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DruhýmeziGárodni kongres pro vědy správní 
v Bruselu. 

(K,onán ve dnech 13 .. ]4., 15. a 16. září 1923,) 

Dr. 0takar K la p k a. 

Jit název kongresu ukazuje, že není jeho předmětem v Ý 1 u č
II ě sp'rávní pr:ávo, nýbrž že má jednati v ft b e c o spr á vn í 
vč d ě. Tvrdím v souhlasu s učením O. Mayera, že v širokém a 
neurčitém pojmu »správní vědy« jest třeba přesně odlišiti od seb,'! 
správn.í právo a správní vědu.') - Správní právo zp-racovává čistě 
právnickou normattvní methodou právní materii, která se týká ve
Í"t.:jné správy.") Pramenem správního práva jest právní řád, me
tvda jeho jest přirozeně čistě juristická: zpracová V;t právní normy. 
Naproti tomu správní věda jedná o správ~ ve hmotném smyslu, t. 
j "o veškeré činnosti veřejné (státní, zemské, obecní etc.) s vy,:
loučením zákonodárství a justice«.3) - Správní věda muže tedy jed
lIati> o veřejné správě s nej,rÍlzněj,ších hledisek. Múže o ní, jednati 
s hlediska všeobecného, Zlkoumati podstatu, druh a techniku správní 
Č r1Jnosti, mÍlŽe však o ní jednati též s hlediska spec.i.elního a pojed
nati o jednotlivých odvětvích sp-rávy. 

. Otázka, zda a pokud jest účelnou a nutnou správn.í věda. může 
. h~:- ti předmětem diskuse. Iilásím se k těm , kteří nepodceňují důle
žitost této vědy pracuiící metodou sp'olečenských věd a osvětlující 
sociologi,cky, národohospodářsky. finančně a technicky úk,ouy ve
řejné správy. 

,; ZdůrazřlUji však přesné Odď~rellí sp rávní vědy od správního 
uráva. jeJ:kož. jde o zcela rúzné disc.ipHny různého předmětu a 

,', rlrzné vědecké metocJy. Správní věda jest succesorem bývalé "p{)-

t) Srv. O.Mayer, Deutschc:'S Ver\\;altungsrecht. 2. vyd, Neurčitost po
jmu »sp'rávní .vědy« .patrna .,jes-t iz . těchto -definicí Ulbrj.chových (Lehrbu,ch 
des iisterreichischen Verwalttingsrechtés; str. 20; 43, 45) :»Sprá Vflí vědou 
r'ozumí se system'aticky v.SpořáduI,1Ý sOllhrn znl1lostí, jejichž předmětem jest 
veřejná správa,;. »Správní právo jesť práV-IH di'scip!inoú« (Rechtsdisciplin). 

') Připomínám, že ml:lvím stále o správe veřejné. , 
") Hoc,tzel, Nauka o správních aktech, str. 16. Přijímám úmyslně tuto 

užší de,iinici pf-oti rozsáhlému ,pojmu G. Mayera (Begriff und Oliederung 
der Staatswissenschaften. 4. vy,dánÍ. str. 48-l. 
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• 
lizey« ;4) pracuje se skutečnÝp1it úll.nW vetejného zásahu a odva-
žuje »důvody pro a proti«, op~~i\'oÍ'll.!JI>...s'Prá\\tÍ-í právo pořádá právní 
vztahy, které vznikají mezi stá,tem (a veřeinoprávními svazy) a 
poddanými.ó ) 

Přesn.é lišení správního práva a správní vědy není ovšem pří
značno pro francouzské theoretiky. I vy,nibjící spisov atel tlami'ou ') 
směšuje ve svých výkladech prvky právní s neprávními. Dle něho 
jest »práv'b ' správní ta část práva veřejn.ého, která upravuje ve
řejnou správu, pokpd jest p'q,dnikem auton.QJ;nních. zaří~ení správních 
nad~mých prerogativami«. ~. . . 

Jéze7) mluví ,o »servkes publics«, o »cadres administratifs« 
a směšilje často právní a politická hlediska.S) Nejnovější belgické 
dílo o právu správl1ímO) je význačným dokladem nepřesného na-
z·írání autora. ' . . 

Již z pozvání ke kongresu bylo. p!atmo, že předmětem jed
nátlí jest veřejná sp'ráva zkO:umána z hledisek všeo'becné správní 
vědy. Praví, se tam : »KongI:es dá theoretikůmi praktikům příležitost , 
.aby společně zkoumali důležité probiémy vyvolané utvořením vel
kf' ch skupin a nynějším vÝvojem chápání státu. Budou zvláště stu
dovati prinCipy organisační , vedoucí ideje, pra'kUcké metody a do
cílené jimi výsledky. « ~ Čili stručně: kongres měl iednati o tech
nické stránce administrativ;y .. ; Přes to jednal o řadě otazek práv
ních a to j,ak de lege l'lta, tak de lege ferenda. Tento nedostatek 
systému a přesného oddělení lát k y ' p r á vn í od lát li fr o s t a t 
ní pokládám za značný nedostatek. Možnost a proveditelnost je na 
snadě: jak mírové .smlouvy, tak právní řády jednotlivých zemí -
hlavně ovšem Belgie - daly dostate,čný základ k jednání odboru 
omezeného na správní p~ávo. 

Vůdčí osobnost kongresu - 'Fayol odpovídala úplně jeho 
tendenci: jde opravdll o správního vědce, nikoli o právníka. A tak 

')Srv. fleiner, Institutionen des deuÍ'schen Verwaltuilgs.rechts, st r. 44 
a násl. ... .. 

' ) flei'ner, i'bidem 48. Velmi dobre vystihuje roZdíl Iierrňritt (Grund
le hren des Vcrwaltungsrechtes, str. 16), kt.erý p,ravi: »Vylí čení jednotlivých 
správních úko-Iů slpo ll1 s naukou o nejlepších technických prostř,e:dckh. které 
s louží k iich provedení, tvořípř,edmět zvláštní na.u:ky, s. JH á v TI i věd y. 
,Od této vědy jest lišiti spráyrtí práv,o, které p.o~natky o správě a prostřed
cích k jejímu prováMni zJiracovává na základě pravních norem. V prvém 
pHpadě jde o dis.ci:plinu po výtce technickou, v druh ém připadě naproti to-
mu jde o disciplinu p~áyní.« .. . 

G) S rv . Précis de .droL! adminis,tratii, X. 'vydáni, str. 3, 13, 45, 50. S rv. 
zvláště str. 13 a 14! . ' . . 

7) ele'men.ts dÍl droit public et administratif ]910. 
S) Jest při rozeno, že . nelze mluviti. v Anglii o správním právu. Srv. 

Dicey, lntroducUon a l'étude- de droit constitutionnel, 1902, str. 163 a passim, 
KlapkJ, Samospráva a iřizen.i župní,. !;ll) a cit. tam :literaturu. 

; ") Caj:úll.'t, DraH actministratif éléméiltaire, 1922, str. 10 a násl. 
" . 
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se stalo, . že isme se nesetkali s předními právniokými osobnostmi 
veřejného práva francouiského a že jsme pracovali pod vlivem 
nauk báňského inženýra, 821etého staroe, podivuhodné na své stáři 

· svěžesti; · který skutečně absolvoval svoji »konferllnci« s elánem 
, mladíka. 10) . . " . 

, Jaké jsou základní myšlenky Fay'oIó\'y nauk~? .,-:- K~'rakteri-
soval bych jeho názory takto: Státní administrativa je vlastně vel

, kým podnikem (analogickým k podniku sO,ukromému). Nefunguje-li 
, řádně, . jest to pro to, že není řádně říz e n a . . Na řádném · vedení 
(dkéction swperieure des , ~ervjces publks) záleží chod celého ap-
parátu. ÁbychQmho dosáhli, a p I i k ti jme os vě dě eil> é m e
thoďy soukro'mýchpodnikft na státní'adiníii,istra-
t jý ú!ll) , , , ' 

Dosavadní-"stav vedení. státní správy ne~yhovuje. M in: i s t e r
s ký' p ř~ Čl sed a jest sice hlavou administrativy. nem'f však se-
· kretariátu, Imntrolního úřadu, odbomých poradních Slborft, sborů , 
pro reformu správy. Min i str je zřídka dobrým správcem; nemá ' 
odborných znalostí a nemá ani dosti času pofřebnéllo k zařízení vel
kého podnÍ'Ku. - »Zatopen a přetížen, neschopen věcně rozhodovati, 
ministr zpravidla vzdává se domi,nuj,ícího vlivu 
a zásahu a nelze opravdu · říci, co je víc nebezpečno: ' i e' h o či n-
n o st ne bon e čin n o s t. « ' 

Běžný ' ~hod je zabezpečen jakž takž ředi1eli, kteří jednají jeden 
neodvi,sle od druhého, bez spolupráce, jako ministři. To je vláda 
»stavidla« .12) A co se týče »řediteIÍl« veřejné správy. karakterisuje 
jejich povolání tento případ: 

»Vypukne mini'sterská iuise. Jména čÍenů nového kabinetu ob
jevila se v »OfHc:el« ze dne 16. ledna. Státní místotajemník, vy
konávající funkoe generálního ř,editele pošt tl telegrafft, pan N. A., 

· advokát a pÓ'slanec, jest nahražen státnímmístotajemníkem panem 
'N. B.;ádvokátema poslancem. Dne 17. ledna pan N. B. přijd'e do 
· úřadovny v ulici de Grenelle a potká pana.N. A. Pánové si něko\i:k 
· minut pohovoří; potom panNo A. vyprázdnÍ, zásuvku psacího stolu 
a odejde. Š'éfové nebyli představeni, žádný program, nebyl předán ; 
tak ' se děje předání · jednoho z nejdftležitějších . správních' odvětví 
státu . . . , . 

