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Napsal Dr. Jan Loevenstein. 

I. 

Bohm-Bawerk, hlavní representant rakouské školy, pokud 
běží o theorii subjektivní hodnoty, konstruuje pro všechny statky 
tutéž subjektivní hodnotu, která, jak má za to, je dostatečným 
podkladem pro výklad veškerého hospodářského jednání člověka p 
tedy zvláště pro upotřeb ení, koupi a směnu statků. 

Ze známého jeho učení o hodnotě a poměru jejím ke směně 
buďtež zde vytčeny hlavní jeho zásady: 

Subjektivní hodnota statků je dána hraničnÍln užitkem, který 
seznáme, představíme-li si odpadnutí jednotky statkové z určité 
dané zásoby, následkem čehož odkryje se potřeba, jež by byla 
bývala kryta, kdyby dotyčný statek nebyl býval odpadl, a seznáme 
dále, že jest to potřeba nejméně důležitá z potřeb krytých dotyčnou 
danou zásobou statků a tedy, že hraničný užitek je krytí této nej-
méně důležité potřeby. . 

Výjimečně dle Bohm-Bawerka je dána subjektivní hodnota 
statku cenou statku náhradního, nebo strastí práce s opatřením 
náhradního exempláře spojenou, pokud jsou tyto strasti menší. 
I při získá vání statků a směně sta ví dle Bohm-Ba 'Werka hospo
dařící člověk hodnotu statku ot. ětovaného a statku nabývaného 
proti sobě a odhodlá se k oběti strasti, je-li ta to menší než-li úspora 
strasti (zisk). 

Tak vzniká směna zejména, je-li subjektivní 'hodnota statku 
získaného větŠÍ, než-li statku ve směnu dávaného. Hodnotící 
objekty musí míti v té příčině hodnotné úsudky protichůdné. Na 
první pohled zdá se toto učení, zvláŠtě pokud vysvětluje sm.ěnu, 
naprosto jednoduchým a samozřejmým, pravdivým však není. 

Ve svém článku "Kritika hledis~a Bohm-Ba 'Werkova na strast 
práce v subjektivním hodnocení". (Sborník věd právních a státních 
ročník XVII. seš. 1.)., poukázal jsem již k některým nedostat
kům subjektivní theorie Bohm-Ba'Werkovy. Na tomto místě budiž .' 
prokázáno, že konstrukce Bohm-Ba'Werkova naprosto též není 
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vhodným prostředkem ku vysvětlení směny a cen při koupi. Důkaz 
ten předpokládá soustavný přehled o omylech subjektivistické 
této tbeorie. 

1. I když se postavíme na stanovisko Bohm-Bawerkovo, že 
k seznání hodnoty si musím představiti statky, které "mám", 
a nechám za tím otevřenu otázku, co rozuměti jest tím, že statek 
"mám", a z'da konstrukce pro případ tento formulovaná se , hodí 
'pro všechny případy upotřebení a posunu statků, jest první vadou -
Bohm-Bawerkovy theorie, že zásadně definuje hodnotu hraničním 
užitkem a prohlašuje PříPady, kdy se hodnot~ dle strasti ceny statku 
náhradního anebo dle strasti náhradní práce za výjimečné, takže 
těmto dle jeho názoru výjimečným případům není třeba přizpůso
bovati všeobecné definice subjektivní hodnoty. O této vadě Bohln
Bawerko~y theorie pojednal jsem ve zmíněném již článku a defi
noval jsem tam důsledně hodnotu statků jako jich význam, jež 
mají na můj blahobyt pro' svou způsobilost ušetřiti mi minimální 
strast, která by mi vznikla, kdyby dotyčný statek odpadl, čili krátce 
jako minimální strast, ~terou mi uspořují, ať již se jedná o strast 
potřeby (hraniční užitek), či strast ceny náhradného statku, nebo 
strast práce 'se získáním náhradného statku spojenou. Zde budiž 
jen podotčeno, že při výkladu o neplodnosti Bohm-Ba werkovy 
konstrukce subjektivní hodnoty pro vysvětlení koupě a směny 
vysvitne, proč sice následkem námitek anglo-americké školy 
(Edgeworthových) seznal Bohm-Bawerk, že se subjektivně hodnotí 
statky též dle strasti ceny nebo strasti práce, ale neodhodlal se ku 
celkové přestavbě své hodnotné konstrukce. 

2. Konstrukce Bohm-Bawerkova vychází dále z PředPokladu, 
!e statek "mám", avšak neřeší nikterak situace, kterou 1'e rozumětt, 

Je statek "mám". Zvláště též nepraví, značí-li ono "mám" držbu 
faktickou či právní, značí-li pouhou existenci statků nebo určité 
staďium jeho upotřebitelnosti. Protivu toho, že statek "mám", 
tvoří přece situace, za které je statek pro mne trvale a nenahradi
telně ztracen, ale i též situace, za které jsem prostě od bezprostřed
ního upotřebení statků oddál~n překážkou oběti práce nebo jiných 
statků. Nemám-li statek v tomto smyslu, od jehož upotřebení bez
prostřechtího jsem takto oddálen, nemám ho nejen tenkráte, .patří-li , 
osobě třetí, ale ani tenkráte, je-li v mém vlastnictví, ale je-li dosa
žitelný jen za určitou obět práce a nákladu (ceny) na př. uhlí v zemi. 
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Konstrukce Bohm -Bawerkova hodí se pouze pro případ statků v mém 
vlastnictví se nalézajících a bezprostředně upotřebitelných a nePlatí 
tudíž pro statky,' od jichž bezprostředního upotřebení jsem vzdáleH. 
faktickými nebo právními překážkami. 

3. Je-Ii ujasněno, co znamená, že statek "mám", ujasní se též 
smysl toho, že statek odpadl. Neboť ztráta statku, k~erý jest 
mým vlastnictvím a bezprostředně upotřebitelným (na pře ztráta
uhlí ku topení přichystaného), jest zc~la něco jiného, než-li statku, 
který právně sice" mám", avšak jehož upotřebení jest podmíněno 
obětí dalšího nákladu (uhlí v zemi). Odpadnutí statku. dlužno po
suzovati všeobecně prostě dle té situace, ve které se nalézá.l) Jelikož 
pak dle různosti této situace jest strast se zánikem statku různá; 
jest zřejmo, že i subjektivní hodnota se touto různou situací mění, 
pokud se týče, že subjektivní hodnotu třeba hledati zvláště pro 
různé tyto situace a že subj ektivní hodnota 'konstruovan á pro při
pad, že statek bezprostředně upotřebitelný mám ve svém vlastnictví, 
se nehodí na případy jiné, totiž na případy, že statek není bezpro
středně upotřebitelný anebo se v mém vlastnictví nenalézá. Je 
právě zajímavým úkolem hledati konstrukci subjektivní hodnoty 
pro takové pHpady, kdy statku v tomto smyslu "nem~m". úvaha 
taková není neplodnou,poněvadž zcela dobi"e si mohu uvědomiti hod
notu existence určitého statku, kterého v řečeném smyslu "ne
mám", a mohu želeti jeho ztráty, aniž by jeho subjektivní hodnota 
zjištěná pro případ ztráty v této situaci se kryla s hodnotou 
ve smyslu Bohm-Bawerkově, t. j. se subjektivní hodnotou, nale
zenou pro případ zcela jiné situace, totiž, že statek ' "mám" (a že 
jsem jej opět ztratil). Uvědomuji si na př. význam existence urči
tého obrazu v některé umělecké galerii, a uvědomuji si.subjektivní 
strast, již utrpím zničením obrazu, aniž ona strast byla by rovná 
-oné, kterou bych utrpěl, kdyby onen obraz náležel mně a byl zničen .. 
I takové hodnocení statku, kterého "nemám", může býti prakticky 
podnětem mého jednání, na př. napomáhám ku zjištění škůdce a pod. 

4. Pokud je subjektivní hodnota určena hraničným užitkem, 
ježto hodnotím strast práce se získáním náhradného statku spojené. 

