do
savadním způsobu, kterým tradiční nauka a její zástupci u nás cho
vají se vůči normativní škole (viz níže). Povšechná témata projed
návají tyto další články Procházkovy: O platnosti derogovaného
zákona (Všehrd, 8. sv., 1927), O platnosti a účinnosti zákona (Mo
derní stát, 1. sv., 1928), Normativní teorie a tvorba práva (Sbor
ník Karla Engliše, 1930), Základy právního procesu v pojetí nor
mativní teorie (Právník, 71. sv., 1932).
Procesuálním problémům jest věnován i první spis Zdeňka Neu
bauera: Sociální pojištění po stránce procesní, 1928 (srov. k tomu
posudek Hoetzelův a Horův ve Sborníku věd právních a státních,
1928 a můj v Časopise pro právní a státní vědu, 1930). Jak vidět,
jsou to zejména procesuální otázky, které dosud zajímaly mladší
generaci normativní školy brněnské, což lze vysvětliti povšechnou
plodností nauky o stupňovitosti právního řádu. Jí zabýval jsem se
v několika pojednáních, uveřejněných ve Vědecké ročence právn.
fak. Masarykovy university (srov. zejména „K pojmu právního ří
zení“, VII, 1928 a „Studie k pojmu exekuce“, VIII, 1929). Ve
svém druhém samostatném spisu „Pojem státního území“ (1935)
zaujímá však Neubauer k povšechným problémům noetickým sta
novisko, jež se, jak mám za to, dost značně odklání od tradičního
pojetí kritického idealismu (viz k tomu podrobněji můj posudek
tohoto spisu v Časopisu pro právní a státní vědu, XVI, 1933).
V kapitole, věnované problému normativního poznávání a právní
vědě, prohlašuje totiž, že jest důležité, abychom přes metodický plu
ralismus přijali předpoklad jednotnosti resp. totožnosti zkušenost
ního objektu, který nazíráme různými hledisky resp. poznáváme růz
nými vědeckými metodami (str. 43). To znamená návrat k naiv
nímu realismu a pokud jde zvlášť o nauku státní, k Jellinkově teorii
„dvou stran“, t. j. státu jakožto jednotného zkušenostního objektu.
24*
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Následek zmíněného obratu k naivnímu realismu jest, že předmě
tem poznávání normativního jest Neubauerovi lidská vůle a nikoliv
norma (Problém vůle v poznávání normativním a teleologickém ve
Sborníku Karla Engliše, 1930). I Neubauer proto propadl palčivé
antinomií, skrývající se v konstrukci kantovské věci o sobě a i v jeho
úvahách hlásí se lidskému intelektu vrozená touha po jednotnosti
poznání, t. j. po překlenutí všelikých dualismů a trialismů. Proto
stává se mu předmětem všelikého empirického poznávání týž
zkušenostní objekt. Tento zkušenostní objekt podobá se velmi Englišově realitě (viz shora str. 367) a Kallabově skutečnosti (viz
níže str. 376). Z ostatních pojednání autorových uvádím: O pojem
práva (Všehrd, 3. sv., 1922), Důvod platnosti zákona (Časopis
pro právní a státní vědu, V, 1922), Platnost a účinnost zákonů
(Všehrd, 3. sv., 1922), Pojem možnosti v poznávání normativním
(Časopis pro právní a státní vědu, XVI., 1933), Normativní teorie
a marxismus (tamtéž, XVIII., 1933).
Příslušníky, resp. přívrženci normativní školy brněnské jsou
dále tito autoři: Fr. Brychta (Weyrův pojem práva a prof. Kallab,
Časopis pro právní a státní vědu, IV, 1921), Josef Budník (Kelsenovy námitky proti možnosti dualistické konstrukce mezinárod
ního práva, tamtéž, XVI, 1933, VerdroBova konstrukce primátu
mezinárodního práva, tamtéž, XVIII, 1935), Hynek Bulín (Samo
statné spisy: Dovolání podle práva československého, německého
a francouzského, 1935, Právní teorie a praxe, 1932; pojednání:
Konstrukce pojmu právních pramenů vůbec a pramenů římského
práva zvlášť s hlediska ryzí nauky právní, Sborník Karla Engliše,
1930, K problému hierarchie právního řádu, Všehrd, 14. sv., 1933,
Teleologie a normologie, Všehrd, 14. sv., 1933), Jan Caha (Fi
nanční věda a finanční právo, 1921), Kazimír Cakrt (Základní
pojmy obecného finančního práva, 1935), Václav Chytil (Filoso
fické základy normativní teorie právní a její poměr k hospodářské
noetice Englišově, Všehrd, 10. sv., 1929, Nepsané právo, Časopis
pro právní a státní vědu, XIII, 1930, Norma a postulát, v Engli
šově Sborníku, 1930, Pojmy v právní vědě, Všehrd, 12. sv., 1931,
Soubornost právního řádu, Právny obzor, 15. sv., 1932), Ervin
Hexner (Vadné akty správné v publikacích třetího sjezdu práv
níků československých, 1930, Fragment o manifestácii právněj
normy, Časopis pro právní a státní vědu, XIX, 1936, samostatný
spis: Stúdie k problému publikácie všeobecných právných predpisov,
1936), Rudolf Janeček (samostatný spis: Odpovědnost presidenta
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republiky a vlády, 1922), Jaroslav Krejčí (zejména tyto samostatné
spisy: Nařízení contra legem, 1927, Základní práva občanská a rov
nost před zákonem, 1929, Zásada právnosti státních funkcí a zásada
zákonitosti správy, 1931, Principy soudcovského zkoumání zákonů
v právu československém, 1932, Zpětná působnost zákonů s hle