Šéf, kt,erý odchází, přišel ' před 12 nebo 15 rněsíci, aniž by měl 
nejmenší p()nětí (} službě, 'kterou měl říditi; nový šéf je ve stejné 
situaci a odejde patrně ve stejné ' lhfttě.« .. . 

'0) Dle Fayola (Siezdový protokol str. 15) d()šlo sk~tečně k I eorgani
saci ' helgiékycn ministerstev národní obrany, zemědělství, p,ošt, telegrafů a 
telefon!''!, dle jeho návrhů. . 
" ") Siez-d,ový prot,okol sír. 26 a násl. Srv. Fay.ol, Admirrlistrati()n indu~ 
strielle etgé'néralc, 1916. . ' " .. 

") TýŽ, str. 28. · ;., . ' '. ;" 

.... :. ' I ;' . , . 

, " f .;'·'. l " 1" , \ .. 
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Jaké hledati remedium? V osobách a organisaci. Ve do u c i 
tí ř e dní k musí míti všeobecné správní schopnosti,13) odborne zna-

, Josti zvláštní, a stabi:littu. ' , 

M i TI i s fr budiž dobo', spr á v c e, to jest budiž schopen 
" předvídati, organisovati, přikazovati, docj,lciva
t.i harmonické spolupráce, kontrolovati.« Musí míti 
všeobecnou znalost záležitosti, které jsou mu přiděleny, nemusí míti 
však znalosti čistě odborné. Musí býti výmluvruým; »ale výmluvnost 
trihulua nestačí ještě k tomu, aby Ibyl zpúscYbilým říditi ministerstvo«. 

Pře d sed' a min jr s t ,e r s t va musí býti rovněž dobrým 
správcem,třeba by nemus.l míti znalost! specielnich. MHSi míti 
ivlášťní odhorný štáb, který vykonáVá funkci poradní, kontrolní a 
reformní. 

. , ",.' -,", ,'" .f'l ,', 

"ZvláŠ'tní ' sbor ' pro ', zdbko'nallní ' veřejhé ' spi:ávy (sestávajíi;í ' z 
pěti čJ~nú), starej se o povznesení správy.14) 

'Nauká fayolova nese zřejmý ráz jeho životní kariéry: čerpá 
z vedení prúmysJový'~h podnikú.l ~ ) - Jako u těchto" vyža,d\}~~; i/ II ;, 

veřejné : sprav'y; ' ráďné -.:-. řekl - bych - spr-ávrií 'ná'řa-dí (6íl1Hf<i'ge" a'd
' mil1jstra~if), kterým se rozumí: 

1. vylíčení nyněj;šího stavu a pravděpodobného rozvoje pod
n:ku; 

,2. akční pro'gram; 
3. zprávy 'O činnosti;l<J) 
4. porady (týdenní) mezi přednosty odborů (protokolárně zji

~fované); 

, 5. znázornění organisace veřejné SllliŽhy pláJlelTl. 
Doktrina Fayolova jest dle ' mého nazoru jednostranná. Vy

zdvihuj<e výhradně momenty správní, zapomíná na organisační spjetí 
úřadu miuistra ' jako ústavního činitele a sprúvce, nedává přesného 
vymezení poimu, l)d'olbrých method soukromých podnikú, které IZť 
přenésti lla veřejnou správu«, ztotožňuje veřejnou správu s veřej
n:\rm. podnikem. 

Mhllistři jsou ústavním činitelem. Tvoři, máme-li na mysli naši 
ústavu, vládu, která dl'e § 75., ústavní listiny jest zodpovědna po
slanecké>. sněme,v,ně. Ministi' ' V~konáv;á tedy . dvě · fun~c~: ' 'po'l1:ticko'u ': 
.a ' správnÍ;. Politi'2ká funkce záleží v ' souhlasu s přál1Jím většiny sn ě-
Jl1 o v II Y (§ 15, úst. I). Funkce správní lest prvé podřazena: mi:nistr 

,,') Správní schopnosti tyté7., které má míti ředitel soukrDlllého. pod- , 
nil\U. Proto-koJ, str. 24, ' 

, ' H) Fayol "tv;'dí, že pl'ijetí~ jeho lllethod ~šetřila by Francie 8 a;' 10 
miJli<i.rd na veřejné správč! Srv. Prot() kol, str. 33. , 

",) Její. vylíčení jest na straně 38 až 55 pr,otokolu: 
") Sem patří i stanov,c.ní úřednické zodpovědl1.0'Sti a důvěry, t. i. dt', · 

věJ)' mezi par!(tn1entem 11 úřednictvem. TU,tO' byJo by' mOŽiHJ zis'k;ati vypra
cmráním. akčníhpp~o~ramu schváleného parlamentem. Srv. st( 54. 
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vede určité odvětví veře]ne správy. musI Je však vésti ve . s~odě 
s p·oIitickou zodpovědnosti, t. j. tak, aby se vfrkon veřejné správy 
pohyboval v kolejích naznačených sněmovnou:7 ) Není pochyby 
o tom, že může dojW ke konfliktu mezi touto poHtickou zodpo~ 
vědností a úlohou dobrého správce, kdezvíte'zí velmi pravdě'podob
ně zájem politický. Toto spětí mezi parlamentem a veřejnou sprá
vou, které je persmlif.kováno v osobě ministrově, je však v demo
kracii samozřejmým a nevyhnutelným požadavkem.lB ) Par1ameri,t 
musí míti vHv na správu, na provedení zákonů, které vydaL Každé 
zřízení lidské je nedokonalé a najde se jen málo . ta1kových Udí, kteří 
hy. spojovali .vesv:é , osohě . v.y,:sokou ;.potenci;;. politickou . a :vy;n-ikaj,íd . 
spr~~ní \ schopnósti. Jedno jest \ jetlcÚeméiho ' názo'ru) nesP'ó'rrío" a 
v tom souhlasím s Fayolem. »Milnistr musí míti všeobecnou: znalost 
svého resortu . a pevný p'lán (linii) správy.« Pro specielní zál~žitosti 
musí míti vysoce schopné . úřednictvo, které provádí jeho podněty. 
Velmi dobře vystihl věc Lowell,19) který praví: "Obyčejně politi

. kové, kteří se stávají ministry, vyznamenali se v . parlamentních d 'ť-
. .. hatách, ale nejde o nezměnitelné pravidlo. · Zdá se ovšem nejprve 

podivnfrm, domnívá-li se někdo, že dobrý řečník bude též nezbytně 
dohrfrm správoem a že síla vlády spočívá v tom. že rozdělí !lli
n 'sterstva mezi řečníky , jejichž řečĚ parlament nejraději slyší. - - - -

Ve skutečnosti však j s o u tu před:poklady k doměnce, že 
dobrý řečník bude též dobrým šéfem mil1listerstvá. Pouhá ,výmluv
nost sebe skvělejší zřídka postačuje k tomu, aby zabezpečila vliv na . 
tak zkušené shromáždění, jakým jest poslanecká sněmovna. Skutečná 

. cena (politika.) plyne z jeho Zl1Ialostí Udi a z mohutné zpúsobilosti 
pochopiti' fakta a zaříditi- se dle hlavních bodú sit.uace ... 

Technické vědomosti, tradice a pravidelné vedení věcí jsou 
z 'ajištěny sborem trvalých a velmÍ' schopných úředníků ... 

Celkem funguj,e systém dobře; dává v čelo ministerstev ně
kolik šém prvého řádu a mnoho šéfů dostatečně schopných. Ně
která ministerstva jsou ovšem vedena správci ubohými.« 

. N,ěco ~hn:ého jest ovšem v těch stMech. kde i1e proveden prin-
• . ~ l ' ,~. , 

H) Srv. Janeček, Odpověd.nost presidenta repubHky a vlác,!y, str. 89 a 
nasL. Weyr, Soustava česk<Jslo,venského práva stá,tního. str. 190. 