1) Hodnotím-li boty v krámě, musím si představiti, že odpadno:u 
"cizí boty v krámě" a 'nikoli; že je "mám" a že jsem jich pozbyl. Dů
sledkem toho, jsou-li voln~ kupitelné, je jich hodnota téměř Dullová. 
Jinak by bylo, kdyby to byl jediný pár v městě. 
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aneb strast ceny náhradného statku výše, je dána subjektivníhod
nota strastí nejnižší potřeby, jejíž ukojení odyadne zánikem 
exempláře z dané zásoby. Theorie Bohtn-Bawerkova nijak blíže 
fJeurču1·e potřeb, kterým se zásoba statku postupně věnuje, takže 
by bylo lze míti za to, že rozhoduje absolutní .velikost strastí z ne
ukojení té které potřeby o pořadí, v jakém se statky zezásolypro 
úkoj té · které potřeby použijí. V jakém pořadí a k jakým účelům 
použiji však řady statků z dané zásol y, o tom rozhodne nikoli 
absolutní strast té které potřeby, ježto některá potřeba může 
žádati více a jiná méně exemplářů ku svÉmu ukojení, nýlrž rela
tivní výše uspořené strasti PřiPadající na jednotku statkovou. Zá
sobou statků chci totiž dosáhnouti co možná nejvyšší úspory strasti. 
~oho dosáhnu jen tenkráte, dosáhnu-li každou jednotkou takovéto 
největší úspory strasti; ježto při jednotlivém upotřebení se táži 
po velikosti úspory strasti, jež připadá na jednotku statkovou, 
může se státi, Že potřeba relativně naléhavá může míti přednost 
před potřelou alsolutně nalťhavější proto, že ku svému úkoji 
žádá menšího množství statků než-li ona, takže statek upotřet eny 
k úkoji potřeby méně naléhavé, skýtá relativně větší úsporu strasti 
než-li při upotřebení k úkoji potřeby absolutně důležitější. Na pře 
mám potřebu naléhavější napojiti dobytče z dané zásoby vody, 
l}ež potřebu ukojiti žízeň. Ježto však ku ukoj ení první potřeby na
léhavější potřebuji většího počtu jednotek z dané zásoby statkové, 
přikročím ku ukojení druhé méně naléhavé, jeŽto mi skytá na jed,:" 
notku statkovou větší úsporu strasti. rudí se tudíž člověk při upo
třebení zásoby statků nikoli absolutní, nýbrž relativní úsporou 
strasti, takže hraniční užitek je dán potřebou nikoli absolutně 
nejnižší, nýbrž relativně nejmé,ltě tíživou. ~uto korr·ekturu, o níž 
se zmiňuji Jen k vůli soust~vnému výkladu vad Bohm-Bawerkovy 
theorie, provedl Engliš ve článku: Das Liefmannsche Gesetz des 
Ausgleiches der Grenzertdige in der Konsumwirtschaft (Jahr-
bucher fur Nationaloekonomie und Statistik Bd. 109, dritte Folge 
Bd. 54. [1917]). . 

5. Je-li z uvedeného jasno, že konstrukce subjektivní hodnoty 
zařízená na případy statků bezprostředně upotřebitelných, jež má 
hodnoticí subjekt ve · svém vlastnictvÍ, se nehodí na jiné situace, 
je předem zřejmo, že nebude možno subjektivní hodnoty ve smyslu 
Bohm-Bawerkově aplikovati prostě ku vysvětlení všech posunů 
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statků v situacích, v nichž se nalézaií, a zvláště tudíž ku vysvětleni 
posunů statků, ~d j~chž bezprostředního upotřebení jsem vzdálen 
strastí práce anebo vzhledem k tomu, že nejsou mým vlastnictvím, 
strastí ceny. Opravená konstrukce Bohm-Bawerkova ve smyslu 
bodu 1.,3. a 4. platí bezpodmínečně jen pro sit~aci a změny, pro 
které byla konstruována, t. j. pro případ statků bezprostředně 
upotřebitelných" které mám ve svém vlastnictví, na př. sklenice 
vody donesená~ až ke rtům. Avšak pro jiné změny statků bezpro
stř~dně upotřebitelných, jež mám ve svém vlastnictví než pro ztrátu, 
tedy na př. pro použití jich ku směně, výrobě (peněz ke koupi), 
kterážto upotřebení nejsou ztrátou ve smyslu Bohm-Bawerkově 
(neboť ztrácím disposici nad statky jedněmi, ale získávám za to 
statky jiné) a pro disposici jinými statky než těmi, kteréž jsou bez
prostředně upotřebit~Jny a které mám ve svém vlastnictví, se při . . 
rozeně Bohm-Bawerkova konstrukce nehodí a hoditi nemůže. 
fl'o chceme zvláště prokázati pro koupi. 

II. 

Nenwžnost vyložiti kouPi subjektivní hodnotou konstruovanou 
dle Bohm-Bawerka osvětlíme předem příkladem. Kupuji-li klobouk 
za 60 It~ ___ praví Bohm-Bawerk, že ho kupuji proto, poněvadž sub-
jektivní hádnota klobouku je vyšší, nežli subjektivní hodnota 60 K 
Dejme tomu, že klobouky tohoto druhu j sou libovolně po 60 K 
kupitelny a že u mne · strast nemíti klobouk tohoto druhu 
zůstává vyšší nežli nemíti 60 K. Jak hodnotím dle Bohm-Bcíwerka 
klobouk subjektivně? ....... 

Stav subjektivníh? cítění (blahobytu) člpvěka - je v stálém 
toku. Změny nechtěné nazývá člověk strastí, chtěné slastí, úkojem 
potřeby a pod. Tyto změny si člověk uvědomuje co do jich význa
mu na celkový blahobyt, čili, jak říkáme, on je hodnotí. Pri
mérním hodnocením je tedy uvědomování si těchto vnitřních 
změn. Ježto formou lidského myšlení je příčinnost, pátrá po jich 
příčině a promítá tyto příznivé a nepřÍznivé změny do objektů 
a jevů mimo něho, o nichž má za to, že změny ony způsobily, uvě
domuje si jich způsobilost uspořiti mu strast a pro tuto jich způso
bilost jim přikládá hodnotú. Statek může pak iníti význam 
pro můj blahobyt buď situací, ve které se nalézá, nebo 
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změnou situace v situaci jinou. Takovou změnou může býti buď' 

přiblížení statku ku bezprostřední upotřebitelnosti, tedy změna 
faktická, nebo právní změna, převedení statku do mého vlast
nictví. Je arci podstatný ' rozdíl, uvažuji-li o významu statku 
v dané situaci, nebo uvažuji-li o změně situace. Tohoto rozdílu 
Bohm-Bawerk nezná. 

Uvědomiti si význam nějakého statku v dané situaci nebo 
změny ze situace iedné do situace jiné, můžeme jen tenkráte, před
stavíme-li si, že nastane opak. Tedy v prvním případě, že odpadla 
oná žJdoucí situace, v druhém, že žádoucí změna nenastala.2) 

Proto Bohm-Ba'Werk uvažuje o významu existence určitého 
statku musí představiti si odpadnutí jeho, ježto onu žádoucí si
tuaci existence statku podmiňuje. Poznati hodnotu statku (tedy 
situace) nebo změny (t. j. uvědomiti si schopnost statku nebo 
dotyčné změny uspořiti mně nějakou strast), můžeme také arci 
na změně jenom, pr"edstavíme-li si, že statek odpadl, resp. že žádoucí 
změna nenastala. V prvním případě je změna nežádoucí (odpadnutí 
statku) v druhém jest změna chtěná (mohu si však j eji význam 
uvědomiti jen tehdy, představím-li si, že nenastala). Změnu ne
chtěnou můžeme též n~zvati "změnou negativní", chtěnou pak 
"positivní". Bohm-Ba'Werk hodnocení změny (positivní) nezná 
vůbec, musí tedy myšlenkovitě každý statek převésti si do 
žádoucí situace a představiti si pal.< změnu negativní t. j. od
padnutí statku. 

Ježto při koupi řečeného klobouku se nejedná o hodnocení '. 
situace stávající, t. j. o hodnocení klobouku v té situaci, ve které 

I) Při hodnocení statku" kte'YÝ "mám", který je tedy bezprostředn~ 
upotřebitelný a v mém vlastnictví ptám se správně: Jakou strast utrpím, 
odpadne-li? Při hodnocení statku však oddáleného oi bezprostředního upo
třebení překážkou faktickou nebo právní, m'.lsÍm se však ptáti: Jakou strast 
utrpím, nedobudu-li (pro případ faktické překážky), neb nekoupím-li (pro 
případ právní překážky) ? Při hodnocení statku při kouPi obětovaného (peněz) 
musím se pak ptáti: Jak bych naložil s tím ':o statkem, kdybych nepod
stoupil tuto kouPi, č i li jakou linou kouPi bych po,-lstoupil (jaké by bylo 
náhradné použití těchto peněz), čili jakou strast (škodu) utrpím touto 
kouPi? Odpověď: Utrpím stra~t možného náhradného použití (náhradné 
koupě, které se vzdávám) a hodnota statku při koupi obětovaného 
(peněz) bude tedy dána hraničním 1ditkem statku nebo statk1l získatelnýck 
náhradným použitím, • 
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se nalézá, musí si Bohru-Bawerk představiti onu žádoucí situaci, 
t. j. představiti si, že klol ouk jjž "má" a že jej ztratil. Poněvadž 
strast spojená s Eour-í náhradního statku, v tomto rříFadě 60 K, 
je u mne menší nežli stra st rotřel y klol (lul u te-ho druhu, přesunul 
bych ztrátu klol oul u na mEnší strast ztráty 60 K a kouFil 1 ych 
si klocouk nový, takže tych ztrátou klolouEu neutrpěl plnou 
strast jeho potřel y, nýtrž menší strast ztráty 60 K, kterážto strast 
mi představuje hodnotuklotouEu; jinýmzpůsolem není dle Bohm
Bawerka možno klotouk v krámě subjektivně hodnotiti. i Jestliže 
však hodnotím kupovaný klobouk jako 60 K a dávám zaň skutečně 
60 K, kde jest motiv směny?2) Pokud arci se definuje sutjektivní 
hodnota pouze hraničním užitkem a nikoli strastí ceny náhrad
ního statku, nebo strastí práce náhradního statku, pak ovšem jeví 
se nám subjektivní hodnota klotouku jako~to strast jeho potřeby, 
proti níž stojí strast 60 !{, která je menší. Při takovém pojetí 
hodnoty nechybí motivu směny a stává se pochopitelným, že se 
Bohm-Bawerk bránil proti původní přestavbě konstrukce subjek
tivní hodnoty, budované důsledně na strasti potřec y (hraničnÚIl 
užitku), avšak jen dvojí jest možno: Buď staví 'Bohm-Bawerk 
proti strasti ceny plnou strast potřeb y kupovaného statku, ale pak 
rozumí subjektivní hodnotou kupovaného statku něco zcela jiného 
nežli subjektivní hodnotu statku vůbec (pro případ ztráty), při 
které, byť jen výjimečně, připustil, že ji' tvoří strast ceny nebo 
práce náhradného statku, neco' rozumí subjektivní hodnotou ku
povaného statku jeho subjektivní hodnotu v obvyklÉm smyslu, 
a pak jeho hodnotné složky koupě nevyloží. Jelikož Bohm-Bawerk 
nekonstruoval žádné zvláštní su'bjektivní hodnoty kupovaného 
statku a jelikož pro subjektivní hodnotu vůcec připustil, že ji tvoří 
případně též strast ceny nebo práce náhradného statku, dostává se 
do rozporu, hořejším příkladem osvětleného. Ku vysvětlení směny 
můžeme se postaviti na základní stanovisko B ohm-Ba werkovo. 