diska práva ústavního, 1933), Bohumil Kučera (samostatný spis:
Mezinárodní rozsudek, Studie z mezinárodního soudního procesu,
1935), Rudolf Petržíla (Delegace zákonodárné moci a norma
tivní teorie, Časopis pro právní a státní vědu, VIII, 1925, Příspě
vek k teorii zmocňovacích zákonů, tamtéž, X, 1927, Několik po
známek k Fischerově referátu o Weyrově kritice metod sociologic
kých, tamtéž, 1928, str. 171), Jaroslav Pošvář (Skutečnost, postu
lát, norma, Časopis pro právní a státní vědu, XVIII, 1935, Trestní
právo správní, Veřejná správa, 1934, O vině u právních deliktů,
tamtéž, 1936, samostatný spis: Nástin správního práva trestního.
Studie o některých pojmech, zejména o vině, 1936), František
Rouček (Občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské
Rusi, všeobecná část, 1927, Úvod do předpokladů noetiky práv
ní, Časopis pro právní a státní vědu, XIX, 1936), Jaroslav
Stránský (samostatný spis: Vůle poškozeného ve skutkových pod
statách trestního práva, 1921, pojednání: Právo a revoluce, Vě
decká ročenka právnické fakulty Masarykovy university, 1924),
Josef Šafařík (Zákony formální a materiální, Časopis pro právní
a státní vědu, V, 1922), Theodor Uhde (Kelsenova konstrukce
logické formy právní normy, Všehrd, VI, 1925, Význam norma
tivní teorie, přednáška u příležitosti promoce sub auspiciis, 1927),
Vladimír Vybral (Právo a život, Všehrd, 4. sv., 1923, K problému
československého státního území, tamtéž, 6. sv., 1925, Pojem
orgánu v teorii státního práva, tamtéž, 1926, Pojem státního území
v moderní literatuře francouzského práva veřejného, tamtéž, 1927,
samostatný spis: Nástin československého práva finančního, 1935).
K normativní teorii se značně přiklání, aniž by to přímo vy
slovil, František Vavřínek (Justice a správa, Právny obzor, XIV,
1931, Český Merkl, Časopis pro právní a státní vědu, XIV, XV,
1931, 1932). Podobný poměr, ale ještě opatrněji formulovaný,
mají k normativní teorii Jiří Havelka (Poznámky k Weyrovu po
jmu právního řízení, Právník, 68. sv., 1929, Merklovo Obecné
právo správní, tamtéž, 70. sv., 1931), Jan Krčmář (Zákon a roz
hodnutí, Sborník věd právních a státních, 32. sv., 1932, Příspěvky
k pojmu právní povinnosti, tamtéž, 33. sv., 1933; srovn. k tomu
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mé poznámky v pojednání Povinnost a ručení, Vědecká ročenka,
XII, 1933, str. 30), a Vladimír Čermák (Konstrukce normy zá
kladní, Právník, 73. sv., 1934).
Značný vzrůst brněnské normativní školy byl však v českém
odborném písemnictví provázen stejným vzrůstem odporu a ne
přátelství. Odpůrce lze roztříditi ve dvě skupiny: jedna z nich,
a to daleko početnější, dává svůj odpor najevo (kromě snad pří
ležitostných soukromých projevů) mlčením a ignorováním. Z ny
nějších tří ústředí vědecké práce právnické — fakulty v Praze,
v Brně a v Bratislavě — patří členové posléz uvedené (kromě
Hexnera) většinou do této skupiny. K zmíněné skupině dlužno
dále čítati i velkou většinu členů fakulty pražské. Opačný poměr
zdá se býti na fakultě brněnské. Přechod Dominikův z tábora
přivrženců do této skupiny odpůrců zůstal ojedinělým případem
(viz jeho spis O zastavení práv z vynálezu, 1918; k tomu Časopis
pro právní a státní vědu, XVIII, 1925, str. 259). Ze skupiny těch,
kteří vystoupili polemicky proti thesím normativní teorie, dlužno
uvésti Hoetzela (Teorie a praxe rakouského práva správního, Sbor
ník věd právních a státních, 13. sv., 1913, K psychologii vědecké
polemiky, tamtéž; k tomu přiležitostné poznámky v jiných pracech
tohoto autora) a Hobzu. Polemiky ty — a to jak útoky, tak obrana
— netýkají se však ani tak filosofických základů oné teorie (chybí
k tomu nezbytná společná základna noetická), nýbrž mají velmi
osobní ráz.14) Srovn. k tomu příležitostnou registraci podobných
kritik pod heslem „Ukázky ze soudobé kritiky normativní teorie“
v Časopise pro právní a státní vědu, na př. XII, 1929, str. 54, 92,
179, XIII, 1930, str. 180, XIV, 1931, str. 101, XV, 1932, str. 333,
473).
Sluší dodati, že do řad odpůrců normativní teorie patří u nás
zatím i velká většina právních praktiků, ne snad proto, že by proti
ní zastávali jinou teorii, nýbrž spíše z nechuti k teoretickým úva
hám vůbec a z přesvědčení o jejich zbytečnosti pro praxi, resp.
praktický život. V tomto přesvědčení bývají ostatně utvrzováni se
strany odpůrců normativní nauky z oblasti teorie, pokud tito za
“) Pro účely literárně-historické musí zde býti vzpomenuto zejména počínání
Hobzova, který se neostýchá polemisovati v učebnici, určené pro posluchače,
na několika stránkách proti normativní teorii (na př. Úvod do mezinárodního
práva mírového, část I, 1933, str. 50—55), aniž by se slovem zmínil o autoru,
který ji v české literatuře v první řadě representuje. Jaká to malicherná ne