" ) .Srv. citá,t Laboulayeí'lvu Esmeina. Élements de ' dmit constifutÍ!on
ne l , 1;208, ](:dc se l(ar:lkterisuje republika francouzská jakonerpub1ika parla
mentní slovy: "Naše nová vláda - - - jest ' re'publikou parlamentní, t. j . 
republíkou, kde vše spOČívá na zodpovědno.sti ministrll«. 

") Le Gouvernement de l'Angl.eterre, I, str. 73 (franc. překhd,Paříž 
1910). - Správně vystihuje úkoly mi,nístra vpar:.JaJIT1cntním režimú Duguit, 
v Traité de droit constitutionnel, lIl, 63, k,d.e čteme: »V parlamentriím reži
lUU mají ministři dvojí :povahu: 'Ís:ou součástí vlády, tvoří se šéfem stát,! 
vládu jakožto polítick)' orgán a jsou se zi'etelem k šéfovi vlá·qypoHtickv 
z,oopověd.nipar'amentu. Na druhé straně jsou ministři šéfy veškerých od-
větví veře,Íné služby spadajících ·do jejich reS<Jrtu.« . 
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cip přísného odděl~ní, moci ' zikonodár'ně a' výkollů€,kde ' hlava ' .' 
exekutjvy odJ3ovídápřímo' lidu a kde ministři maií míti pro'stě DO~ ; 
vahu rádc.ů a ' v.Ynikaj~,cích odb9TníkÍ1~2~r . . 'e '" , ', . 

Ve státech parlamentního režimu ,Tl'elze tedy nauku FayoloVll 
in tot0potV'rdi1:i. . . 

Vada ' jeho theoile spočívá již v základním náz·oru llia veřejnou 
správti': ',' veřéj.nousprávu · nelze ztotožňovati s podnikem. ' Albert 
Henr~2J1) , V referátu k otázce reformy veřejné správy předložené 
kongresii,i 'uvedi' celou -řad ullámitek ve II. kapitole, jednající o zprů
myslrtěnJ ', veřejné správy ' Úndustrialisationa 'commercialisation). 
»lest úlohouveřejhé správy« táže se,'"áby ve všech případech pro
dukovala?, Co? '· Nařízení, tózhodmití, protokbly, cirkuláře; dopi-
sy ... ? Taková theorie zanedMvásysteni,aticky povi'll'llo-st veřejné ' " 
správy l<:e zjednávání hodnotmorálních,pořádku a bezpečnosti, jak 
jest předním úkolem státní správya-j,ak jestvysledkem akce spíše ' 

. »statické«uež"dynamické<c " ' 

Slovo zprůmyslnění jestopravdúlÍbivé apováleoná psychosa . 
připravil a mu vřelé přijetí. Průmysl- je zřídlem hmotného bohatství; ' 
správa jest zřídlem vydajů, neužitečné a tíživé břemeno, které pro,
dukujíCí země vleče za sebou:« ' Avšak meZÍ' průmyslovou (a ob
chodní) správou veřejnou jsou podstatné rozdíly co do předmětu 
činnosti, zprisobu Práce, volnosti j,ednání zaměstnanoe a co do spe': 
dalisace úřednictva, 'která u veřeinésprávy dosahuje vrcholu.21) , 

Dodávám: veřejná spTáva vede se v zájmu veřejném a proti 
jednotlivcům, soukr,omá pro jednotlivce; prvá pro · úkoj všeobec
ných interessů, druhá za účelem zisku. ' 

Tyto námitky, myslím, nebyly v p~ůběhu debatyvyvráceny.22) 

Zcela správný organisační princip je vtělen . v náš záko,n ze 
dne 18. prosince 1922, Č. 404 Sb. z. a nař., který stanoví. v § 1., že 
»státní závody, ústavy a zařízení, jež pře v a hi o II ne m a jí p l
n i ti ú k 0,1 y spr á vn í, mohou · býti nařízen ím vlády prohlášeny 
za podniky spravované pódle . zásad ' óbchodního hospodařenÍ«. O 
zprůmyslnění a ZO'bchodnění lze skutečně mluvíU toliko u tako- ' 
vychto podniků: nelze' však uČiniti z komplexu veřefné správy pod-

, '0) Srv. Joachilm. Stát, str. 47 a l1ásl. v »Politice« a snahy Cl částečné 
. oprostění exeku,tivy od legislat ivy v německé ústavě říšské z roku 1919. , 

21) Administrations centralés,Rapiports présentés a la Troisiéme Sec·· 
tion du· Ume Congrěs International 'des Sciences Administratives a Bruxel-
les 1923, - . . 

:dj Srv. , Pp~tok0i S>iezclovi·, jednání lIL sekce dne 13. září. Stotožňo
vati veř(;ljnou a souhomohospodářskou s.právuproto, že u obou jde o »dělbu 
práce« (Pouia,de) není 'pro mě argumentem. Rovněž ippohlášení Fayolovo. 
že jde »0 použití method, které se osvědčily tl soukromých podnikt"l, ve ve-
í ei-né s,právě" , není uostateĎný.m. ' 
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nik p-rťl~ys loV~1 s - ředitel,em.Ani • laková ministerstva, jakým 'jest 
min'sterstvo pošt. a telegrafů nebo želéZrik, nemohla by 'th';ti ' po~ 
drobena Fayolovu režimu. A což ministerstvo Národní obrany!e3) ' 

M~j záv~r tedy iest: nové rnethody, hlásané v kongresu, ne
jsou všeobecn~ aplikovatelné na : v-eřejnoll správu ' a to tím spíše , 
nikoli, že postrádají přesného zjištění a praktickéhO' osv2dčenV4) 

. .Jednáni v jednotlivých sekcích mělo tento průběh: 

Sekce první: 

(Správa obcí:) 

První otázka týkala 'se dvou' themat: Jakchrái1iti obecní samo
správu proti centrální moci a jak chrániti: osobní svobodu proti li-: ' 
bovůli samosprávných orgánů. Zpravodaj Giersé podaf referát, opi; 
rajkí seo belgické positivni právo, Dle něho nynější stav belgi'ckého 
práva jest ten, že »obec vydán'a jsouc' v šanc státním přehmatúm, 
nemá proti státu právního prQstředK~lóbrannéhoani v tom případě, 
stala-Ii se zřejmě obětí zneuži,tí rrioci«?") - Belgie nemá orgánu, 
který by nalezl »práv,o« v případě konfliokt,u mezi státem a obcí, 
která jest chráněna toliko »hctouke staré tradici<:. ' 

Ačkoli belgická i francouzská veřejná správa založeny jsou na 
stejném principu (oddělení mocO, konečný , výsledek vývoje . by~ 
zcela odchylný: proti nedostatečné ochraně belgické obce stojí fran
couzská státní rada (Consei! d'etat) »jako mocně ozbrojený obhájce, 
který dovede uhájiti francouzskoiIobec proti každému iásahu se' 
strany ' centrálních orgánu , a který jé dosti silný, aby v každém 
p'řípadě Zjednal obci spravedlnO'st.« Oop'lni! bych slova referentova 
takto: Francouzská obec má p-rávo »de défendre contre la puis
sance publique de I'Etat, par des voies contentieuses, la portion dc 
puissance pub1ique et de gestion public.«.2G) 

Souhlasně O. Ma~/er27) praví: »Práva samosprávných korpo
rací francouzských mají povahu pravých práv ... Nejsou to pouhá 
práva reHexní, n~brž sféry vťtle obraničené proti státu podob~ě 

"') Bylo by vděčnou úlohou 'seznati na v'lastní ,oči u belgických mini
sterstev f'ayolovu theoiiiv praxi! 

"') Srv, též zák,on ze dne 12, srpna 1921, Č. 329 Sb. z. a n., o obccních 
podllicí ch! 

25) Adrninistrations Communales (R.apports présentés a la Premiere ' 
Sedion) I, 4. - Dle Caparta I. c. str. 125 mľJže 'král ve čtyřiceti dnech vy
sl,oviti amllľlaci usnesení., Po uplynutí této Lhi'lty mi'lže tak učiniti toliko zá-
konodárce. ' . 

"2U) : Citát Michoudúv u Wittmayera, Eigenwirtschaft der Gemeinden 
uncl IndividuaJrechte dcr Steuerzahler, sti~ 27 a násl. " 

O') Theorie des fraoJlz6si schen' Venvaltungsrecht, str. 429. -
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. . jako subjektivní práva dle práva civilního.«2S) - Du~it~Ú) uvádí 
řadil rozhodnutí, v nfcRž Conseil ďEtat vymezil práva státního 
úřadu nad obcí a. ochránil ji před neoprávněnými zásahy do samo
statné sféry feji činnosti. 