8) Pro příklad uvedený nemůže Bobm-Bawerk vylOZl' 1 smenu mo
tivem. On by také ,ale nemobl vyložiti moje jedn~ní, PlOČ vy-voHm určitou 
jednu směnu ze dvou možných. Na pře potřebuji klobouk a obuv. Klobouk 
však nutněji. Předpokládejme u obou těchto statků steJnou cenu a volnou 
kupitelnost. Hodnota obou bude stejná, t. j. dána strastí ceny. Proč si 
koupím klobouk" jejž nalehavěji potřebuji, a nikoli naopak, je-li hodnota 
obou stejná? . 
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, 
že subjektivní hodnota toho, co , dávám, mpsÍ býti menšj nežli 
hodnota toho, co 4ostáváIIl, ale pak nesmíní poiímati za hodnotu proti 
sobě stoiících statk'l~ prostě subiektivní 1'ich hodnotu konstruovanou 
pro PříPad, že statky ty mám a 1'e ztratím. Bylo by nutno nalézti 
zvláštní konstrukci subjektivní hodnoty statku, který mám, avšak 
neztrácím, nýbrž dávám výměnou za jiný, a statku, kterého 
nemám a kterého nejen, že neztrácím, nýbrž nabývám za statek 
směnný. Právě tak, jako konstrukce subjektivní hodnoty statl ů 
bezprostředně upotřebitelných, které mám ve svém vlastnictvÍ, 
předpokládá uvědomiti si určitou změnu, t. j. ztrátu, jakož i si
tuaci, která změně pl-edcházela a jí následovala, tak i zajisté také 
konstrukce hodnoty statků vzájemně směnovaných předpokládá 
uvědomiti si změnu, kterou směna představuje, pokud se týče, 
situaci, která směně předcházela i onu, jež směně následuje. 

Z toho však předem vyplývá, poněvadž jest směna aktem 
vůle, že konstrukci subjektivní hodnoty směňovaných statků 

musí výklad směny předcházeti a že teprve ze změny, která směnou 
nastane, poznám subiektivní hodnotu, směnovaných statků čili jinými 

, slovy, že ku vysvětlení směny, neien že není potřebí konstrukce sub
jektivní hodnoty směňovaných statků, nýbrž naopak, že konstrukce 
tato vysvětlení směny předpokládá. Ex post ard, byla-li směna 
o 'sobě vysvětlena a dá-li se resultát její vtěsnati do rozdílů dvou 
hodnQtných složek, nebude pro theoretické účely na škodu vylo
žiti směnu proti sobě po stavenými subjektiVními hodnotami 
statků směňovaných, avšak kOIistruovanýlI1i zvlášt a na základě 
vysvětlené směny a nikoli pouze aplikovaním subjektivní hodnoty 
konstruované pro případ zcela jiné změny a zcela jiné situace. 

Ku vyšetření směny nutno si představiti situaci před směnou 
a po ní, pokud se týče, změnu, jež' směnou nastane ve stavu subjek
tivního blahobytu a stavu strasti člověka. U'ímto-způsobem vy
kládá směnu Engliš v citovaném člá.nku asi takto (str. 399 a násL): 

Představme si hospodářský subjekt, jenž má {5 potřeb, s kle
sající intensitou 10, 8, 6, 5, 2. , Potřelám těm odpovídá 5 různých 
statků "a, b, c, d, e", jichž cena budiž 3, 3, 3, 2, 2. Relativní 
užitečnost koupě jednotlivých statků (vykoupená úspora strasti) 
připadající na jednotk~ cenovou (peněžní) jest tedy: u statku 

" 101 31/ b" 2"/ H 2 d" 211 II 1 S b]'ekt "a /3 = 3 u" . 3 U "c , u " 2' u"e . U 
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použije peněz, pokud stačí ku uskutečnění koupí relativně nej
užitečnějších. 

Má-li 8 peněžních jednotek koupí statky a,b,d, (relativně 
nejužitečnější). Jaký je motiv koupě statku "aU? Nekoupí-li 
sub j ekt sta tek "a", zůstane mu otevřena potřeba statku "a" s in
tensitou 10 jednotek strasti, za to však vybude mu cena statku 
"a CI k zakoupení statku "cu, který je čtvrtým relativně ' nejuži
tečnějším, ale zásobou peněz, koupil-li by statek "a",by již nebyl 
kryt. Koupí statku "cu získá úsporu strasti 6 intensit. Uskuteční-ti 
směnu, je situace opačná. Motivem směny je mu rozdíl mezi 

, strastí potřeby statku kupovaného a strastí potřeby statku rela
tivně nejdůležitějšího zásobou peněz nekrytého a kupitelného za 
cenu statku kupovaného. 

Z těchto položek určujících nám situaci před směnou a po 
směně můžeme vykonstruovati též subjektivní hodnotu statku ku
povaného a statku jako cenu dávaného, jichž rozdíl, jsou-li proti 
sobě poslaveny, dává týž motiv směny jako stav subjektivního 
cítění před směnou a po ní. Pak ale představuje subjektivní hod
notu statku kupovaného vždy absolutní strast jeho potřeby a sub
jektivní hodnotu statku (peněz) jako cenu dávaného strast potřeby 
statků, jež by subjekt koupil, kdyby se jeho .t;ásoba peněz o cenu 
obětovanou rozmnožila. Subjektivní hodnota takto konstruovaná 
pro směnu jest ovšeln podstatně odchylná od konstrukce Bohm
Bawerkovy sukjektivní hodnoty statků, které "mám" a jichž od
padnutí si představuji: 

1. Subjektivní hodnota statku kupovaného liší se od subjektivní 
hodnoty vůbec tím, že ji představuje vždy absolutní strast kupo
vaného statku, kdežto subjektivní hodnota vůbec je představována 
někdy též strastí práce nebo ceny náhradního statku, pokud jsou 
tyto menší. Může, ale nemusí se tudíž subjektivní hodnota kupova
ného statku se subjektivní hodnotou ztráty statků, které "mám", krýti. 

2. Subjektiv11,í hodnota ceny nekryje se se subjektivní hodnotou -
obnosu peněžního jako cenu placeného. Nehledě k tomu, že může 
býti subjektivní hodnota tohoto obnosu vyjádřena případnou 

menší strastí práce~ není subjektivní hodnota ceny ani rovna 
hraničnímu užitku stejného obnosu peněžního. Vždyt hraniční 
užitek nám představuje strast potřeb nejméně důležitých zásobou 
peněz krytých a za cenu kupitelných, kdežto subjektivní hodnota 
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ceny nám představuje strast potřeby oněch statků relativně neivíce 
důležitých, které by subjekt koupil, kdyby se jeho zásoba peněz o cenu 
kupovaného statku rozmnožil{l. Můžeme též krátce, vědomi si jsouce 
podaného výkladu, charakterisovati subjektivní hodnotu placené 
ceny strastí potřeby statků relativně n,~idůležitěiších za cenu kuPi
telných a zásobou peněz již nekrytých.4) , 

Je-li myšleni na~emu přirozeno při směně klásti proti sobě 
hodnotu statku nabývaného a statku obětovaného, pak bude 
vhodno, aby se tomuto způsobu myšlení přišlo vstříc, ale nutno 
správně konstruovati subjektivní hodnotu statku kupovaného 
a ceny, avšak tato konstrukce neslouží , tomu, aby směnu vy
světlila, nýbrž vysvětlení směny zmechanisovala. 

III. , 

To, co bylo uvedeno, platí o koupi, tedy směně kupovaného 
statku za peníze. Při směně naturální, (statek za statek) nastává 
zjednodušení. Ku vysvětlení budeme postupovati zcela analogicky 
jako jsme činili u koupě. 