návist, neobávající se soudu budoucnosti!
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stávají a hlásají názor, že teorie jest zde pro praxi, že věda má
„sloužit životu“ (viz shora § 28), z čehož lehce může se vyvinouti
mínění, že teorie, které praxe nerozumí, jest již proto bezcenná
a že pravá teorie jest zde jen proto, aby opakovala to, co praví
praxe.
Ve skupině odpůrců normativní teorie lze konečně rozeznávati
zvláštní druh oponentů, kteří přes svou zásadní oposici proti ní
přejímají její základní tese, ba celý způsob její argumentace, včet
ně typické nomenklatury. Jako zvlášť příznačný příklad tohoto
druhu odpůrců lze čitováti Grňu (Civilní soudce a správní akt,
1935; k tomu můj posudek v Časopise pro právní a státní vědu,
XVIII, 1935).
Nejvážnějším, ba vlastně jediným skutečným kritikem noetických základů normativní teorie v našem písemnictví jest dosud
Jaroslav Kallab. Shora (str. 344) zmínil jsem se již o jeho po
sudku mých „Základů“ (srovn. můj článek Česká filosofie právní,
Časopis pro právní a státní vědu, III., 1920, který jest odpovědí
na něj, a repliku Kallabovu: Positivní právo a princip spravedl
nosti, tamtéž, IV, 1921). Před ním již uveřejnil své základní me
todologické dílo „Úvod ve studium metod právnických“, 2 svazky,
1920—21, o němž jsem pojednal v článku „Kallabův úvod ve stu
dium metod právnických“ v Časopise pro právní a státní vědu, IV,
1921. Posléze shrnul jsem to, co dělí Kallaba od normativní teorie
a co jej s ní spojuje, pokud možná přehledně ve své práci „Právní
věda a věda o právu. Poznámky ke Kallabově a Englišově noetice“
(1935). Jeho odpověď na tuto mou práci (pod týmž titulem v Ča
sopise pro právní a státní vědu, XVIII, 1935) věc, jak mám za to,
plně vyjasnila (srovnej k tomu poznámky Ad. Plachého v Časopise
pro právní a státní vědu, XVIII, 1935, str. 444—448 a J. Hrabánka v Moderním státu, VIII, 1935, str. 301—303) a nebude
již třeba šířiti se dále o našem sporu, třeba že se Kallab domnívá,
že jsem mu neporozuměl (na př. n. u. m. str. 331 a 335; srovnej
k tomu také jeho pojednání „Tři poznámky k Weyrově úvaze
o metodě sociologické“ v Časopise pro právní a státní vědu, IX,
1928). Není také možno reklamovati Kallaba pro normativní
teorii, jak jsem to učinil — s výhradami, které týkaly se základ
ních aspektů noetických — ve shora citované své práci, maje při
tom na mysli skutečnost, že Kallab přijímá výsledky oné teorie,
jak se projevují v jednotlivých jejích konstrukcích (na př. pokud
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jde o teorii stupňovitosti právního řádu; srovnej k tomu jeho po
jednání K pojmu právního řízení v Právníku, 68. sv., 1929).
Budiž v následujícím stručně naznačeno, v čem se rozchází
Kallab s normativní teorií, jak jí rozumím já. Předem jest to pro
blém předmětu normativního poznávání. Jím jest Kallabovi jakási
skutečnost, nikoliv jako kategorie výlučně kausálně-přírodovědecká,
nýbrž jako předmět (roz. empirický), o němž lze stejně činiti vý
povědi existenciální jako normativní. Mohu tedy o ní vypovídati,
jaká jest nebo jaká má býti. Tím přibližuje se tato skutečnost
Englišově „realitě“ (viz shora str. 367) a vzdaluje se od kantovského pojetí „věci o sobě“. Kallab stává se noetickým monistou
a zůstává jen metodologickým dualistou. Je tedy vidět, že i u Ral
laba, stejně jako u Engliše a Neubauera (viz shora str. 371) a ji
ných autorů, kteří jinak vyznávají kriticko-idealistickou filosofii
ve smyslu Kantově, projevuje se táž tendence směřující k pře
klenutí několikeré noetiky a tím k jednotnosti všeho poznávání.
Kallab dále — a to jest druhý základní rys jeho filosofického po
stoje, jímž liší se od normativní teorie — neuznává zásadního proti
kladu mezi intelektem a vůlí, mezi poznáváním (teorií) a chtěním
či jednáním nebo tvořením („praxí“ v nejširším smyslu). Jeho
noetika je volitivní, kdežto noetika normativní teorie je výlučně
kognitivní. Proto připouští představu poznávací funkce jako tvor
by něčeho a proto rozlišuje „vědu o právu“ od „právní vědy“:
ona pouze reprodukuje (poznává) předmět poznání, t. j. normy,
kdežto tato jej tvoří. Postoj této tvořící vědy jest — přes veškeré
protesty jeho zastánců — svou podstatou přirozeněprávní, kdežto
postoj oné vědy o právu spadá v jedno s metodou, které se v oboru
normativním říká positivistická. Od starších přirozeněprávních
teorií, jež vlastní materiální tvůrčí princip shledávali v Bohu (jus
divinum), v přírodě (jus naturale) nebo rozumu (jus rationale)
— a stávaly se tak nevěrnými svému vlastnímu východisku — liší
se Kallab tím, že tento materiální princip nahrazuje formálním,
který podle něho spočívá v jednotnosti poznání. Z této jednotnosti
poznávání plynou prý objektivní (= obecně platné) konkrétní ob
sahy norem. Ve své shora citované polemice (Časopis pro právní