Má tedy belgická obce velmi nepříznivé postavení vůči státní 
správě srovnána s obcí francouzskou. Má však nepříznivé p'ostaveni 
též při srovnávání s obcí anglickou. Neboť v AngJil »writ oí man
damus« a »writ .of certiorari«, onen směřující k splněni právní po
v.l1,nosti, tento k soudnímu přezkoumání úředního výroku nebo roz
kazu, vydá vysoký soudproU ústře4:ním úřadům i k žádosti míst
ního úřadu jako k žádosti' jiné legitmované strany.80) - Ochrana 
místní spr.ávy proti. z'ásahú· · éeflfťáhlÍ moci nemá' v Anglii"kolitihen': 
tálníaktuelnosti: nehoť anglická správní organisace spoČ.ívá · na 
~ásadě, že lokální a centrální úřady nejsou v pomeru (hierarchické) 
nadřízenosti a podřízenosti. Angličany samotnými vždy znovu zdtl
razňovanfr poměr obo'u správnkh skupin, které nejsou navzájem 
spojeny · středními instancemi, má V · zápětí, že (Localgovememeiit) . 
130ard může jen v určitých případech prosaditi u místních úřadú 
přímo svoii vůli a že jest v ostatních případech odkázán toliko na 
úepřímé púsobenf na míst.ní úřady.a!) Místní správa. která by se 
stala o'bětí neoprávněného zásahu centrálního úřadu, nebo jeho or-

. gánu, riebude váhati ani na okamž:k a obrátí se na řádné soudy . . 
Tyto se neomezí »na nalezení práva«, nýbrž vydají po případě cen
trálnímu úřadu formální příkaz, aby se zařídil dle zákona.32) 

.Jaké tedy uči'niti opatření, aby byla místní správa chráněna 
v zemích, jejichž právní řád neposkytuje dostatečnlÝ'ch garancií? 
- Kongres odpovídá: budiž zřízena právní jurisdikce. nikoli však 
okamžitým zavedením clal1'sulae genera-lis. nýbrž použ.itím enumc- _ 
~ační methody.3X) . '. 

Kongres vyslovil totiž toto přání :"") 

»V zemích, kde není úplné správní jurisdikce a kde zásada 
oddělení mocí vylučuje zásah řádn!Ých soudft,bud:j,ž zfízena správ-

: .... 

'8) Ducrocq, Cours de droit ádministratií. I,str. 197 praví -o starosto
vi: Iniciativa nenáleží prefektu -nebo ministru. nýbrž ,>aU maire chef ,de lH" 
commune«; -sám má právo jednati: »i! administre jllÍ'e proprio«. 

~'.) Traité de droit constitut.ionnd, III;. 80. - . ' _ 
:") Hácha, Státní cl'ozor na samosprávu v Anglii, Správní obzor, Hl, 

str: 270. -
"') Koclreutter, Verwaltungsrecht uml Verwaltllngsrechtsprechung inl 

mo)erncl1 Eng:land. str. 79. 
") Oiťrsé, Rapport 1. C., L 6 . . 
'''' ) Srv. 'náš zákon ze dne 9. března 1920. Č. ]58 SQ). z. a n., dále Klap

ka, Samos.p'fáva a zřízení župní, str. 86 a násl. a uvedenou tam Iítemturu. 
- Vys'Jovil jsem již dříve 'názer, že vymeZení kompet-c'nce juri&tlikčních se
nátfl dle zák. 158/ 1920 pokládám za příliš širol<é. 

:J4) Protokol, Assemblée générale de cl6tllre, J. 
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· ní jurisdikce s Kompetcnd omezenou zákonodárcem. která by mohla 
.' utvořiti základ k ' vybudování ' úplného řízení ve sp{)rných věcech 
· správnÍch.«%) 

Druhá otázka prvni sekce zněla : Knmunálnítax v 
a d a n ě.3G) 

Zpravodaj přihlíží k belgickému p'rávu a rozFšuje správně m~'zi 
taxami, které plati o'bčan za prokázanou mu veřejným orgánem pro
tisluŽ/bu. a daněmi. které se ukládají všeobecně bez vzájemné prc
stace.:17) 

»Zvláště ve velkých městech,« uvádí. »setkáváme se se znač
ným úsilím 'o vyhledávání n:o<vých pramei\1'ů (tax). dík rozmanitosti 
a ,rozvoji ' veřejhých zařJ,zení. a Ivl ;vůrivzvlášh-Í'ídLbkolnosti .místního ; 
života. Mezi těmito činiteli jést přihlédnouti zvÍáště ke dvěma: 
obyvatelstvu a domovnímu majetku. První není ovšem vždy zdrojem 
(komunálních) příjmtl; naproti tomu hodnota nemovitého majetku 

· ciává vždy možnosti , zpoplatnění.Vzri'lst hndnoty nepro~,p'Ívá však 
přímo ' ani plriýilI výil'o'sefu' kom~nám, které ' jsou tvořiteli tohotG . 
vzrůstu a v tom spočívá slabost jejich financí. Neboť stát uplatňuje 
tll svá suverenní práva. 

Jestliže zachováme v předu uvedenou theoretickou difierclÍci 
mezi taxou a daní, možnosti daňové, vyhražené komunám. lTIizí čílil 
dále tím vice a přecházejí na stát.« 

Provinciím inbcím. jest zakázáno vybírati jakoukoliv daň jako 
záJkladní nebo přirážkou vybíranou, která má analogickou povahu 
s daněmi, nebo taxami státními, čili: to, co jest daňo'vým základem 
státním dle nového belgického fiskálního zákona, nemůže sloužiti 
za základ zdanění komunálního. (Belgický zákon z 29. X. 1919.) 

Tendencí nového hospodářství jest: ,obcím není ponechána 
volba daní, k nimž chtějí vybírati přirážky, nýbrž rozhoduje zákon. 
Obcím budiž ponechána část d~U1í reálných k jejich účelům.HS ) Jde 
tedy o podobné snahy, které jsou vtěleny v německý »Landessteuer
gesetz« z ll. března 1,9,20" Č. 60. ř. :~, ,(str. 402)"") a které se pť?číl1a,jí 
objevo,ya:ti i ve FranCii a Rakousku . 

" ) NepOkládám za nutné mluv,iti .o g.aranciích osobní 'Svobody ,proti 
zásahům sa'mosprávných ,orgán tl (druhá část první otázky). Jednání o tét ,) 
věci II nás ' nilcoli aktuelní m~přínesl,o zna,čněoj.šího výsled'Ktc 

' 0) Tax,es et imp6ís cumrnun:uix .• SrV": 'ťh:ppdi'1s : Jeaumonetův. I, 2, J. 
"') K tomu srv. Caha, fi'na-nční vě,claa finan·:;ní právo, str. 16 a 19 a 

tam žc uved.ené definice Br.1Iovy: "Popla-tky jsou vdej,né ,dávky, jež stát 
ukládá jedn0tlivcůmzpll5-obem a měrou auto-ritativně stano'velwuiako 
zvláštní přbpěvky k náhrádě nákladů oněch veřejných zařízení (slu i~b 
o r,gánÚ, ústavll), jichž výkony dotYČIIlí jeollotlil,l.ci vyvolávají a .pokud je 
vyvolávají«. »Daně jsoll berné, jež veřejná mo-~ ukládá na povinné osob" a 
přN~měty za účelem .povšechné úhmdy nákhMI veřejných hospodářst v í « . 

"8) Rap]loOlrts, 1, 2. 4. sk 
'I") Srv. Stenger, Das Lalldessteuergesetz; Nliine-he<ll 1920, Kla'pka. 