Představme si, že máme určitého statku 10 jednotek nd. př. 
10 kg. masa, předpokládejme dále, že stojíme před možností 
vyměniti 1 kg. masa za 1 kg. cukru, jehož vůbec nemám. Nepro
vedu-li směnu, zůstane mi 10 kg. masa, kterého mohu přímo upo
třebiti a ukojiti jím relativně ' nejméně důležitou potřebu masa. 
Nebudu však núti cukru a zůstane mi otevřena příslušná potřeba, 
jejíž strast plně pocítím. Budi~ strast potřeby posledního kg. masa 
dána Sm a strast potřeby 1 kg. cukru Sc a celkový stav mých při
tomných strastí Sp. Nedojde-li ke směně, odpadne z mého stavu 
strastí Sm a zůstane Se, dojde-li ke směně, odpadne Sc a zůstane 
Srn. Odhodlám se ke směně, je-li Sc větší než Sm, t. j. strast 

') Na tuto zvláštní povahu peněz, resp. směnného statku, jen! za
stává funkci peněz (tedy statku, pro nějž přímé upotřebitelnosti nemám), 
poukazuji jii ve svém rukopise z r. 1916, dosud neuveřejněném. Mluvím 
tam totiž "o náhradném použití" peněz, z čehož mi potom jasně vyplý
valo, Ze hodnota peněz (nebo statku je zastupujícího) při prodeji neni 
dána jich hraničním užitkem, nýbrž hodnotou statku zakupitelného za 
stejnou ,částku peněz, dotyčnou zásobou peněz již nek:-ytého. 

Engliš ve svém citovaném článku správně též na tuto okolnost 
poukazuje, k níž arci došel zcela samostatně po svých vlastních cestách. 

7* 
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poHeby 1 kg. cukru větší než strast potřeby posledn1bo kg. masa 
vyhrazeného nejméně důležité potřebě masa. Chceme-li vyjádřiti 
směnu v případě směny naturální hodnotou statků směňovaných, 
pak je hodnotou hledaného statku absolutní strast jeho potřeby a hod
notou statku dávaného jeho hraniční užitek. Jak patrno, subjektivní 
hodnota statků směňovaných, jak je ji nutno konstruovati pro 
případ směny, rozchází se zase se subjektivní hodnotou pro případ 
ztráty, která se s onou v určitých pHpadech může krýti, ale ne
musí. Rozdíl naturální směny a koupě jeví se pak pouze v subjek
dvní hodnotě statku dávaného směnou, neboť, pokud jde o koupi 
v penězích, činila subjektivní hodnotu ceny strast potřeby statků 
relativně nejdůležitějších za cenu kupitelných a zásobou peněz 
již nekrytých, kdežto při naturální směně je subjektivní hodnotou 
statků dávaného strast potřeby relativně nejméně důležité a zásobou 
statků kryté. Rozdíl ten vyplývá z rozdHu všeobecné upotřebitel
nosti peněz a speciální upotřť'bitelnosti statků konkretních. 

Neboť při směně naturální ut~pim plnou strast J;0třeby statku 
dávaného, přesunuji ji však na potřebu nejméně důležitou. Hod
nota teho je dána tedy hraničným užitkem. 

Kupuji-li však za penize, neutrpfm strast oné nejnižší potřety~ 
jež zásobou peněz ještě jest kryta (pokud se týče, -statku, jejž 
bych za ony peníze si koupil), neboť ta se neodkrývá ani v tom 
případě, přistoupím-li ke koupi, nýbrž strast oné nejvyšší potřť~by, 
jež zásobou peněz již kryta není,. protože té právě by se dostalo 
l{fytí, kdybych od koupě odstoupil. 

IV. 

Z toho, co uvedeno, vyplývá: 

1. Subjektivní hodnoty ve smyslu Bohm-Bawerkově ku vy .. 
světlení směny a koupě použíti nelze. 

2. Směnu a koupi lze vysvětliti bez subjektivní hodnoty statků 
směňovaných. 

3. Ze složek vysvětlujících směnu lze konstDlovati subjektivní 
hodnotu statků směňovaných, kterážto subjektivní h<?dnota se 
subjektivní hodnotou ve smyslu Bohm-Bawerkově (pro případ 
ztráty statků, které "mám") se nekryje. 
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4. Subje~tivní hodnota takto konstruovaná není nám prostřed
kem ku vysvětlení směny, nýbrž prostředkem, ku mechanické 
formulaci motfvu směny jinak vysvětlené. 

5. Motivem koupě je rozdíl mezi strastí potřeby statku kupo
vaného a strasti potřeby statků relativně nejdůležitějších za cenu 
kupitelných a zásobou peněz již nekrytých . 

6. Motivem naturální směny je rozdíl mezi strastí potřeby 
statku získávaného a strastí potřeby (hraničním užitkem) statku 
dtvaného. 

7. Nestačí-li subjektivní hodnota Bohm:-Bawerkova ku vy
světlení jednotlivého směnného aktu, nemůže býti přirozeně pod-o 
kladem ku vyložení směnných relaci a cen vůbec. 

8. Plodným zůstává pouze subjektivistické východisko ra
kouské školy, avšak dlužno hledati jinou jeho aplikaci, aby jím byly 
ceny a směnné relace vyloženy. 

9. Subjektivní hodnota ve smyslu Bohm-Bawerkově hořej 

šími výklady opravená má též své uplatnění. Upotřebitelným jest 
hodnocení pro případ ztráty, at· statků bezprostředně upotřebi
telných, které mám ve svém vlastnictvi (za jišťování proti ztrátě, 
pojišťování), ať již běží o statky, od jichž bezprostředního upotře
beni jsem vz .l len strasti věcného náLJadu neb práce, poně

vadž jsou sice v mém vlastnictvÍ, ale potřebují ještě dobytí, 
zpracování atd., anebo a~ již běží o statky, od jichž upotřebení jsem 
vzdálen strastí ceny, poněvadž se nalézají ve vlastnictví cizím. 
Obava na pře před ztrátou statku v cizím vlastnictví se nalézajícího 
může mne po případě pohnouti k tomu, abych svou koupi uspíšil 
a podobně . 

Několik poznámek ku kritice mého ~pisu "O náhradnictvi 
v právu směnečném." 

Uveřejněna docentem Drem ]aromírem:Sedláčkem. 

v červénci minulého roku objevil se mezi literárními novin
kami na mém stole první sešit nového orgánu Moravské práv
nické jednoty_ Z p.ředmluvy vydavatelstva a redakce poznáváme, 
že nový Časopis pro právní a státni vědu má býti časopisem 
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vědeckým na rozdíl od dosavadních Zpráv právnické jednoty 
Moravské v Brně, které byly přizpůsobeny v první řadě potřebám 
praktických prá vníků, kteří tvoři převážnou většinu členstva 
Jednoty. 

Vážná tendence nového časopisu vzbudí jistě radostný souhlas 
v řadách všech českých právníků a jména redaktorů Purcnera 
a Weyra opravňují k nejlepším nadějím v úplný zdar všech snah 
nové redakce. 

Pocit uspokojeni, který ve mně vzbudil nový literární zjev, 
byl dovršen, když v části kritické nalezl jsem kritiku prvního 
dílu svého spisu ,,0 náhradnictví v právu směnečném" z péra 
Dra Jaromíra Sedláčka, docenta české vysoké školy technické 
v Brně. Tato moje práce vyšla na jaře roku 1916. 

Nebude mi jistě vykládáno za neskromnost, mám-li to 
za důkaz značné životní síly knihy, je-li ještě plné 2 roky po svém 
vyjití předmětem kritických úvah. 

Výsledek Sedláčkovy kritiky, jenž posuzuje moji knihu 
jedině po stránce použité methody, je nejpříkřejší odsouzení: 
"Autor postupuje synkretickou methodou a svému synkretismu 
zústal věren a provedl ho do důsledků; tím dokázal, jak jest ne
možný a vtom jest cena knihy se stanoviska methody právní, třeba 
jen cena negativní a kniha tato znovU dokazuje, jak potřebný 
jest kriticismus i ve vědě právní a že logika zůstává i ve vědě 
právní nejvyšší vládkyní." 

Nebýti této sebevědomé příkrosti kritického závěru Sedláč
kova, pokládal bych přítomnou dobu za příliš vážnou, než aby 
mařen byl čas replikou na kritiku práce, která jest jedním ze stadií 
dosud neukončeného vývoje vědeckého a spokojil bych se s pře
svědčením, že právě pro tuto svoji povahů nemohou práce toho 
druhu vyhověti nej'přísnějším požadavkům 'kritick}lIl; to uzná 
jistě i posuzovatel mého "Náhradnictví," vzpomene-li svojí 
vědecké minulosti. 

Ale odpírá-li se práci mojí vůbec jakákoliv positivní hod
nota, považuji za povinnost svého vědeckého svědomí uvážiti, 
jak dalece jest oprávněn odsuzující výrok Sedláčkův. 

S. polemisuje nejprve s mým výrokem: 
"Právní věda neobejde se nikdy bez užívání pojmů. Bylo 

by to možno jenom při nejkasuističtějším zákonodárství. ústavy 
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vytvořené moderními systematickými zákony jsou vždy jen 
pojmy, jichž definice ovšem zákon vždy nepodává." 

S. k tomu poznamenává: "Je-li právní věda vědou, pak jest 
soustavou pojmů seřaděných s jednoho hlediska, bez ohledu na 
ten či onen způsob positivního zákonodárstvÍ, ba právě znalost 
všeobecných právních pojmů musí předcházeti znalosti posi
tivního práva, neboť těmito všeobecnými pojmy nabýváme mož": 
nosti zjistiti, co náleží k positivnímu právu. W. však zná jen pojmy 
ústavů, vytvořených moderními systematickými zákony. Z toho 
ovšem nutně plyne, že právní věda je odkázána jen na pojmy, 
dané předpisy positivního práva, a že právník vědecky pracující 
má dán svůj obzor jen předpisy positivního práva." 