a státní vědu, XVIII, 1935, str. 335) prohlašuje sice Kallab tento
důsledek svého učení za nesmyslnou myšlenku, kterou mu neprá
vem imputuji následkem svých omylů a svého neporozumění jeho
výkladům, a vytýká, že jsem podrobil kritice jeho názory na
základě článku „Právo a politika“, nepřibrav k tomu jeho obšír
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nější výklady v jeho knize „Úvod ke studiu metod právnických“.
O celém sporu nelze zde šíře a znovu pojednávati, ale do rámce
této kapitoly, věnované vývoji normativní teorie u nás, patří za
jisté závěrečná poznámka, že Kallabovy polemiky proti normativní
teorii činí přes veškerou svou zásadní odmítavost mezi ostatními
kritikami na přívržence její dojem pravé oasy v poušti.
Do tohoto rámce patří konečně i zmínka o založení mezinárod
ního vědeckého časopisu, k němuž popud vyšel z Brna (francouzsko-německá Revue internationale de la Theorie du droit. Vy
davatelé Leon Duguit (J), Louis le Für, Gaston Jeze, Hans Kel
sen, Fr. Weyr. Redaktor Jaromír Sedláček, redakční sekretář Rud.
Aladár Métall. Vydavatel R. M. Rohrer. Dosud 10 ročníků).
Osud, který stihl normativní teorii v domácím písemnictví
v kruzích t. zv. tradiční nauky právní, podobá se velmi tomu, jenž
byl — arciť v měřítku nepoměrně větším — jejím údělem v písem
nictví německém. Tak jako u nás staly se terčem útoku mé spisy,
tak byly jím v německé literatuře spisy Kelsenovy. Polemiky, vy
šlé ve formě článků a pojednání, nelze zde jednotlivě uváděti. Ze
samostatně publikovaných útoků sluší uvésti — vedle zmíněných
již Sanderových spisů a Kelsenových odpovědí (str. 361) —
Hold-Pernecka (Der Staat als Übermensch. Zugleich eine Aus
einandersetzung mit der Rechtslehre Kelsens, 1926, Kelsenovu
odpověď: Der Staat als Übermensch. Eine Erwiderung, 1926,
a Hold-Ferneckovu repliku „Ein Kampf ums Recht. Entgegnung
auf Kelsens Schrift Der Staat als Übermensch“, 1927) a Schwinda
(Grundlagen und Grundfragen des Rechts, 1928, a Kelsenovu od
pověď „Rechtsgeschichte gegen Rechtsphilosophie. Eine Erwide
rung“, 1928.)
To, co se všecko v nesčetných polemikách se strany zástupců tra
dičního směru normativní teorii vytýká, shrnul Kelsen lapidárním
způsobem v předmluvě ke své nejnovější práci. (Reine Rechtslehre.
Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, 1934. )14a)
Správně podotýká zde, že vášnivost výtek, v dějinách právní vědy
zcela ojedinělá, nedá se nijak vysvětliti z pouhých věcných protiv
mezi oběma tábory a pokračuje takto: Spor nejde, jak by se zdálo,
o postavení právní vědy v soustavě věd a o důsledky z toho ply
noucí, nýbrž o poměr její k politice a přesné oddělení jedné od
druhé, o zřeknutí se zakořeněného zvyku, podle kterého hlásají se
”a) Srovn. k tomu též Métall, Die politische Befangenheit der Reinen
Rechtslehre (Revue internationale de la théorie du droit, X, 1936).
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ve jménu vědy o právu, tedy s odvoláním na objektivní instanci,
politické požadavky, které mohou míti jen velmi subjektivní ráz,
i když vystupují v nejpoctivějším přesvědčení jako ideály nějakého
náboženství, národa nebo třídy. To jest příčinou oposice proti ryzí
nauce právní, která hraničí až na nenávist, to jest pozadí boje,
který vede se všemi prostředky proti ní (str. V.). A čeho se vlastně
dopustila? Jedni opovržlivě tvrdí, že jest zcela bezobsažná, prázd
nou hrou dutých pojmů; druzí však varují před ní, neboť její pod
stata prý znamená následkem své subversivní tendence vážné ne
bezpečí pro stát a jeho právo. Nejčastěji se vytýká, že se ryzí na
uka zcela zdržuje jakékoliv politiky, vzdaluje se skutečného života
a jest proto vědecky bezcennou; avšak stejně často můžeme o ní
slyšeti, že vůbec není s to, aby splnila svůj základní metodický
postulát, jsouc prý sama jen výrazem určitého politického hod
nocení. Avšak kterého? Fašisti ji označují za demokratický impe
rialismus, liberálové a sociální demokrati ji považují za průkopníka
fašismu. S komunistické strany bývá označována za ideologii ka
pitalistického etatismu, nacionálněkapitalistické strany ji diskva
lifikují brzo jako čirý bolševismus, brzo jako skrytý anarchismus.
Jedni ujišťují, že je spřízněna s katolickou scholastikou, druzí však
věří, že se v ní vyskytují charakteristické známky protestantské
státovědy a pravovědy. A nechybí ani ti, kteří v ní nalézají prvky
ateistické. Zkrátka nechybí žádný politický směr, ze kterého by ne
byla ryzí nauka právní podezírána. Ale právě to vše nejlépe do
kazuje, lépe než ona by sama mohla, její ryzost (str. VI, VII).
K příčinám vášnivého odporu proti normativní teorii, které
uvádí Kelsen, přidal bych však ještě jednu, jež je povahy psycho
logické: je to vzrůst nové nauky, jehož rozměry — stejně jako
rozměry odporu — nemají v dějinách právní vědy příkladu. Za