Přirážky, Věs tník svazu českých ·okresů XII, str. 30. 
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Ani Belgie' neuzavírá se systému příděl0vérti.ti~ ' který dle mého ' 

názoru musí se státi trvalou institucí, regulující zatížení poplatnictva . 
a pečující o odstranění nerovrlloměrnosti daňové, přirážkami zostřo-' 
vané.40) ~ 

"Dle belgických ' iákDl1ů, z rokU! 1860 a 1895 byl utvořen zvlášt
ní »Fonds Comrriunal« p-ro " příděly ' obcím a ,zákon z 19. června 1922 
vytvořil nové fúi1Jdy, tvOřelté" z prostředků státních, z nichž dávají 
se úděly obcím. Re'partice děje se . dle čtyř kriter ií, která slouží· iako 
známky dobré organisáce obcí"takovÝllJ . způsobem, že snaha obci 
po zdok~}T!alení 'určitého odvětví činnosti je tél'kt·o odměňována 
státem/t ) . " , 

Jeau~i:me:t chápe .věc 'it:e'la krítickya dle "rriého názOru správ- ' 
ně. J e:tl;utnppo'moci o'oéfm, je však nutnO' P'Onechati státu ostrou moc 
kontrolíÚ. ' ;;$tát, kterJ'r chce zachovati své fiskální budově Pevnost ' 
a stejnorOdoSt,;, praví . v závěru,' »ma jistě, mnoho důvodů, alby vy
konávirp'řísny dozor I).ád komvnálltÍm hospodařen{m:p-rvním dů
vodemjestochr'ana státních příjmových zdrojŮ, druhým jest snaha, 
aby obce nep'odnikaly výdaiů, které je ruinu1jí; třetÚn je snaha za
bráni:ti libovolnému daňovému zásahu obcemi . 4~) 

Kongre~ vyslóvil totopřiní: "Finanční zákon,oc1árství budiž 
komunám přízniv~~ší a budiž jim dovoleno vybírati přirážky na 
základě . přímých daní, a b. y jim i kry I y v ý d aj e o b I i g a t o r
ní. to jest ťakové, .k' teré jsou ji·m uloženy přímo 
z á k o· II e' ni. S t úd Ž · se t.a k v po m ě i- ll ;k ne d o s t a t e čn 0-

o ' . (. • • l . , . 

- - -
'0) Srv. Fux, Reforma přímý.ch daní, str. 238 a násl. 
'41 )' Te!l'dence daňových systemů obcí p,ostupuje obdobně jako· II s'tálu 

od Ilatťiralníchplněník ,dávká:m, všeobecným daním 'Nyní směřuje vývoi 
od přiráŽek k přídělilm. = Srv. Myrbach-Rheinfel·d, Grimdriss ·des Finanz
rechts, 's·tr. 6. 

:!2)· Stav be'lgických komun karakterisuj,e. takto (I. .c. I, 2, str. 6): »Naše 
obecní Hnance velmi mnoho zkoušely váleČlllými událo·stnii. Avšak již dávno 
před, válečným rozvratem rostly rozpo'čty rok od rokii a 'to v · r·ozměrech 
pro bu:dolicnGst .. vel:mi z,nepo-kojujících. Hromadily se . vý·daje a hromadily se 
dluhy. Tent.o zjev ,nebyl v.Šak specificum mší země. Ve Fral1ciifiž ' v roce ' 
1893 napsal Leroy-BeauJieti: »Komunální finance stávají se den ode dne 
dt"dc,žit.ěiší otáz~ou: vÝ'daje rostou, množí se a stávají se tí ~ iv~rm břerrienem". ' 

"Po.dtlakep1 ' nových společens.kýchpotřeb a nový~h stále širší<:h ná
zorů zástupců lidových, komuny velké i malé. byly strho'vány již od pade
sáti let k nakladným pracím hygienickým, zdravotll1ím , a esfetickým. Obce 
počaly v, pravém slQvasmys,lu závoditi nejen proto, že je pobízely ·duchové . 
iniciaHvní a pcdnikaví, ilýbrž .i z důvodů politických. Tato či'J.ost o.::.itla se 
však na llE:·bez,pečliem s'rázŮ přelÍáněnín mrhá~lí penězi. Jsou tu však jiné 
příčiny, které.' na;dále pilsobí' .n3 zvyšování rozpočt{i: neustálý vzrůst cen, 
intensivní iextensÍvní rozvo.] -obecního podnikání .. ' ... ; činnost sociální, ' . 
požadav)nr yo;]i~stva a tlak veřejného mínění. - Kari"lUny chtěiíce vy:hovět~ 
této iát·opě výdiiťt, které ' často jsou v nepoměru k dMežitosti'věci a .pří 
jrnovérnu zdrOji, .byly nuceny čilnitidl·ouh'odobé v~' pľtjčh a toto rQstoucí ·. 
zadlužení doléhá těžce na jejich fin3Jnce ,« 
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s ti jejích příjmů zjištěné po od 'ečtení podílů, kte
r é ji m p Ť j dě I u j e stá t j a k o Ú dě 1 y stá t n í c h d a n í. '.J : . , . 

Nechť isou: Hnanční statistiky komunálnízřizov,ány ~ péč'í ~lád, 
zvláště ' po zavedenf nového finančníhozákonodárstv( a nechť při-
hlížejí k vydáním, zákonem uloženým.«43) . . 

Mezinárodní korigres postavil se tedy na stanovisko hájené 
na posledním sjezdu Svazu českých okresů prof. drem tlorá,čkem · · 
a drem Klapkou.44) . !Systém přirážkový nemái , býhúplně zrušen, 
ný'brž ponechán aspoň potud, aby se z výnosu přirážek kry.la vydáni 
obligatÚ'rně obCím ukládaná. Bude ovšem třeba, aby pojem těchto 
nu'tných vydání byl přesně určen a aby byla tato · vydání rozlišena 
od výdajů fakultativních .45 ) Systém přirážkový musí býti doplněn 
systémem státních přídělů, 'který umožní odstra:niění nerovnoměr-~ 
nosti přirážknvého zatížení a ,ktérý, po vzoru a,rtglickérri/G) umožní 
státu vykonávati tak účinnou kontrolu nad h:qsp·od:aření'rn obecpim; 
že ji nenahradí sebe přísnější výkon státní tute1y nad obcemi. 

.... 

. . . ~ ." 

Tř, e' tí ; otázka zněla: Komu 'n·álnÍ · po ' dďni ,ká..· ní. 
Nynější právní stav komunálnícli . ppdnik~ů. K .této 
otázce· nebyla předložena žádná práce. V ,jednání prvé s'ekcc p[·o- . ,' 
mluvil . o tétb,.~ :,Y~ci' Mossé, . francouzský del~gát, geneTální 'itlspektor " .. " 

:'." .. 

správních ' podníků v m~nisterstvu vnitra, který uzn~\, že podnikfwí 
obcí, přineslo "znamenité služby celému státu . ..,- Obecní tajemník , 
v Anderlechtu Bddaer položi'\ ' důraz na společné podnikání obcí. ·· 
Belgick:§- zákon ze dne 1. března 1922 dal autorisaci obcím, aby se 

.3) Protokol, B, 2. 
"') Srv. Věstník svazu českých okresů" XIII, č . . 4, 5; , 
40) Franvouzská theorie liší mezi obl,igat()r.ními a fakul·tativ,nimi vy.ct4-

nimi. Obligatorní vydání musí být nej.prve uhrazena; fakultaivrií vydánI mo
hou býti svobo'dmě obcí činěna toliko tenkráte, zbude-Ii na ně z řádných " 
.příjmů .po vydá'ních obligatorních. Jinak lest třeba vyššího schvá'lení. Jest 
tedy sv()boda francouzské obce ve:lmi illusoruL - Srv. Wittrrnayer •. 1. c. 67 
a násl., 83 ; O. Mayer, Theorie, str. 438 a násl., který praví (str. 460): "Fá
kultativní výdaje zařazuje obecní rada toli'ko tenkráte 'svobodně, má-'Ii po' 
plné úhradě obligatorních vydání přebytky r-ádný.ch příjmů . Jinak . přísluší 
prefektu právo položky dle volného uvážení škrtnouti nebo snížiti« . - Srv. 
jeho právo k inscription ď o.ffice! Dle Haur·iou, 'I. c. str. 288 má obecní za
stupitelstvo sv,obodu při vydánich tákultativních jen tehda, když uhradHo 
výdaje obligatol1llía mepoužilok úhradě rozpočtových výdajů (řádných i 
mimořádných) ji n é h 'o .p ř í jmu le č ř á ,d n é ho. Přirážky jsou řá·dným . 
příjmem jell, pokud jd.e, ocentimecor·dinaires. ,S rv. Ducrocq, Cours de droit 
administratif, II, 619, ' . 

40) Srv. o tom Hácha, Státní dozo'[ na samosprávu v Ang:lii, S]'návní 
obzor; m, 224. - Ostřední úřady llutí místní svazy k oiboedienci oCLpíráním . 
státních údělů, jež v komtnuná'lnítn hospodářstvi nabývají stále většího vý- ' . ' 
z-namu. Cinn()si ústředních úřadů; hlavně LůcalGovernment Bo·ardu, má 
ovšem ráz po výtce negativní (I. c. 268). To však je ideálem 'dozoru: od
straňovati věci nezák'O:Ilné (po ;připa,dě i neúčelné), nik,oli .zasahovati plímo 
a sešněrovati čÍ1most vo.lených zástupcľl! - Protokol J, 14. . 
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spojily k dosažetlí úkolů obecně prospěšných. Již v revidované ú 
' ,stavě belgické nalézáme včláhku 108. odstavec U.a!. 2 tato usta

novení: 

"Několik provinc:í nebo riěkolik obcí může se dorozuměti nebu 
" sdružiti za' podmínek a ve formě, které stanoví zálwn, aby spo
lečně upravi'ly a vedly záležitosti. jež jSQU v zájmu provincie nebo 

,obcÍ«, , 

Tento rámcový předpis ústavy 'byl proveden článkem 18, 
uvedeného zakona, který praví: »Obcre mohou učiniti vzájemné 
t1mluvy, a to o dodávkách a 'o všech podnicí,ch, které jsou v zájmu 
obecním. Tyto úmluvy jsou podrob,enl}' s,chválení král~" kt.erý " je 

. (]áYfá' . n~1ť ,iákládě ,' él6h'rozd~tií ' st~,í 'é1tb '; 'vý-bo~u ,I <i "zas tlt61ťHstva ' pf 0-

vinde«. 