úkolem prá vní vědy dle S-ova jest vytvořiti sousta vu 
všeobecných právních pojmů, všechny jiné úvahy de lege lata 
i de lege ferenda jsou tedy dle něho nevědeckými. Jest jistě svrcho
vaně pochybno, zda úkol právní vědy vyčerpává se vytvořením 
také - sit venia verbo - právní algebry. Ale budižl Kritický 
výpad S-ův poskytuje i tak tolik příležitosti k protiútoku, že 
směle můžeme ho následovati na bojiště, které si tak úzce vy
mezil. 

S. praví, že ~nalost všeo'tecných právních pojmů musí před
cházeti znalosti positivního práva a že pomocí těchto pojmů po
znáváme, co patří k positivnímu právu a co nikoliv. Má úplně 
pravdu. K poznávání positivního práva přistupujeme vyzbrojeni 
právními pojmy všeobecnými; methodickou funkci všeobecných 
právních pojmů vystihnul S. zcela dobře, ale nerozpoznal, že 
jeho námitky netýkají se mých vývodů vůbec, neboť jsem usu
zoval s hlediska genetického. 

Je-li S. zvědav, jak Wenigův právník určí bez všeobecných 
právních pojmů, zda určitý předpis náleží k positivnímu právu, 
jsem já se svého hlediska neméně žádosÚv seznati, jak si S-ův 
právník představuje uvědomění všeot ecných právních pojmů 
bez předchozí znalosti práv positivních. 

S. ovšem bude tvrditi a zase právem, že, právní věda neobejde 
se nikdy bez pojmů, netoť počíná teprve tam, kde na mIsto usu
zování iídícího se pouze právním citem vstupuje spekulativní 
činnost duševní hledající všeobecné pravidlo, které jest vždy 
pojmem. Ale jest nesprávno, že si S. představuje právní pojem 
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jako pevnou veličinu logickou, které se vždy v témž smyslu užívá, 
a zapomíná, že jest naopak veličinou proměnlivou dle toho, jak 
vytkneme vzájemné hranice pojmu a pojmového prvku. Kdyby 
si toho byl vědom, nebylo by mu ušlo, že ve spisech Schlossmanna 
a Mullera-Erzbacha, s nimiž polemisuji, a důsledkem toho také 
v mých vývodech označením "pojmy" jsou míněny nejvyš~í 
pojmy, pojmy práv'ních ústavů, konstruované z prvků nalezených 
v pravidlech právních positivních či všeobecných. Pak by byl 
přiznal, že činnost, která by z 'podnětu jednotlivých kasuistických 
pravidel snažila se utvořiti všeocecné zásady právní, byla by 
věd?u, třebas by ještě ze zásad takto získaných jako z prvků 
nekonstruovala pojmy právních ústavů. 

S. vytýká mi dále, že místo právní odpovědnosti konstruuji 
odpovědnost mravní, když tvrdím, že podkladem Mullerova
Erzbachova zájmového podkladu je abstraktní výtvor duševní 
činnosti spekulativní, typ rozšafného občana, jenž jest ochoten 
obmeziti svoje zájmy tak dalece, aby nebyly na překážku vývoji 
a existenci lidí žijících s ním v téže společnosti. 

SprávI10 prý jest, že subjektem práva jest osoba, která jest 
pouhou konstrukcí (a to jsem netvrdil), na rozdíl od fysiologického 
jedince člověka, reálně existujícího, nesprávno jest však se do
mnívati, že z pouhého pojmu osoby, z pouhého subjektu právní 
zodpovědnosti, můžeme vyvoditi, jak osoba tato má jednati, 
tedy míru právní odpovědnosti. To jest nad síly právní vědy 

a odpověď, do jaké míry ' jest stanovena právní odpovědnost, 
musíme ponechati positivnímu právu, tím liší se heteronomní 
právo od autonomní morálky (str. 64), což W. zůstalo utajeno.CO: 

Mravnosti připisujeme autonomii, poněvadž její zákony 
diktuje každému jeho vlastní mravní osobnost. Míru odpověd
nosti mravní tvoři tedy každý v nitru svého svědomí. Jsou-li 
jak se S. patrně domnívá, normy, které právník vědecky pracující 
vyvodí z abstraktního pojmu sut-,jektu práva, normami autonomní 
morálky, pak, chce-li si zůstat S. důsledným, nemůže poměr 

mezi touto abstraktní osobou a vědcem představiti si jinak, než 
že toto abstraktum je bytostí s vůlí a svědomím a vědecký badatel 
patrně jen mediem, kterého toto příšerně oživené abstraktum 
používá za hlasatele svých morálních zásad. Jinými slovy ' S. 
pokládal mého rozšafného ' občana za vhodnou příležitost k cito-
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vání Kelsenova výroku o heteronomii práva a autonomii morálky, 
přehlédl však, že zdrojem autonomní morálky může býti jen 
fysický člověk a zabředl do pojmového realismu, který na jiném 
místě svojí kritiky (str. 68) sám častuje slovy: "základ víry ve 
strašidla a duchy vede nás přímo k dobám ranné scholastiky, 
kdy debatováno bylo o tom, zda existuje "nic" či zda ne". 

Že nezaměňuji ani normativní morálku' s právem, že nepři
suzuji právní vědě sílu stanoviti míru odpovědnosti právní vy
svítá' jasně z odstavce, kterým uzavírám předmluvu jednající 
o methodě svojí práce. Pravím tu výslovně: "Chceme tu vyjíti 
ze zájmového podkladu stran na tomto ústavu (nepřímé zastou
pení směnečného věřitele) súčastněných a chceme na tomto pod
kladu vylíčiti v rámci platného práva směnečného ústav nepřímého 
zastoupení, jakož i učiniti eventuelní návrhy de lege ferenda." 

O výroku tomto se S. nezmiňuje, jak by bývalo povinností 
objektivního kritika. Z vývodů těchto jest patrno, že nepovažuji-
.svého rozšafného občana za pramen priva, nýbrž jeho kompro
misní zájem jest mi interpretační pomůckou práva 'positivního, 
kterémuž zájmu hledím se co nejvíce přiblížiti v tom plfostoru, 
který pro výklad poskytuje positivní právo právě tak, jako každý 
jiný projev. Tam, kde positivní právo samo poukazuje k všeobec
ným zásadám právním (§ 7. obč. zák.), jest tento zájmový pod
klad jediným útočištěm právní vědy, a to je právě při nepřímém 
zastoupení, které tak skrovně jest upraveno positivním právem. -

Směnečného náhradníka jsem definoval jako osobu, vyko
návající vlastním jménem oprávnění plynoucí ze směnky, která 
nejedná však při tom výhradně ve svém zájmu, nýbrž větší nebo 
menší měrou v zájmu osoby, která se jeví formálně na směnce 
jako její právní předchůdce. 

Vada této definice spočívá dle S. nejprve v tom, že za kri
terium pojmu náhradnictví jsem zvolil cizí zájem. Dle mojí defi
nice byl by prý náhradníkem i zloděj, jenž krade pro svého pře
chovávače. Ale S. zapomíná, že druhým kriteriem mého náhrad
níka jest, že vykonává právo a tu přece zloděj, krade-li pro svého . 
přechovavače, nevykonává právo tohoto přechovavače. 

S. hledaje patrně příslušný širší pojem k mému náhradnictví 
směnečnému, vypustil pojmový znak "vykonávání práv.ze směnky" 
místo aby jej nahradil všeobecnějším a tím zabloudil do sfery 



106 ,Wenig: 

pojmu osob jednajících v cizím zájmu, jenž s pojmem mého náhrad
nictví se pouze v jediném znaku stýká. 

Ve sféře pojmu osob jednajících v cizím zájmu bylo by se 
jistě dalo nalézti dosti jiných příkladů; S. rozho~nul se právě 
pro zloděje a přechovavače. Učinil tak ke své škodě, neboť pád
něji než svým drastickým "pří,kladem", nemohl dokázati, že 
jsou mu tajemstvím nejjednodušší pravidla logické abstrakce. 

S. sám cítí nepřípadnost svého přirovnání a uznává, že bych 
mu mohl namítati, že jednati znamená jednati · právně dovoleně . 

Ale ústupek tento činí mi zbytečně, poněvadž moje definice, již 
Sama sebou obsahuje znak dovoleného jednání. 

Pak přichází S. s novou námitkou. Chyba prý spočívá v tom, 
že do definice náhradnictví pojat byl předpoklad konkretního 
positivníh? práva pro stanoveni práva subjektivního, tedy právni 
skutečnost. 

"Mysleme si však," praví S., "že právní řád nedal by třetímu, 
v jehož zájmu jest jednáno, žádného prostředku, aby subjektivní 
právo, založené oním jednáním, mohlo se přičítati tomuto tře .. 
tímu. Mohlo by se i v tomto případ~ mluviti o náhradnictví ve 
smyslu právnímr' Myšlénkový postup S-ův zachází tu dvakrát 
po sobě na scestí logických chyb. 