pouhé čtvrtstoletí svého trvání vzbudila normativní teorie vpravdě
mezinárodní zájem a stala se, jak to ostatně odpovídá její pod
statě, naukou skutečně mezinárodní. Proti vášnivým odpůrcům
stojí stejně vášniví přívrženci. Zájemci vyskytují se ve všech téměř
státech a národech, jak dokazují jednak několikerá vydání, jed
nak četné překlady některých Kelsenových spisů. Ani tato zjevná
skutečnost není však odpůrci uznávána (viz Sandera, který —
r. 1935 — mluví „o několika málo autorech, kteří s velkou tvrdo
šíjností hájí zásady tak zvané normativní, ryzí nauky právní“;
Verfassungsurkunde und Verfassungszustand der Tschechoslowa
kischen Republik, str. 194.)
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Nutnost druhých vydání u spisů ryze teoretických jest ve vě
deckých literaturách velkou výjimkou. Z Kelsenových spisů dožily
se druhého vydání vedle Hauptproblemů tyto spisy: Das Problem
der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts, Vom Wesen
und Wert der Demokratie, Sozialismus und Staat, Der soziologi
sche und juristische Staatsbegriff (také japonský překlad vyšel
již v druhém vydání, 1929). Mezinárodní význam, kterého si nor
mativní teorie dobyla, projevuje se pak v četných překladech Kel
senových spisů do jiných jazyků. Tak byla jeho práce Uber
Grenzen zwischen juristischer und soziologischer Methode a nej
nověji i Hauptproblemy a pojednání Die Technik des Völkerrechts
(Zeitschrift für öffentliches Recht, 1934) přeloženy do srbštiny.
Do čínského jazyku přeloženy Hauptproblemy 1935. Do japon
ského jazyka byly vedle uvedeného již spisu, přeloženy:15) pojed
nání Die Rechtswisenschaft als Norm- oder als Kulturwissenschaft
(Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volks
wirtschaft, 40. ročník, 1916; 1923), Vom Wesen und Wert der
Demokratie (1932), Grundriss einer allgemeinen Theorie des
Staates (1927), Die philosophischen Grundlagen der Naturrechts
lehre und des Rechtspositivismus (1932) a nejnověji i Allgemeine
Staatslehre. Francouzsky vyšly: Vom Wesen und Wert der
Demokratie (1932), Grundriss einer allgemeinen Theorie des Staa
tes (1926), Die platonische Gerechtigkeit (Kantstudien, 36. sv.,
1933; 1932), Die Technik des Völkerrechts und die Organisation
des Friedens. Anglicky: Der Begriff des Staates und die Sozial
psychologie. Mit besonderer Berücksichtigung von Freuds Theorie
der Masse (Imago, Zeitschrift für Anwendung der Psychoanalyse
auf die Geisteswissenschaften, 8. sv. 1922; 1924). Die Technik des
Völkerrechts und die Organisation des Friedens (viz výše; 1934),
italsky: Vom Wesen und Wert der Demokratie, Das Problem des
Parlamentarismus (1925; 1929), Grundriss einer allgemeinen
Theorie des Staates (viz výše; 1933), Die Idee des Naturrechts
(Zeitschrift für öffentliches Recht, 7. sv., 1927; 1930), Juristi
scher Formalismus und Reine Rechtslehre (Juristische Wochen
schrift, 58. sv., 1929; 1933), španělský: Allgemeine Staatslehre
(1934), Grundriss einer allgemeinen Theorie des Staates (1928),
”) Srovnej několikrát již citovaný Métallův seznam prací Kelsenových, kde
uvedeny jsou i ostatní cizojazyčné práce autorovy, které nejsou překlady ně
mecky publikovaných originálů. Hořejší přehled má býti pouze dokladem mezi
národní rozšířenosti normativní teorie.
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polský: Das Problem des Parlamentarismus (1929), Reine Rechts
lehre (1934), řecký: Grundriss einer allgemeinen Theorie des
Staates (1929), rumunský: týž spis (1928; maďarský 1927), v ma
ďarském jazyku též Der Wandel des Souveränitätsbegriffes (Studi
filosofico-giuridici dedicati al Prof. Giorgio del Vecchio, 1931).
V českém jazyku vyšly: Sociologická a právnická idea státní
(Sborník věd právních a státních, 14. sv., 1913, 1914, přeložil
K. Engliš), O podstatě a hodnotě demokracie (1933, přeložil
Václav König), Základy obecné teorie státní (1926, přeložil
Fr. Weyr), Juristický formalismus a ryzí nauka právní (Časopis
pro právní a státní vědu, XII, 1929, přeložil Fr. Weyr), Ryzí na
uka právní. Metoda a základní pojmy (1933, přeložil Václav
Chytil).18)
Kdo by chtěl spravedlivě posouditi význam a dosavadní roz
šíření normativní teorie, jakož i mezinárodní zájem, který vzbu
dila, musil by její osud srovnati s osudem nepřehledné řady jiných
teorií, které se v oboru právní vědy neustále vyskytují, ale poměrně
velmi brzy — po náležité registraci — opět zanikají. Jak přívrže
nec, tak odpůrce normativní teorie musí přiznati, že dosavadní
osud její jest zcela výjimečný a ojedinělý. Pochopí pak také prudký
odpor závistivých nepřátel, byť i zůstane snad bezradným vůči
taktice jednotlivců a celých universitních fakult, pokud se domní
vají, že ke zdolání vědeckého hnutí, jež zmocnilo se již celého
světa, stačí ubohý prostředek dočasného ignorování a zatajování.