Dle důvodové zprávy p0slanecké sněmovny belgické ze dne 
2. srpna 1921 jde 'O zasaženL . zál<onpdár.c~v dosavadní";judikaturní 
praksL Zákon' má ' zvláště umožniti' dodání elektrického proudu a sVÍ
Lplynu meú obcemi. Kongres vyslovil toto přání: 

»Nechť rozsah a meze obecního p'odrtikáni hospodářského ' y 

těch zemích, kde není ještě tato otázka rozřešena, jsoupředm:ětem 
' ustanovtmí zákonných nebo nařízení. Úkolem '\.' rjiich :jest přesně 
stanoviti stup·eň ingerence těchto morálních osob veřejného práva 
na poli hospodářském a určHi kautely rázu obchodního, průmyslo
veho nebo finančního, jež se objeví nevyhnutelnými jak v zájmu 
spotře'bitelů, tak i v zájmu svobodného obchodu a poplatnictva. 

Nechť se béře zřetel 'k tomu, že podniky obecní isouzakládány 
, v zájmu veškerenstva čl že nbce pracují s obtížemi finančními. 

. , ' 

Mohou tedy býti vedeny tak, aby přinášely zisk.« 

Toto přání, kongresu směřuje zřejmě proti francouzské judika
tuře, která není, přÍzniva obecnímu podnikání.47 ) Naše zákonodárství, 
zvláště Íina'nční nOrvela ze dne 12. srpna 1921, Č. 329. Sb. z. a n., stojí 
'na ' opačném 'pó lu , nežlL>ktei:v -jest ,vyjádř.en. kougreSDyý'm usnesením . 

. ," _. _ . " j,.'O\. "':'':: l''\'" .' '. . ',; , " , ' .,~ " • 

'I DIe na,5eho . práva jest výslovně naříz,~no, aby byly obecní 
k1~~nky sp,j-a:y;ováj1y při nejmenším takovým způsobem. aby vyná

' š'ely ,zisk. Zákon sám neklade překážek nejrÍ1znějšímu podnikání obec-
,..;I • 

") O tom srv. zvláště: Alfréd d~s Ci!leu le, Le sOci,alisrne:' Tl)unicipalc -
a travers des siécIes; Piere Mercier, Les exp.Joirta'tion municipa'les;' ftiitlťiou. 

' Précis d.e droit ,a,dministr.atif, str. 254 a násl. a tamže uvedenou Iiterél.turu. 
Hauri.ou praví: »Hospod.ářská akce obce není dovolena, pakliže má povahu 
d,cibrovolného a systematického zásahu do sv,ohody obchodu a :pri'lmyslu«. 
Př.jzrnává, že »juris,pmdence státní rady (du Conseiilďf:.tat) jest zásadně ne
přízniva obecnímu 'Podnikání.« Zásah obce musí být d,ik:tován sodálnÍ :po
třebou, khJTé nelze vyhověti soukromým pndnirkem. Tak l ázně mohou býti 
lJIbecnímpodnikem tenkráte. splní-li úkol , ,hygiellický. Obeoní lébř pro 
Všechny, nejen pro chwdé. 'mllže b~;ti zřízen, ne'nÍ-1i možno .jinak dosíci usa
zení se lékaře v místě, atd, --
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nímu, po.kud nejsou překročeny negativní Ineze vyměřené na př. v §u 
28. obec. zřízení českého, pokud totiž jde ' o opatření, které se pře
dem a nejprve dotýče prospěchu obce, pokud opatření to děje se . 
v iejích mezích · a může býti' provedeno jejími vlastním1 silami. Jak 
naše obecní zříz·enrí (§ 93. českého obecního zřízení), tak zákon .0 

zřÍ~ni župním (§ 68., 78. zákona ze dne 29. února .1920, č. 126. Sb. 
z. a ' n.), pamatují na spojení svazků samosprá vných k dosažení urči
tých veřejných úkolů. 

Čtvrtá otázka první sekce zněla: ' Kontrola 
ob e c TI Í c h vyd á n í. Zprávu k této otázce podal Paul COlet, ře-' 
ditel finanční správy města Ems,elu. Ve zprávě vylíčil stav belgické
ho zákonodárství takto :48) Dle ko'munálního Zákona ie dne .30. 1)řez
na 1836 vykO'fJ'á v á ', se ' v ;B elkiFi ťato;{·~(Hrt~d I a; ' ol:Ítií: ':> 

1. Obecní rozpo-čty podrobeny ' jsou schválení stálého v}'boru' 
;Jwvinciálního zastupi'Íelstva (čl. ' 141.). 

2. Úvěry, kterými se kryjí vydání' r,.Qzpočtem nepředvidaná . 
podléh:ájí předchcizíhJU ' schVálení; téhož' výboru ; (čl. 143J 

.3. Určitá usnesení obecní,h,o zastupitelstva p'odléha.H schválení. 
předpokládaj.íc, že jde o předmě1:y vyšší ceny v obcích větších. v o-
statních bez ohledu na cenu (čl. 81.). . 

4. Vyššímu schválení zpravid'la podléhá usnesení obecního za
s tupitelstva, dle něhož se zakupují nemovitosti neb získávají · práva 
na věcech nemovitých (č. 76.). 

5. Schválení podléhají obecní účty (čl.: 77., 141. a 142.). 

. Usnesení obecního zastupitelstva musí býti bez průtahu před
kládána úředníku státnímu k tomu ustanovenému (čl. 69.). 

Dle čláriků 69. , 71., 88. a 140. dává se občanstvu rozsáhlé právo. 
aby kontrolovalo hospodařellí obecních zastupitelstev, Sama ústavní 
li stina obsahuje ve čl. 108.; 'odst. 4. p'říkaz veřejnosti obecních roz
počtů a účtů. Zasedání, obecních zastupitelstev musí býti veřejná. 
jedná-Ji, sé .0 účtech, o vydáních pravidelnýmj p'říjmy neuhrazených. 
o zříz,enÍ ústavÍ1 veřejně užitečných. o zápůjókách. Rozpočty a účty 
musÍ bÝt i veřejně vyloženy, ' ' . . . 

· ivlášt~.í · ~';viri~ó~ti uloženy jsou ' obecní radě ~ obecním vý.
t~rčíin, kteří dlé článku · i21. obec. zřízení ·nesmí vyp'latitivyd:íní 

. rozpočteiú neuhraž~íiá . 11ebo vydání. které neinázákladu z.ákon ~ !ll 
přesně stano\leného. · · . 

SjeZd v;~ló~iI toto přání: 
»Sjezd vyslovuje ~ po zralé úvaze, že obyvatelé města, uži

vatelé ' obecnícb zařízen.í , mohou sami nej:lépe oceni1:i' rozsah místnkh 
potřeb a posóuditi činnost obecních zástupdl '- přání, aby se kon-

" ) Zprávy prvl1isekce, I. 4, 



;. 

. '~, 
, ", 
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trola obecních vydání děla zásadně dvojím závazkem, uloženým 
obecním správám: První jej~ch povinností budiž krýti řádtné vÝdaje 
řádnÝmi příjmy, druhou jejich povinnostr' budiž, aby učinili co nej-

. více přfstupnými rozpočty, účty a hlavhí usnesení, z nichž plynou 
bř~mélia pro ,poplatnictvo.« · '" ~,.:' . 

Pátá ,ot-:izka pr~ésekce zněla: Sta'b'ilita úředních 
' místu obcÍ,4!l) ' " ' , 

Nebudu se podrobně zabývati zprávou, kterou předložil kon
gresu bruxellský úředník Mahieu, jelikož naše zákonodárství již 
v letech 1907 a 1908, dále roku 1919 otázku tú rozřešilo. Nemá tedy 
pro nás významu přání k,ongresu; které zní: 

»Nechť se rozřešení problémů stability míst samosprávných za
městnanců v každé zemi děje takovým způsobem, ' aby , byli obec
ní zaměstnand chráněni před politickýmt změnami a aby byla j,ejich 
zaměstnání zaručena stálost, která jest jen na prospěch , řádnému 

chodu obecních záležitostí.« 

Šestá otázka zněla: Komu svěřiti tutelu nad 
n e z let i I ci; úřadům správním nebo soudním? - Zodp'ověděna 
'byla ve ·prospěch ' soudů. 