Především pojímá všeobecnou kategorii právního náhrad
nictví příliš úzce tím, že ji obmezuje na případy, kdy se jedná 
o založení subjektivních práv vlastním jménem pro jiného; za
pomíná patrně, že jednání v zájmu jiného nezáleží vždy v nabý
vání práv pro něho, že mohou' býti případy náhradnictví, kde se 
o založení subjektivních práv nejedná, tak na př., když někdo pře
vede na jiného akcii s tím příkazem, aby nabyvatel akcie hlasoval 
na valné hromadě určitým způsobem a pak akcii vrátil. To jest 
nedostatek vědeckého pozorování, který se mstí tím, že námitka 
vedená z příliš úzkého předpokladu míjí vůbec moji definici ná
hradnictví. Chyba tato dala by se poněkud napraviti, kdytychom 
výrok S-ův formulovali poněkud povšechněji v ten smysl, že 
by nebylo lze mluviti o náhradnictví ve smyslu právním, kdyby 
positivní právo neuznávalo převoditelnosti práv a závazků. 

Ale tu objevuje se tím citelněji druhá chyba S-ova úsudku. 
Jest sice pravda, že bez převoditelnosti práva závazků stanovené 
positivním právem nedalo by se mluviti o náhradnicťví ve smyslu 
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právním, ale stejně lze právem tvrditi, že kdyby nebylo jednání 
vlastním jménem a v cizím zájmu, nedalo by se mluviti o tomto 
náhradnictví, přes to, že právní řád uznává převoditelnost práv 
a závazků. 

Chyba S-ova spočívá v tom, že pokládá ustanovení posi
tivního práva, která jsou prostředkem, aby právo subjektivní 
jedním založené mohlo se pHčíta ti jinému, za jediný důvod po
znání právního náhradnictvi. 

S. mi tedy, doufám, promine, že, dokud neuIJlatní pro svůj 
názor přesvědčivějších důvodů, budu pokládati i právní skutečnost 
za .nezbytnou součástku definice právnilio ústavu tam, kde to 
uznám za nezbytně nutné k úplnému vystižení tohoto ústavu. 

V dalším svém pokračování obsahuje kritika S-ova hlavně 
dvě výtky. 

Především vytýká mi S., že připisuji právní účinky právní 
skutečnosti ku př. právnímu jednání a nikoliv objektivnímu právu 
jako jedinému zdroji poznání práva. 

Je ovšem pravda, že ve svých vývodech často užívám rčení -
účinky právního jednání. To jest však zcela přípustný a všeobecně 
užívaný výraz brac~ylogický místo obšÍInějšilio "účinky, které 
s právním 'jednáním spojuje právní norma". Významu mohla by 
S-ova výtka nabýti teprve tehdy, kdyby S. mohl dokázati, 
že z této brachylogie vyvozuji nesprávné důsledky. To se však 
S-ovi v žádném případu nepodařilo, ačkoliv jde dokonce tak 
daleko, že t'vrdí, že spojuji vznik právních poměrů ne s vůlí pro
jevenou, nýbrž s vůlí psychologickou, s vůlí vnitřní. Soudí to 
z tohoto mého výroku: "Aby zjednal dostatečnou záruku určitosti 
těchto projevů předpisuje směnečný řád nejen použití formy do
rozumívací, která vůli st;an vyjadřuje způsobem relativně nepo
míjejícím, totiž formy písemné, nýtrž ukládá stranám, aty po
užily určité formy slovní, resp. stylistické. Nezachová-li se pří
slušný předpis 'jormální, jest projev vůle neplatný. Zachování 
formy jest podmínkou platnosti formálního právního jednání. 
Správně připomíná Tilsch, že nevýhoda s formou spojená jest ta, 
že někdy pro poklesek formální pravá vůle přijde na zmar. Nikdy 
však není možný poměr opačný, aby použití určité formy mohlo 
nahraditi pravou vůli. II 
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S. uvádí -ve své kritice tyto moje vývody jako řeč přímou, 
vynechává však při tom citát výroku Tilschova, jenž jest dle 
mého' soudu pro smysl celého místa významným, neboť vyne
cháváním tohoto 'Jýroku pozbývá v reprodukci S-ově poslední 
věta vŮÍJec smyslu·. 

Ale i z takto zkomoleného podáni jest nepředpojatému čte
náři jasno, že mluvím o projevené vůli a formě projevu a jen ho
rečná tendence nalézti příležitost k výtkám z hlediska určité 
theorie mohla S-ovi vykouzliti přelud vůle fy~iologické. 

Další vývody S-ovy potvrzují tuto diagnosu. Praví: u W. 
pak na příkladech snaží se dokázati, že formálně správné jednání 
je neplatno pro nedostatek smluvní vůle, ale přihlédneme-li bHže 
k těmto příkladům; shledáme, že neplatnost uvedených právních 
jednání jest důsledkem ustanovení § 869. obč. zák. a nikoliv 
pro nedostatečnou vůli ve smyslu psychologickém." 

Místo, jehož se tu S. dotýká, aniž by je citoval, jak jindy 
činí, zní ve skutečnosti takto: 

"Nikde, ani v právu směnečném, ani v jiných předpisech 
nařizujících použití určité formy, nenalezneme dokladu pro ex
tremně formalistické pojetí (totiž, že určitá forma je jediným 
pramenem právních úč!nků). Kdybychom chtěli tuto theorii 
provésti důsledně, dospěli bychom k absurdním závěrům." Ab
surdnost tuto spatřuji v tom, že by dle formalistické theorie 
jednání, pro něž je předepsána určitá forma, musela býti platnými 
i kdyby byla vynucena vi absoluta nebo kdyby byla učiněna 

v žertu nebo za účelem vyučovacím. 

Jasně myslící člověk poznává tu, že nedokazuji neplatnost 
~ěchto právních jednání pro nedostatek vůle ve smyslu psycho
logickém, nýbrž, že zavrhuji extremně formalistické pojetí jednak 
pro nedostatek opory v positivním právu, jednak pro jeho dů
sledky nesrovnatelné s účelem práva vůbec. Ale S-ovo normana
tivní zanícení bájí cosi o důkazech vedených o tom, že právní 
jednání jsou nepla tna pro nedostatek psychologické vůle a nikoliv 
následkem ustanovení positivniho práva. 

Ovšem pro čtenáře, kteří nemají příležitost porovnati můj 
spis s kritickými vývody S-ovými, mohou zníti jeho výtky 
dosti přesvědčivě, zejména, když S. pomlčuje o dalším mém vý-
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. roku, který se pojí shora uvedenému a z něhož jasně vysvítá 
opak toho, co S. tvrdí. 

Výrok tento zní: 
"Jest tedy patrno, že pro směnečné právo nesmí býti vylu

čována platnost předpisů občanského zákoníka o vůli a jejím 
projevu. " 

Soudný čtenář musí tu poznati, že nebuduji své vývody 
mimo půdu positivního práva. 

Proti mojí konstrukci simulace a dissimulace zmohl se S. 
se svého hlediska jen na pochybnost o upotřebitelnosti tohoto 
pojmu. Druhou výtku proti této konstrukci vede již s hlediska 
zcela jiného. Pravím, že simulované právní jednání není nechtěným, 
nýbrž že podle předpisů objektivního práva musí býti za nechtěné 
pokládáno. a 

S. k tomu poznamenává: "Tedy strany chtějí, aby činy jejich 
měly určité právní účinky, ale účinky ty nenastanou pro usta
novení positivniho práva; strany tudíž chtěly nemožné a vůle 

jejich nebyla vůlí nýbrž přán.ím, neboť vůle stran rovnala by se 
mému přání, aby slunce nepohybovalo se od východu k západu, 
nýbrž od západu na východ. u 

Toto přání nepohne, pravda, slunce, aby změnilo směr svojí 
denní pouti, nevyvrací však ani moji konstrukci. 

S. předpokládá patrně, že o vůli lze mluviti jen tehdy, když 
účinek, k němuž žádoucnost směřuje, jest dosažitelný. Psycho
logie definuje však vůli jinak. Jest to žádoucnost určitého vý
sledku spojená s přesvědčením, že tohoto výsledku lze dosíci. 
Jde-li o faktickou a objektivní nemožnost, jako jest nemožnost 
změniti směr dráhy sluneční, pak ovšem u rozumných lidí nelze · 
předpokládati plesvědčení o uskutečnitelnosti tohoto přání. Jinak 
je tomu při nemožnosti právní v příp~du simulace. Tu strany 
bud nevědí, že to, co zamýšlejí, jest právně nemožným a pak 
ovšem neschází jim přesvědčení o dosažitelnosti jejich cíle, nebo 
o tom vědí a pak mají vyhlídku, že utajením úmluvy, která po
řádá jejich vzájemný vnitřní poměr, přec jen dosáhnou toho, 
k čemu směřují jejich vůle. 

V jiném případě dokonce S. sám uznává, že můj úsudek, 
že legitimace nemůže sama sebou zakládati subjekt. nároku, 
je správný. Vytýká jen rozpor v důkazu tohoto :úsudku. Pravil 
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jsem: "Legitimace nemůže sama o sobě zakládati subjekt. nároku 
a to proto, poněvadž jest obyčejně fixací skutečnosti jediné ze 
všech, jež podmiňují vznik práva." 

