dokázal, že určité poznatky - poznatkynormativní - nelze získati přírodovědeckou methodou, ale sám
specifické methody normativního poznávání nepodaL
Methoda tato ~odle Wey.ra jest úsilím po racionalisaci notmativtlího poznávání t. j. znamená
uvědomění, že nezbytným předpokladem normativního poznávání jest norma (soubor norem) a že tento
předpoklad ~ochá# od oznáva·ícího ub·ektu. Představa objektivní normy, která by zde byla bez ohledu
na její supposici poznávajícím subjektem, byla by představou meta normativní resp. stala by se zároveň
metafysickou, kdybychom takové normě přisuzovaly existenci ve světě, jaký jest.
Proti námitce, že se tím znemožňuje jakékoliv '.)bjektivní poz~ání normativní, protože kdo normativně poznává, přináší ssebou normu, brání se Weyr tím, že by tutéž námitku bylo možno učiniti
poznávání kausálnímu neboť i ono musí předpokládat t. j. přinésti s sebou předmět svého poznávání
totiž svět, jaký jest, nebo-li svět vnější, jehož existenci stejně nemůže prok~zat, jako normativní poznávání nemŮže prokázat platnost normy.
Poskytují tudíž obě methody jen poznatky relativní ve smyslu noetické závislosti předmětu na
subjektu poznávání a jeho methodě poznávací. Absolutní poznatek věci o sobě jest nepřÍstupný. Tyto
hranice překročuje theologie sestrojujíc k absolutním normám i jejich tvůrce totiž Boha, nevědomky
překročuje j~ i věda, zejména sociologie a ostatní vědy o duchu, hodnotě a kultuře, překročuje je
i ethika hledající absolutně platné ethické normy a věda právní hledající absolutně platné právo. Sem
spadají snahy o řešení problému práva přirozeného, o poznání absolutně správného práva a absolutní
spravedlnosti. Možnost těchto pojmů a tedy jakýsi naivní realismus v oboru práva budou hájiti zejména ti, kdož proti právu positivnímu budou stavěti právo přirozené jakožto žádoucí cíl změny.
Poznávání racionalisované normativní theorií si uvědomí, že ona absolutní norma je supponovaným postulátem poznávajícího subjektu a že by bylo methologicky nepřípustno uvažovati zároveň
s hlediska dvou systémů normových, totiž práva positivního a přirozeného. Uvědomuje si hranice
. svého poznávání a snaží se vypuditi metafysiku, odstraněnou již z oboru moderních přírodních věd,
také z věd duchovních, hodnoticích či povšechně sociologických, kam se utekla. Při tom nebude se
domnívati, že se jí kdy podařÍ proniknouti v nepoznatelno.
(Dokončení.)

DVĚ PUBLIKACE O ORGANISACI POLITICKÉ SPRÁVY. Pod tímto záhlavím učinil
p. V. Verner ve 3. čísle MS. mé knize řadu výtek. Nejedna z nich netýká se výhradně knihy mé, nýbrž
více méně běžného typu komentářů, a to i dobrých a osvědčených, z nichž nejeden je větší o menších
věcech a nep.í proto ještě špatný.
Domnívám se, že se v nazírání na úkol komentáře s p. V. podstatně rozcházíme. On klade váhu
na rychlou orientaci do té míry, že se spokojuje i »s trochu možným výkladem, třeba že tento tu i tam
veškerých, pochybností o pravém výkladu předpisu · neodstraňuje«. O ceně materialií zákonných pro
účel komentáře vyslovuje se velmi skepticky.
Dle mého názoru má však komentář býti pomůckou výkladu (§ 6. obč. zák.), tudíž především
informovati o úmyslu zákonodárcově. Kladu proto materialie před sebe genialnější, ale vždy subjektivní
názory odborníků, specialistů a autorit. Komentář nemá prec zvykati praktického právníka pohodlnému
řemeslu a spoléhání na verba magistri, nemá-li svésti praxi někdy až k důsledkům, jež se diametralně
rozcházejí s intencemi zákona. Nejsem ostatně s tímto názorem osamocen a sám p. kritik ve svém komentáři k řádům volení ·do NS. (r. 1925) mezi prameny a pomůckami komentáře klade »důvodové
zprávy a referáty při parlamentním projednávání« na místo prvé, uvádí pak jako další prameny praxi
a judikaturu - a nic více!
Právem mně vytýká, že jsem všude nevyznačil, »pokud některé předpisy jsou změněny nebo zrušeny«. Přiznávám se, že učinil jsem tak vědomě. Snaha má, vyhnouti se tomuto nedostatku, ztroskotala ha překážkách v době, která mně pro sestavení knihy byla vyměřena, nepřekonatelných. Jsou to
asi tytéž, pro které se státní adminis!rativa dosud ani v jediném resortu (za plná téměř čtyři léta) ne-
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odhodlala vyhověti rozkazu restrikčního zákona a pOřÍditi svod platných norem správních. Ostatně
. p. kritik - zdá se - laboroval ve zmíněné své knize s týmiž nesnázemi a vyvázl z nich prostou poznámkou (na str. 39), že normy tam otištěné »platí ovšem jen potud, pokud se nestaly v mezidobí ·
bezpředmětnými« (sic!), což jest každému právníkovi z § 9. obč. zák. konečně známo.
Zdá se mně tudíž, že pan kritik má dnes poněkud jiné měřÍtko na to, jak se takové knihy dělati
nemají, nežli měl jako autor v r. 1925.
Obává-li se dále, že kniha ·nepude tryalým souborem platného práva, má pravdu. Táži se však:
jest možno vůbec klásti tento požadavek dnes, kdy v právu zejména veřejném dosud vše jest v pohybu?
Mohou se vydávati tryalé soubory netrvalých zákonů? Vždyť sám organisační zákon má dnes již
novelu, která do nedávna nebyla předvídána a která jistě není poslední. A je snad neodpustitelným
»plýtváním penězi i papírem «, vydávají-li se dnes na př. obsáhlé komentáře k obč. a trestnímu zákonu,
ačkoli jest známo, že nové jich osnovy jsou takřka hotovy?
Ze šetrnosti k papíru, kterou p. V. doporučuje, a také trochu k němu nebudu se pouštěti do rozboru podrobností, na př. zajímavého jeho doznání, že musil hodně hledati souvislost organisace veř.
správy s ústavními zákony, jazykovým nařÍzením, správou školskou, nejv. správním soudem atd., nebo
jeho požadavek, aby se přihlíželo k bezprostředně nastávajícím(?) novelisacím (divinace v právu?) a pod.
Pan V . pochybuje o praktické upotřebitelnosti knihy. Nebude snad lépe ponechati tu souc!. soudci
nejobjektivnějšímu a nejpovolaněj$ímu: praxi samé?
Dr. Ríha.
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