O t á z k a .s e d m á, týkající se spolupůsobení obcí"v záleži
tostech úmrtí, sňatku,; legitimace a indigenátu nemá pro nás vý-
znamu. -

Sekce 'druha. 

, (Správní útvary mezi státem a obcemi.) 
" 

K otázce "Svazy obcí« podal zpr~vu Van Leyden o svazech 
ho II a n d s k ý ch ob c í a senátor Seeliger 6' pojištění vybudo
vaném nqkoinmunálním základu. - Dcidatečně došla zpráva o 
,}Svazu italských onek ' 

Zpráva holandská je velmi podrobná a p'řihljž( vý,bradně k po
merÍlm holandskfrm.Uvádí nejprve fornw sdružování povahy ve
řejnoprávní, kdy eventuelně nastáváp r á v n í a vy n II t i t e] n á 
povinnost obcí ke sdružení se za účelem společného podn;kání. Tak 
jest tornu , při zřizování hřbitovů, bytových inspektorů, škol, do
zorců n~~d potravinami. ' Obdobná jést sdTu~ovad p'bvinnost pro-

, vincií ke zřizování ochranných hrází. P r á v ní p 'o vah a ' orgánů, 
zřizova·nJ'rch ke společné správě, nebyla však jasně vytýčena. Vedle 
těchto forem sdružování" ovládaných veřejným právem, tvoří se 
sdružení obcí dle práva civilního: jsou to. akciové sPQlečnosti, svazy 
a úmluvy soukromoprávnL , 

, .. 

, '") Zprávy pr;vní sekce, 1,5. : ~ • • : :." ' •• : : • • ~ > .'.: , . 

".' ~ ." 
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Zpra vodai neprojevil přílišného nadšení pro akciové společ
nosti. Vytýká jim, že »vliv obeclJích zastupitelstev na jeji'Ch správu 
téměř mizí« a že nastává »úplný nedostatek kontroly se strany nad
řízen~Tch úřad-ú« . - Nepopřel ovšem, že v praksi vykázala tato for
ma značné úspěchy, zvláště pokud jde o podniky elektrisační. Jí 
jest co děkovati-, že se " velké čisti flolands,ka dostalo během po-

· slednkho'smi let elektrické energie k úče1fihi osvětlovacím a k úče-
·lúm pohomi. «51l) . . " '. . . ... : . .' . 

Značné vÝsledky vykazuje »Svaz n'zozemských 'obcí«, zalo
žený v roce 1912, sdl užující 677 obcí s 5,981.443 'obyvateli,5l) Jest 
právním i technickým poradcem obcí a 'za]ožH banku pro komunální 
úvěr s akciovým kapitálem10mi\ionů zlatych. Holandsko hodlá zod-

· pověděti otázku; íák spojovati o;bceke společn~rm úkolůrn. přesilou 
úpravou zákonodárnou. Osnova zákona z roku 1922 jest zbudována 
na zásadách :52) . 

1. Obecní zastupitelstva d v ou nebo víc e O< b c' í m o h o u 
učiniti opatření ke společné správě svých- Záležitostí, záimú, zaří
zení ' nebo prací. 

. 2. Obecní zastupitelstva m u s L sespojih, ' uznaií:-lipotřebu 
' toho nadřízené úřady . . 

Úmluva musí obsahovati ' ustanovení o době trvá'ní,' vedení 
' správy, financování, revisi nebo zrušenÍ.. Pro vedení společné zále
žitosti mohou býti Zřízeny zvláštní orgány. 

· Senátor Seelige~'podal zprávu o ~ 'Poi'išťování na ' komunálním 
základě. Vylíčil úspěšnou činnost »Vzájemné společnost:iveřejných 
korporací pro požární pojištění'« v Belgii a 'plaidd'valprci zveřejnění 

· veškeréhoPojišfování. . • 
Vzpomněl jsem při těchto ' r.eferáteeh ' marných! dosavadních 

pokusů o soustředění našeho komunálního úvěru a · o ' zřízení zem
ského pojišťování proti živelním pohromám."") 

Viktor Genot vylíčil provinciální správu Belgie~ ,, 0si\í. decen
tra!isační jeví se v prohlubování činností provincií a ve zdolávání no - . 
vých úkoiú. Všechny provincie vycházejí '»ze ztrnul.ósti, dťJ které je 

' uvedlo strktní provádění zákona z roku 1831« a jejich : púvodnč 
· skromné rozpočty vykazují znamenitá čísla potřeby. . 

Hnutí k regionalismu projevuje se ' tu velmi zřetelriě. 

"') Srv. Zprávu II, str. 20: 
51) Ce'lé Holandsko má HOD obcí se 7,000.000 obyvateli. - Srv. po

drobnou zprávu v čísle 12. Věstníku svazu čsl. mčst - Tamže srv. zprávu 
o italském Svazu obcí se . sídlem v Římě (Place M<ontecitto-rio 115). 
._ ' '') Rap'Rort II, 33. " ' . . . 
· ' . - "') Srv. Zprávy o IV. i asedání . českéll,ozemského sněmu z 1'. 1889, 
. tisk LXIX; \il~ zasedání téh6'i roku, tiskLlll: I. zasedání z roku 1895 tisk 
"XLIV, LXXI, X{(XIV, ll. zasedání z r.1895 tisk 0LXXVm,; JH. zasedání 
z r.1895, tisk LXI, IV. z r. 1895, tisk XLV, atd . . (srv. zvláště též zasedán í 
z roku 1901). , 

. , ~ .. j '; 

,",'j 
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Sekce třetí. 

(Ústřední správa.) , 

P r v ní ot á zk a: Správní reforma.H ) 

Referát Alberta He,nryho stojí ná zcela protichúQném stano, 
v:skunežli referát Calameův, který je tolrko výtahem z, pub'likované 
již práce. Albert Henry ' zřejmě polemasufe proti modn,ímu učeni , 
Fayolov'u. 

»Zaměňte proslulý »tarte a la Cf(!me <<. Molierúv správní re
formou«, ' praví Henry, )}a dos,tanete ankety vládn~ch šéfů, politiků, 
Žllrna):1stú, národohospodářů, davu : všichni 'budou hledati medi'cinu, 
~terá ,: Q'Y ' uzdravila veřejM ;; firt~r.H;e a zrestáll~ovala svět. - Jejich 
dúvody? - Správní reforma! Jejich myšlenka? - Sp'rávní reforma! 
Výrazy právě tak neurčité jako působivé. 

Co jest rozuměti těmito slovy? - Která jsou :?neužití nebo 
které omyly, které jest napraviti pod ' tímto symbolem? Veřejná 
sp'rávaiestdo listé míry , dvořanstvem " státního, dómu. Stáčí , upraviti 
z p ů s o b vydání za účelem ' úspor, není,' třeba sahnouti na vydání 
sama? Jest skutečně málo věci, o ni,chž by měli lidé m'mo ně stojíc! 
tak malé znalosti, jaké mají o reformě správy; vedle úředníků' z po
volání mají lidé zpravidla toliko povrchní znaloSti, získané náwrem 
z dálky. To však nikomu nebrání, aby o věCi s jistotou nediskuto
val ,a neměl v kapse dokonalý projekt refomy.«'") - Z celého kom 
plexu otázek, vybírá Henry nejduležJ.tější hody. 

Jest to zvláště fonctionnarisme, kteó'r, jak se tvrdí, třeba od 
straniti. "Od ~álky veřejná správa rozšířila svůj okruh· velmi značně 
a armáda úřednická roste clen ode dne,« 

V roce 1887 bylo v Belg'i šest mi:nisterstev a 29 generáln.ích 
ředitelství; v roce 1921 však 11 mini.sterstev a 68 ředitelství. Jest 
vina v administrativě? - Nikoli, odpovídá zpravodaj; vi.na jest na 
zálwnodárcích, jejkhž disposice jsou zá'ldadem jmenování úřednj
ctva. "Vlv politiků jest jednou z dů.Ježitfrch příčin správní inflace .. , 
Politické vlivy nevykonávají se vždy .... s určitou mírno'stí. hou 
zh<r' ulbn, é, jestliže pracují k tomu, aby byla vytvořenit nová úřední 
.mí~ta ·'velmi 'pochybné užiteč'nosn a aby byl rozml1'o\Žen: kádr úřed
nictva: přes i1Utnou míru.« A dmi n i str a t i v n í r e for mall e
'TI ft Ž 'e o vše mna p r a v i ti ' e xc es' syp 0.:1 H 'i k ů. 

i" • 

Vzrůst úřednictva souvisí i se vzrůstem státních úkolíL Ukoly ' 
' ty vzrcstly ve válce a ' po válce. Ponechejme - ' piHde-1i to - státu 
íoliko původní tradicionelní úkoly! Hleďme jen na obecné zájmy 
země a klesne armáda úřednická. Rozšiřme tuto činnost na další 
'úk oly (vyučování, rozhodování mezi stranami. mezi společenskými 

C., ) 'Srv. Capart, Droit auministratif é!~lllel1bire. str. 56. 
"' ) Rnpports présentés a la Troisiemc SccthHl. !TI, 1, str. 1, 
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tří dam i, ucmme ze státu obchodníka neb průmyslníka), úkoly 
jeho vzrostou. I povaha správy rozhodne. J.est ceniralisovaná nebo 
decentralisovaná? - Jaká jest její historická tradice a názory 
vlády? 