S tímto výrokem pol~misuje S. ťa:l("to: Druhá část věty ne
vylučuje onu možnost, aby legitimace byla fixací všech skuteč
ností, jež podmiňují vznik práva a prvá část věty kategoricky 
praví, že legitimace·nemůže sama o sobě zakládati subjektivního 
nároku s odůvodněním, že neobsahuje všech skutečností podmi
ňujících vznik pnlva. "Což pak," pťá se S. "obsahuje-li legitimace 
všechny tyto skutečnosti?" S. je na omylu. Odůvodnění moje 
neobsahuje rozporu. Zdání takového rozporu vzniká teprve tím, 
že S. během svých vývodů místo rčení "legitimace jest fixací sku
tečností podmiňujících vznik subjektivn1ho práva II užívá výrazu 
"legitimace obsahuje tyto skutečnosti.u Tím pak vzniká dojem 
jakoby legitimace byla těmito skutečnostmi a v případu, že by 
tu byly všechny tyto skutečnosti, působila by legitimace skutečně 
vznik práva. Ale nepodlehneme-li tomuto dojmu, uvědomíme-li 
si, že legitimace jest fixací skutečností podmiňujících vznik práva 
t. j. zachycením těchto skutečností písmem, sym~olem a pod. 
způsobem, z·odpovíme i zdánlivě tak chytlavou otáziku S-OVll: 
jak se má věc, když legitimace jest fixací vŠech skutečností, s niIIŮž 
právní norma spojuje vznik práva. 

V tom případu jedná se snad o legitimaci zbytečně obšírnou, 
ale subjektivní nárok nemůže z této legitimace vzniknouti, poně
vadž není souborem skutečností zakládajících subjektivní právo 
dle předpisu právního, nýbrž jinou skutečností, totiž fixací, za
chycením, popisem těchto skutečností. 

Dále cituje S. můj výrok: "Nechdeme ovšem zapomínati, že 
jest rozdH, zřídí-li někomu legitimaci směnečného věřitele bez 
převodu materielního věřitelstÝí osoba, která jest sama smě
nečným věřitelem a majitelem směnky, či zřídí-li tuto legitimaci 
osoba jiná." Nyní vynechává S. větu: "Ani v jednom ani ve druhém 
případu nemůže sice pouhá legitimace opatřiti indosatáři právní 
postavení směnečného věřitele a vlastníka směnky," a pokra
čuje v citování: "V případě uvedeném na prvém míst~ mohou 
snad přec jen nastati jisté právní účinky proto, poněvadž směnkou 
disponuje osoba k tomu oprávněná." A S. se ptá: "Po těchto vý-
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kladech tázali bychom se autora, v čem tedy vlastně záleží legi
timace a kdy snad má přece právní účinky." 

První otázku jsme zodpověděli již prve. Legitimace zá
leží ve fixaci skutečností, s nimiž ob jektivní právo spojuje vznik 
subjektivního nátoku. Na druhou otázku odpovídáme: "Právních 
účinků nemá nikdy." Otázku tuto mohl siS. ušetřiti, kdypy byl 
nepřehlédnul, že, nastanou-li přece jisté právní účinky, jsou dů
sledkem ne legitimace, ale té skutečnosti, že směnkou disponuje 
osoba k tomu oprávněná. 

Tak při simulovaném indosamentu může, jak poz,ději dovo
zuji, "mezi indosantem a indosatářem vzniknouti poměr plno
mocenský dle obč. práva, jako důsledek toho, že indosament 
předsevzala osoba, která jest směnečným věřitelem. S. má pravdu, 
.že legitimace jest zr.ov~a taková právní skuteč!l0st jako projev 
vůle, a že antithese legitimace a materiálního práva není s tohoto 

. hlediska ničím odůvodněna. Ale S. zamlčuje, že moje vývody 
o legitimaci vyvolány byly názory Fussa a jakobiho, kteří legi
timaci přisuzovali právní účinky, jako jistému formálnímu opráv
nění. Antithese legitimace a materielního práva byla tedy s hle
diska kritického přímo nutnou . 

Druhý hlavní hřích, kterého se dle S. dopouštím, je můj 
teleologický názor na právo. Tak především vytýká mi teleolo
gické hledisko, ze kterého po:mzuji jednotnost předmětu obli
gačního nároku. Pokládám totiž z~ jednotné plnění, které uspo
kojuje jedinou potřebu, složeným pak plnění, kte~é uspokojuje 
více potřeb, které sice jsou spjaty jistou kausalitou, ne však tak 
dalece, aby jedna ke druhé byly v poměru nezbytného a výhrad
ného důsledku resp. nezbytné a výhradné příčiny. 

S-ovi zdá se nejprve obtížným, jak stanoviti, že v tom kterém 
případu se jedná o jedinou potřebu, čímž rozumí se i více potřeb 
kausálně souvislých. Obtíž tuto chce dokázati přímo na příkladu 
mnou voleném. Rozvádím totiž povinnost pronajlmatele bytu 
(S. mluví na tom místě o "nájemci", což jest politováníhodná 
záměna v používání názvosloví) ve tři samostatné povinnosti4 

1. odevzdati nájemci věc najatou k užívání, 2. udržovati věc ve 
stavu k užívání způsobilém, 3. nésti břemena a platy na věci 
váznoucí. 
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S. k tomu dovozuje: "Vezměme subjektivní povinnost 
č. l. Najímám byt, abych v něm mohl spáti, at-ych v něm mohl 
pracovati atd., celou řadu potřeb mohu uvésti, proč najímám byt 
a přece potřeby tyto nejsou kausalně tak spjaty, at,ych mohl dle W. 
mluviti o jediné potřebě a "tudíž ani subjektivní právo ad l. není 
právem jednotným, nýbrž skládá se z více sul:: jektivních práv, 
ale najednou odpadnou všechny potřet-y a mám jen potřebu 
v bytě spáti a právo jest jednotným, zítra mám potřeru v bytě 
i psáti a právo se rozštěpilo. Těchto důsledků W. asi neuvážil." -

Tyto vývody S-ovy jsou zřejmým důkazem, jaký vliv vy
konává kultura na známou stupnici potřeb seřaděných dle pocitu 
jejich nezbytnosti. Potřeba býti chráněnu pr'ed vlivy povětrnosti 
obydlím, která u člověka nalézajícího se na nižším stupni kul
turního vývoje byla jistě jednou z nejnezbytnějších, ustupuje 
u kulturního člověka tak do pozadí, že jí ani nepHznává samo
statné existence vedle potřeb spáti, pracovati a pod. Nel:: oť jen 
tím, že na pře potřeba psáti jest u S. příliš vyvInuta, nepociťuje, 
že, piše-li ve svém bytě, ukojuje vedle potřeby psáti ještě jinou 
potřebu, která původně byla jen primitivní potlebou míti nad 
sebou přístřeší; později ji kulturní vývoj zjemnil v potřecu míti 
stálé, chráněné středisko pro většinu životních projevů (které 
ovšem zase záležejí v ukájení různých potřeb), ale nesetřel její 
samosta tné povahy. 

Po tomto nezdařeném pokusu vyvrátiti moje vývody z mého 
vlastního hlediska, jme se S. dokazovati škocilivost hlediska 
teleologického vůb ec. 

K jednotnosti subjektivního práva vyžaduji 1. jednotnosti 
předmětu, jenž u obligačních nároků jeví se v jednotnosti poHel:: y, 
kte:rou uspokojuje plnění tvořící předmět nároku, 2. jednotnosti 
subjektu a 3. jednotnosti úpravy objektivním právem. 

"Tu zcela určitě zase," praví S. "vystupuje na jevo podvoj
nost příčiny vzniku subjektivního práva: chtěný hospodářsl Ý 
účel a ustanovení právní normy. Spojíme-li všechny tyto před
poklady, otdržÍme z,cela podivuhodný orraz. Ně1. do stane se 
věřitelem z půjčky, řekněme dědictvím, ale nemá žádné potřery, 
aby domáhal se vrácení této věci; věc neukojuje žádnou jeho 
potřebu a právo v důsledku W-ovy konstrukce zaniklo." 
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S. je' na omylu; v případu jím ustrojeném nezaniká právo 
důsledkem lTIojí konstrul_ce, nýtrž zanikalo by důsledl, em kon
strutce, která ty sk1;f;tečnost plnění potřebu uspokojujícího činila 
podmínkou existence sul jek tivního nároku. 

Já však nemluvím o plnění jako o skutečnosti, nýbrž pfed
pokládám plnění jato předmět nároku, tedy jako něco, co se teprve 
má, ale nemusí státi s1.utečností. Pak ovšem neplní-li se, není to 
na závadu existenci nárol u. 

Ale tím nejsou vyčerpány vŠechny logické omyly, které S. 
ve svých vývodech nahromadil; tak zaměňuje ještě objektivní 
účel, kterému slouží určité plnění, se zamýšleným účelem, který 
tanul stranám na mysli při uzavírání právního jednání a konečně 
účel plnění s účinL em plnění. 

A tak S-ův žcela podivuhodný obraz !llustruje jen zma
tenost základních pojmů, kterou je zatíženo 'S-ovo tvoí-ení. 

Zejnléna prý jest moje tdeologické stanovisko, které si S. 
tvrdošijně představuje tak, že činím chtěný účel podmínkou vzniku 
sut jektivního práva, patrno z mých vývodů o právním jednání 
fiduciárním a tu opět nejvíce z "mého" výroku: "Právní řád 
nemůže všeob ecně odníti zakrytým právním jednáním účinnosti; 
bylo by to nepřípustné ol mezování svobody právních styků 
a zkracování oprávněných zájmů." 

S. ovšem phpisuje tento výrok mně, ačkoliv mohl ph pozor
nějším čtení o pravém původci snadno se přesvědčiti, a neváhá 
tedy Kohlerovy nedotknutelné oprávněné zájmy přičísti mému 
typu . rozšafného ol čana. 