“) V této souvislosti jest i zaregistrovati český překlad Merklova Allgemei
nes Verwaltungsrecht (pořízený Václavem Chytilem, 1931, 1932). Tento spis
přeložen i do španělského a řeckého jazyka (1934).
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VĚCNÝ REJSTŘÍK
Actes de gouvernement 318
Actio in rem a in personam 200
Actio popularis 142
Agnosticismus 18
Aitiologie 23, 77
Akt, pojem 189
Akt správní, pojem 314
Akty ex nunc působící 193
Aliance 268
Ancilla theologiae 159
Antinomické problémy 18
Antinomie v poznávání normativním 33
Aplikace norem 342
Autarkie 267
Automatická normotvorba 81, 133
Autonomie a heteronomie jako prin
cipy normotvorby 137
Autonomie a samospráva 311
Autoritativní normotvorba 81, 139

Bilaterální právní poměr 199
Blanketní norma 126, 319
Božské právo 206

Causa 201
Celek právního řádu 95
Celek sociální, pojem 89
Centralisace a decentralisace 280
Cesse 202
Circulus vitiosus 70
Církev a stát 253
Citace literatury 17
Civitas composita 271

Časové omezení platnosti norem 122
Československý stát, jeho vznik 93
Člověk a osoba 94
Danost, pojem 25
Decentralisace a centralisace 280

Delegace moci zákonodárné 288
Delegace normotvorné funkce 52
Delegační vztah mezi normami 44, 125
Demiurgická právní věda 19
Demokracie bezprostřední a nepřímá
264
Demokracie individualistická a kolektivistická 295
Demokracie jako princip normotvorby
140
Despotie, pojem 255
Determinismus 59
Determinovanost formální a obsahová
51
Dělba práce 284
Diktátor (vůdce) 250, 297
Diktatury 267
Disciplinární norma 72
Disciplinární předpisy 353
Dokonané skutky (faits accomplis)
234
Domovské právo 223
Donucení jako znak právní normy 178
Donucovací řád 355
Doplnění normy 110
Druhotná norma jako skutková pod
stata 133
Duch národa 77, 207
Duch národa jako pramen práva 99
Duchové vědy 60
Duše 362
Důvod poznání práva 100
Dvoj norma 350
Eidetické vědy 363
Empirický normotvůrce 40
Empirické normové soubory 12
Entelechie 116
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Etika 18, 338
Exaktní vědy 23
Exekuce, pojem 131
Existence, pojem 25
Faits accomplis (dokonané skutky)
234
Fakticita norem 204, 357
Fakticita práva 85
Faktický zájem 177
Fenomenologické učení 357
Fikce, pojem 91, 222
Fiktivní teorie právnické osoby 222
Filosofie idealistická 24
Filosofie ve smyslu formálním a hmot
ném 23, 154
Fiscus 185
Forma a obsah, poměr 27
Formální a obsahové pojmy 169
Funkce, funkcionář, pojem 120, 235
Funkcionální vztahy 356

Gramatická jednotka normová 107, 111
Hierarchie norem 44
Hodnotící vědy 60
Hodnoty negativní, pojem 61
Hrozba a slib normotvůrcův 57
Hřích a trest 59
Hypotesa, pojem 91

Ideální a reální typy státních forem 247
Identita normy 110, 142
Identita práva subjektivního 202
Identita státu 231
Ideologie římského práva 155
Imperativní mandát 293
Imperialistický světový názor 230
Imperium 228
Imperium veřejnoprávní osoby 182
Imunita 292
Indeterminismus a determinismus 59
Individualita státní 231
Individualita ve smyslu přírodovědec
kém 232
Individuální odpovědnost, omezení 114
Injurecesse 201
Instanční postup, pojem 142
Institut právní 79
Instrukce, interní normy 123

Interpretace norem 342
Intuice 363

Jedno- a vícedimensionální pojetí před
mětu normativního poznávání 49
Jednohlasnost, princip 138, 286
Jedno- a dvoukomorová soustava 290
Jednota právního řádu 95
Jednotnost normových souborů,
obsahová a formální 46
Jmenování panovníka 261
Jurisprudence politisující 162
Jus divinum 85
Jus personalissimum 288
Jus quaesitum 143
Kassatorní a reformatorní funkce 143
Kompetence jako subjektivní opráv
nění 121
Kompetence, pojem 105
Kompetenční kompetence 123
Kontinuita a diskontinuita 79
Kontrasignace 259
Kontrasignace ministerská 324
Korporace veřejnoprávní 115, 182
Kříse demokracie 299

Legální definice 107
Legální interpretace 187
Leges imperfectae 58, 72, 176, 177
Legitimita 234
Lex specialis 128
Liberalismus 295
Liberum arbitrium indifferentiae 38
Lidová iniciativa 264
Logická uzavřenost normových sou
borů 97
Logika a matematika 26
Los a volba 278

Mancipace 201
Mandáty mezinárodní 270
Matematika a logika 26
Mathesis universalis 363
Mechanismus, pojem 116
Metafysická tendence 27
Metafysika, název 29
Metanormativita 29
Metanormativní hledisko 39
Metoda civilistická a publicistická 215
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Metoda induktivní a deduktivní 26
Metoda v běžném smyslu 23
Metoda normativní 74
Meze místní, časové, věcné, platnosti
norem 122
Mezery v právu 98
Mezinárodní právní řád 229
Mezinárodní právo, konstrukce 96
Měření, pojem 60
Mínění (Meinen) 364
Mluvnická jednotka normová 107, 111
Moc, pojem 273—275
Mocenské poměry 184
Mocenské teorie 183
Monistické a dualistické konstrukce
mezinárodního práva 96
Monokratický a kolegiální princip 286
Morální osoby 113
Motiv, pojem 30
Mysticismus 364
Mytologie antická 53

Nabývání a pozbývání práva 201
Nadčlověk 217
Nadřízenost a podřízenost právních
subjektů 182
Nadstát, stát světový 231
Nájemce a pachtýř 199
Nález, pojem 192
Nárok, oprávnění 173
Nařízení, pojem 244
Nařízení, praeter a secundum legem
317
Nedělitelnost státní moci 235
Nedělitelnost území státního 261
Nej vyšší norma (Ursprungsnorm) 96
Neodpovědnost hlavy státu 325
Nezadatelná práva občanská 308
Nezávislost soudcovská 279
Noetika 23
Noetika kognitivní a volitivní 376
Nominalismus a realismus 63
Norma a povinnost 36
Norma, personifikace její 119
Norma singulární 43
Normativní teorie, název 347
Normologie 23
Normologie, název 347
Normologie, pojem 11

Normotvorba automatická 81, 133
Normotvorba autoritativní 81
Normotvorný subjekt 38
Normotvůrce teoretický a praktický 55
Normové soubory dílčí 51
Normový soubor rozvitý a nerozbitý 48
Normy a představy norem 31
Normy jako motivy 30
Normy nemožné, nerozumné 55
Normy sankcionované 43
Nouzové právo státu 308
Novace 202
Novokantovský směr 334
Nucené svazky 223
Nulita relativní a absolutní 33

Obecná práva 169
Obecné pojmy právní, význam 169
Objektivace práva 175
Obligatio naturalis 177
Obsah a forma, poměr 27
Obsahová vadnost normy 33
Obsahový a formální princip jednot
nosti normových souborů 46
Odbornictví v jednotlivých právních
disciplinách 214
Odpovědnost ministerská 326
Oficiální a disposiční zásada 139, 141
Ohnisko normového souboru 48
Ohnisko právního řádu 80, 232
Ohnisko, Urnorma 105
Opinio necessitatis 210
Oprávnění, která jsou zároveň povin
nostmi 175
Optimismus vědecký 26
Orgán orgánu 117
Orgán státní, pojem 119
Organická teorie státu 222
Organismus, pojem 116
Orgány primární a sekundární 263
Osoba a člověk 94
Osoba, pojem 222, 341, 345
Ospravedlnění normového souboru 208
Ospravedlnění práva 99
Ospravedlnění státní formy 252

Pacta sunt servanda 349
Panství nad věcí 198
Parlamentární demokracie 265
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Parlamentární režim 299
Pars major pars sanior 286
Patriarchální pojetí státu 253
Patrimonium 253
Persona, pojem 113
Personifikace norem 53, 119
Platnost, pojem 25
Plutokracie 263
Poddaní, pojem 185, 186
Podřízenost a nadřízenost právních
subjektů 182
Pojmy obsahu práva se týkající
(Rechtsinhaltsbegriffe) 81
Pokrok, pojem 78
Polarisace 37, 61
Politické strany, právní úprava 297
Politika 19, 154
Politika a právo 335, 337
Politikové, pojem 81
Poměrné zastoupení a soustava větši
nová 291
Positivistická metoda 86
Positivnost práva 204
Používání práva, pojem 173
Povinnost a norma 36
Povinnost jako etický pojem 353
Povinnost ve smyslu objektivním
a subjektivním 36
Povinnostní normotvorba 39
Povinnostní subjekt ve smyslu teo
retickém a praktickém 56
Poznatky absolutní a relativní 18
Poznávání jako funkce fysiologická 28
Poznávání soustavné 23
Pravda materiální a formální v řízení
právním 143
Pravdy absolutní 18
Pravidla právní, pojem 172
Pravidla pro chování lidské 94
Právní a státní řád 213
Právní jednání kausální 201
Právní moc 142, 143, 320
Právní poměr, pojem 94, 182, 199
Právní pravidlo (Rechtssatz) 339
Právní skutečnosti a jednání 200
Právní zájem, pojem 177
Právní základy, pojem 172
Právní zkušenost 360

Právnické osoby 113
Právo církevní 213
Právo jako statek 174
Právo na kompetenci 121
Právo rodinné a dědické 197
Právo správní, pojem 213
Právo státní, pojem 213
Právo ústavní, pojem 213
Právo živé a mrtvé 85
Prerogativa panovníkova 238
Presidentská republika 265
Představy o normách 31
Přechod práv 110, 201
Primát práva mezinárodního 281
Primát práva mezinárodního a vnitro
státního 230
Primogenitura 260
Priorita státu před právem 92
Problém, pojem 26, 39
Problémy „na oko“ 53, 54, 91
Proces obrazný 201
Proces, pojem 133
Programy politických stran 294
Promulgace 304, 323
Protektoráty 270
Prvotní norma 348
Příčetnost, přičitatelnost 36
Přičítání 333
Příroda jako předmět poznávání 26
Přirozené právo 153
Přirozené právo jako sekundární 209
Přirozené právo s měnivým obsahem
206
Příslušnost, pojem 105
Psychologismus 364
Původní norma (Ursprungsnorm) 96