"Co jsou oprávněné zájmy?" ptá se. "Dle W-ovy konstrukce 
rozšafného otčana jsou to ony, jež nepřekážejí vývoji a existenci 
druhých lidí a zájem znamená subjektivní relaci k předmětu, 

jenž jest prostředlemlu chtěnému účelu. Tak jsme se octli u konce: 
Právní řád nemůže odejmouti právním jednáním účinnosti, pokud 
jsou chtěny a pokud s ethického stanoviska nejsou zavržitelny. 
Tak příčinou jest jednak vůJe, jednak právní řád. Dostačí pů

sobení jen jedné pl-íčiny? Zdá se, že ano, přihlédneme-li ke kon
strukci fiduciárního právního jednání: .,,,,Rozdíl mezi jednánínl 
fiduciárním a disimulad spočívá v tom, že při fiduciárních jed
náních chtějí strany, ar y účinky všech právních jedná~í, h nichž 
fiducia jest zkoml inována, nostavily se jak v poměru k třetÍln 

Sborl'lik věd právtlfch a _státních XIX. 8 
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osobám, tak i v poměru mezi nimi; kdeUo při disimtilaci přejí 
si dojíti toho, aby účinky jednoho z obou jednání dostavily se 
jen v poměru vnitřním, účinky pak dl uhého jednání aby nastaly 
jen v poměru vněj,ším"" ještě více z tvrzení, že strany vůlí svojí 
stanoví, kdy pH směnečném indosamentu přechází vlastnictví 
a kdy ne." 

Pojem rozšafného občana, S-em zakletý v reálné bytí, 
mstí se tu klutě původci své strašidelné existence. Neboť jen jeho 
vlivem zapomíná S. na rozdíl mezi zájmem l~ozšafného občana 
získan)Tm logickou konstrukcí a skutečně pociťovaným zájmem 
fysického člověka, necítí rozdílu mezi účelem práva a učelem 

který tane na mysli lidem právně jednajícím a tak stává se v S-ově 
podání pomůcka , pro interpretaci ob jektivního práva podmínkou 
existence subjektivního oprávnění. 

S. ani nepozoruje, že normativní nadšení hravě jej přeneslo 
pl-es značnou logickou propast, která dělí konstruování pojmu 
od vytýkáni h~avního rozdílu mezi pojmy, a již vede novou pádnou 
ránu proti moji konstrukci: "Jest otázka, zda tato konstrukce je 
v souhlase se směnečným l-ádem, když čl. 36. srn. ř . kategoricky 
praví, že řádně legitimovaný indosantář je vlastníkem směnky." 

Škoda, že si S. nevzpomněl na zloděje, kterého tak nevýhodně 
exponoval v boji proti mojí definici náhradnictvL Snad by ho 
bylo napadlo, že za platného právního l-ádu nemůže vlastníkem 

' směnky býti zloděj, jenž kradenou směnku opatří padělaným 
žirem, v němž sám se označí za indosatál-e. Byl by si pak snad 
všimnul, že čl. 36. upravuje jen otázku legitimace vůči platícímu 
dlužníkovi a ne též otázku ma terielního vě!-itelství. 

A tak důkaz, který dle S-ova přesvědčení vyvrcholuje 
logickou stavbd' jeho vývodů a definitivně boH moje konstrukce, 
ve skutečnosti usvědčuje jen svého původce z povrchní znalosti 
pl-edpisů prá va sm~nečného. 

Z těchto vývodů je, jak osměluji se doufati, jasno, že úhrnný 
úsudek, jímž S. uzavírá svůj kritický pokus, je tvrzením postrá-
da j ícím odůvodnění. . 

Zbývá jen hodnotiti práci S-ovu jak po stránce jejích hledisk 
tak i po stránce provedení těchto hledisko S. posuzuje můj spis 
s hledisk~ theorie normativní. Vysoce důvtipná theorie tato 
Kelsenem koncipovaná a Weyrem mistrně tlumočená znamená 
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jistě veliký pokrok v noetice práva a myšlenku podrobiti dm;a
vadní zjevy naší literatury revisi s hlediska této theorie sluší jen 
uvítati. Má-li však z této revise vzejíti skutečný prospěch pro naši 
vědu právní, je bezpodmínečně nutno, aby v osobě kritikově 

byly uskutečněny dvě podmínky a to především naprostá ob-
. jektivnost a za druhé suverenní ovládání rnethody, s jejíhož 

hlediska se posuzuje. Podmínkám těmto S-ův ktitický pokus 
nevyhovuje. 

Neočekával jsem ovšem, že v jeho posudku naleznu onen 
nejvyšší stupeň objektivnosti, která snaží se vždy spíše nalézti 
myšlenky spojľjící hledisko vlastní s hlediskem autora posuzo
vaného vycházeJÍc z tolerantní zásady, že žádné vědecké theorii 
nepřísluší výlučná a bezpodmínečná 0plávněnost. Neboť právě 
u mlaaších kritiků zaujatost pro určité uč.enJ, zejména, je-li tak 
důvtipně podáváno, jako nOlmativní theorie, snadno se mění 
v pl-esv~dčenÍ o samospasitelnosti il1čité methody a jeví se pak 
ve zvý~ené nedůtklivosti vůči všem vyznavačům nauk jiných 
a snaze odsouditi ad maiorem gloriam obdivované theorie všechny 
práce nesoucí se jiným duchem. 

Ale . S-ův kritický pol.us nevyhovuje ani nejzákladnějšímu 
požadavku objektivnosti, který i v takových ktit}kách v ušlech
tilém smyslu neobjektivních bezvýminečně bývá uskutečněn. 

Jest to požadavek správně pocho~iti smysl odpůrcových vývodů 
a dle tohoto smyslu -je věrně čtenáři reprodukovati. Je faktum, 
že S. moje vývody podává ve formě pozměněné bez označení této 
změny, vynechávaje věty, někdy i celá místa, která pro pocho
pení mých názorů jsou jistě důležitá. Faktum jest, že tam, kde 
výroky moje neuvádí citátem, nýbrž o nich pouze referuje, ' činí 

to takovým způsobem, že čtenář jeho ktitiky musí si učiniti o zněni 
těchto vývodů dojem, který nesouhlasí s tím, jak skutečn~ jsou 
napsány. 

To jsou skutečnosti, které nás opravňují usouditi bud na . na
prostou neschopnost pochopiti smysl toho, co se podává obecně 
srozumitelnými prostředky vyjadřovacími, nebo na tendenci, 
tendenci ne již odsouditi s hlediska určité theorie, ale na odsouditi 
vůbec a to i za cenu pravdy. 

Rozhodnouti tuto alternativu ponechávám vědeckému svě
domí S-OVll, ale nechť dopadne jeho odpověď V ten či onen smysl) 

8* 



U6 Dr. Karel Kadlec: 

v žádném případu net ude v souhlase s úkolem, který si S. osob uje 
v pí-eillnluvě své kritil\ y, s úh olem hodnotiti věded, ou práci. 

Kritika S-ova nesv(,dčí též o suverenním ovládání nor
mativní methody. Těžiště, síla a cena této methody spočívá v přísně 
logichém pojetí práva a tato strán:l?a dochází u S-a výrazu jen 
v pěkných slovech o logice jako všemohoucí vládkyni ve vědě 
právní. 

J inak ot sahuje jeho práce mnoho logických chyb od záměny 
pojmu počínaje až k vadné ' dedul~ ci, jsouc zřejmým důkazem, 
že logil~u chváliti a logid y mysliti jest rozdílno. 

Vedle soudnosti tal..to selhávající působí S-ův velil ý no
etický rozmach dojmem jisté grotesl\nosti a chatrná znalost PQ
sitivního práva ol jevující se v okamžiku, l\dy důkaz m~l dostou
piti vrcholu přesvědčivosti, vyvolává pocit přímo trapný. 

Rozhodně souhlasíme se S--em o potřebě kriticismu ve vědě 
prá vní a odporučujeme mu, a1: y zejména přísné autokritice obě
toval gesto duchaplnosti a solidní promyšlenosti spol,- ojenost 
s nápade,m, který se první dostaví. Při svém nepopíratelném 
nadání dopracuje se jistě krásnějších výsledků než je tato jeho 
práce. Wenig. 

Ještě jednou o Valaších a valašském právu 
v zemích slovanských a uherských. 

Poznámky ke k ritice. 

V Časopise Matice Moravské, roč. 41. a 42. z r. 1917 a 1918, 
str. 336-349, uveřejnil prof. Jar. Bidlo posudek o mé monografii 
"Valaši a valašské právo v zemích slovanských a uhersl<ých", 
vyšlé nákladem České Akademie r. 1916. Posudek ten psán jest 
s takové vědecké výše a zdánlivě s t akovou odl: ornou znalostí, 
že čtenář s knihou kritisovanou neobeznámený nabýti musí dojmu, 
jako by rozlíraná kniha nebyla ničím jiným než bídnou kompilací 
nepodávající nic vědecky nového. Několikrát opakuje kritik, že 
v knize mé najde se jen materiál k řešení jisté otázky, nikoli roz
řešení samo. "Historik lituje, že spisovatel mu neušetřil práci tím, 
že by ji byl sám jasně a zřetelně zodpověděl. Z faktů v knize uve
dených zdá se, že .. . .. " (str. 341). 