Racionalisace normativního poznávání
19, 62
Racionální myšlení 27
Rámcová norma 126
Realismus naivní 26
Realita, pojem 367
Recepce 79
Recepce římského práva 149
Referendum 264
Referendum a lidová iniciativa 293
Relativismus myšlení 27
Relativistický postoj 18
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Rektroaktivita 122, 127
Representace, pojem 117
Res judicata 142, 143, 320
Revoluce, pojem 80
Revoluce ve smyslu normativním 233
Rovnováha státních funkcí 238
Rozdíly; věda o nich 167
Rozpětí mezi světem, jaký jest, a svě
tem, jaký má býti 56
Rozsudek a smlouva, vzájemný hier
archický poměr 130
Ručení, pojem 118

Rád, pojem 76
Římská právní věda 144
Řízení, pojem 133
Sankce a veto 322
Sankční norma 71
Samospráva 279, 310
Sbírky norem jako prameny práva 102
Sdružení států 267
Sebevázanost normotvůrcova 106
Sekundární norma 72
Schvalování norem 138
Skutečnost, pojem 25, 40
Služebnosti státní 270
Služební instrukce 303
Slyšení stran 139
Smlouva a rozsudek, vzájemný hier
archický poměr 130
Smlouva společenská 278
Smlouva trhová 200
Smlouvy obligační 200
Smlouvy veřejnoprávní 186
Smysl dějin 78
Soběstačnost států 267
Sociologická pravověda 155
Soud (úsudek) normativní 34
Soluce, pojem 131
Soukromé právo hmotné 16
Společenská smlouva 254
Společnost národů 269
Spolek států 269
Spolkový stát 268, 271
Správa přímá a nepřímá 306
Správa veřejná a soukromá 309
Spravedlnost absolutní 18
Správní akty 314

25

Správní nařízení 123
Správní soudnictví 301
Srovnávací metoda 78
Srovnávací pravověda 165
Stát a církev 253
Stát a společnost 217
Stát dílčí 231
Stát jako sociální útvar 91
Stát papežský 221
Stát právní 298
Stát států 270
Stát stran 297
Stát světový, nadstát 231
Stát vůdcovský 297
Stát, vznik a zánik 92
Státní moc 225
Státní občanství 223
Státní právo 89
Státní úředníci 117
Státní úředník, pojem 284
Státy polosuverénní 227
Stavovská monarchie 257
Stupňovitost normového souboru 44
Subjekční smlouva 254
Subjekt ve smyslu normativním 222
Subjektivisace normy 114
Subjektivní právo jako oblast svobody
193
Subsidiární právo 196
Sukcese států 232
Supletorní povaha práva 194
Suum cuique 146, 359
Suverenita právního řádu 228
Suverenita státní 225
Svazy států 268
Svépomoc 178
Svoboda státoobčanská 241
Svoboda vůle 59
Svrchovanost právního řádu 97
Svrchovanost státu 225
Svrchovanost ve smyslu normativním
284
Synallagmatický právní poměr 199
Synkretické definice 216
Synkretismus metodový 52
Systém, soustavnost, pojem 23
Systematické pojmy právní 170

„Školské případy“ 64
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Teleologická definice státu 231
Teleologická metoda 367
Teleologie 19
Teleologie, název 348
Teokracie 252
Teorie a věda, pojem 9
Tertium comparationis pojmů 166
Timokracie 263
Tradice 201
Transcendence poznávajícího hlediska
103
Transformace mezinárodního práva 97
Trest, pojem 58, 132, 358
Trialism noetický 367
Tvorba předmětu poznávání 28
Typické pojmy 170

Unie reální 269
Unie státní 62
Universalie 62
Universalistická metoda 217
Ursprungsnorm 96
Úřad správní, pojem 302
Úřad státní, pojem 118
Ústava ve smyslu obsahovém 16
Ústavní a obyčejné zákony 244
Ustnost (písemnost) řízení 139
Územní korporace 218

Válka jako exekuční prostředek 229
Věc o sobě 24, 336, 367
Věda a teorie, pojem 9
Věda jako pramen práva 100
Vědy duchovní či duševní 19
Vědy exaktní 23
Verbalismus 361
Veřejnoprávní korporace 115, 219
Většina kvalifikovaná 287
Většina prostá (absolutní) 287
Většinová zásada 138

Vina a trest 60
Vina, pojem 38
Vláda jako funkce státu 239
Vláda, pojem 140
Volební právo 291
Volební strany či skupiny 296
Volná a vázaná státní činnost 241
Volné uvážení orgánů druhotných 242
Volné uvažování 319
Volní moc 173
Volnoprávní směr 339
Vrchní vlastnictví 254
Výkon normy, pojem 131
Výkonná moc, pojem 241
Výlučnost normativního poznávání 45,
47
Vynucení normy 132
Vynutitelnost povinností 176
Výsost kompetenční 123
Vývoj, pojem 78
Vznik a zánik práv (soukromých) 200
Zájem právní a faktický 177
Zájem veřejný, pojem 310
Zájmová jurisprudence 339
Základní (nezadatelná) práva 193
Základní práva občanská 308
Základní věda (Grundwissenschaft)
362
Zákon, obecný pojem 116
Zákony ve smyslu formálním a mate
riálním 287
Zástupce, pojem 116
Zážitek (Erlebnis) 363
Zeměpanské úřady 279
Zmatečnost 33
Změna normy 109
Zrušení normy 109
Zrušitelnost normy 34
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