»0 t á z'k are f.o r m y v e ř e j n é spr á v y II e n á leží 
před administrativu. nýbrž před parlament.« 

Pomůže tedy t. zv. »l'adminisíration expérimentale«, t. j. zprťi 
jTIyslnění a zo'bchodnění veřejné správy? 

Z p r tl m 'y sIn ě n í. »J estli-že se přidržujeme skutečného dO
sahu pojmu »p'růmysl«, zp'rll myslněti: veřejnou správu, znamenalo by 
rozděliti správní akty na řadu operací, z nichž by byla každá svě~ 
řena zvláštnímu úředníku, kierýby neustále opakoval stejnou práci; 
spisy by běha ly z ruky do ruky tak automaticky, j-alko prťimyslov)'r 

předmět. TaklOváta. pracovní methoda jest právě' v činnosti na bru
selské radnici. Každé okénko vydává toliko urči tý o p'i's , vždy stejný. 
Když chce občan dostati dohromady ofkielní listiny, t:(rkajkí se ně
jaké skutečnosti soukromého ž!vota nebo úřední věci, musí choditi 
osohně od okénka k okénku. Každý listinný kus vydává se zpra
vidla teprve po předložení listiny již vydané; podpis vyžaduje zpra
vidla doby 24 hodin a tak musí choditi občanstvo do úřadu tři', čtyři 
až pět dní podle toho, kolik papkťi má obdržeti. Když kdosi pozna
menal, že tato methoda - pohodlná beze vší pochyby pro Ílřednic
tvo . - jest méně pohodlno\l pro obecenstvo, interpelovaný úředník 
omluvil se duchaplně: » To je správa nejsprávnějšÍ« (Cest de l'adml
nistratiol1 poussée a l'éxtreme 1).« 

. Z o b ch o dně ní! Jde zase jen o· hes lo a slovo·. Ale j.e Veliký 
rozdíl mezi veřejnou správou a obchodním podnikem. Maií mzdílnfr 
předmět. způsob p·ráce, jinaké jest postavení zaměstnancll , jinaké 
školení a potřeba specia\isace. 

Výsledek: 
Administrativní reforma objevuje se nám dnes ne tak ve svět l e 

změny methody jako ve svět l e osobní otázky úředn'cké. Zajištčme 
p'řiiímání dobrého úřednictva , zbavme je materielních starostí , které 
jim berou lásku k povnlání, obnovme jejich bývalou vážnost, na niž 
byli hrdi a Hčin'íme pro adm'nistrativní reformu více nežli sebe uče 
~lějšími thesemi a drakonickými opatřeními.«'G) 

',0) Velmid.obře vysvěťluje zpravodaj důvo.dy konfl.iktu mezi zá.kono
dá ci a správou: »Jest zpravidla nevděčnou úlohou sorávý, ,aby r·ozp'týli1a 
iluse politiků, kteří přicházejí k moci, aby vše reformovali: s;p'ráva to jest, 
která jim uJ.:azuje .překážky ústavní, zi'ko.l1né, s,právní a finančnÍ. Kolik z 
nich j.est tak ve1kými, aby uznaH svo.ji chybu, místo aby se snažili' zakrýti 
své zklamá!nÍ tím, že činí z.od.p.ovědnými za nezdar svých myšlenek úřady, 
které prý se systematicky staví · proti pokroku a ·dusí pod byr,okratickou 
routinounejkrásnější iniciativu. ' Obecenstvo nakonec ovšem řekne, že není 
kou ře bez o.h ně.« 

2 



- 18-

Druhý zpravodaj, Calame, žádá reformu »rozumovou«; apli
kaci r'ozumné správy ve správě veřejné. Co však znamená rozumová 
reforma ? Vésti správu »rationelleinent«, t. j. rozumově. racionelně , 
znamená: »studovatL každý fakt, každý pr,oblém a uróti prostředky 
nejracionelnější, jeji:chž účelem jest ušetřiti rozumným způsobem pe
níze, čas, pohyb, místo, a obdržeti co nej,větší výsledky s minimem 
úsilí a času«. Ale které jsou to prostředky a methody? - I když 
uznáváme, že » vědecká organisace, racionelní správa «, jak praví 
Taylor a Payol, »prospÍvá každé produkcI«, nevíme, jaký jest obsah 
organisace, navrhované pro veřejnou správu. Navrhované prostřed
ky (zřízení studiiního bi.ireau,autonomie, odstranění zbytečných or
gáni'I, racionelní organisace práce, úprava lisUn, součinnostobčau
stva a zaměstnanců) jsou p'říliš neurčHé a nedávaJí' praktického ná
vodu. Jasný a použitelný princip organisační jest vysloven jen o
hledně h o s pod á ř s ký c tl p 'o dni k ú; za jich vedení buďte zod ~ 
povědni . vůči ministrům stálí techničtí ředitelé; ministři nemohou 
být zodpovědni leč v tom směru, zda vykonávají řádnou kontrolu 
.(Chardon, Le pouvoir administratif). -

Prank Merson vylíčil stručně nynější tendence veřejné správy 
v Anglii. Výsledky podniki'I, vede'ných ve válce státem (minister
stvo muniční, výživy, pro stavbu lodí, veřejných prací. kontrolní 
deparamenty, ministerstvo ,obchodu · pro o'hchod uhlím, dřívím , pe
troleJem, vlnou atd.), vykázaly dobré výsledky. Válka jest však 
státním podnikem, v němž spojují se veškerá úsilí jednotlivců k té
muž cíli ;"7) V míru je však dle něho věc jiná. V míru » přísluší ho
spodářské podnikání jednotlivcům a stát vystupuje jen potud, po
kud jeví reflex na společenské blaho«. 

K jednomu poznání ovšem válečné poměry velmi přispély: 
)>Výsledky této centrálhí, státní kontroly průmyslu ve válce uká
zaly, že se celkový v5'rrobní v5'rnos podstatně ' zvýší, že se sníží 

. průměrná cena produkce, že se ušetří na dopravě a při distribuci , 
je-Ji každá industrie organisována jako celek společnou koupí a do- ' 
vozem hrubého materiálu, rozdělením :v~rroby mezi nejzpůsobilej š í 
podniky, norma!isací a specialisací, pečlivým průměrn~'m oceně

ním, plánovitou distribucí a vyloučením nákladů reklamních a di
stribučních. Vládní kontrola ' učinila možným dáti určitý obsah pO
jmům »přiměřená cena«, »přiměřená mzda« a »př i mčřen5'r zisk«, 
které v hospodářském zápasu před rokem 1914 měly obsah relativrií 
a velmi neurčitý". 

Resumé: r·eferát Mers-Ú'núv . přiml ,ouvá se z a cen tra I Ls a c.i 
jed 11 o tl i v ý ch o dvě tví p rů my s I II P o V z o r u stá t-
ní m.58) , 

ó7) Válim ia:k,oPodnik karakterisuieMinistry ,oí l~aHoil1al servi ce, zřf
zené s úkolem »oí making the best use ofa.JI perS0ns, whe,ther :men or 'wo
men, a,ble to work in any industry, occupation or service«. 

OS) Srv. zprávu III. sekce k otázce 1. - O angli-cké 'legislativě vyvo-
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Výsledek jednání o administrativní reformě formulován . jest 
v tomto » přání « kongresu: 

" 1. »Jest tře-ba p'řesně , určiti pojem slov »reforma správy«. 

Kongres vylučuje z tohoto pojmu kaŽdou refor'mu. d:o'týkajíeí. 
se státní ústavy. Jeho úkolem jest vyhledati nejo!epší m~tlirody a 
organisace výk·onu veřejné spráVY. 

V tom t -o s mys I u vyslovuj,e kongres přání, ab~ bylo po
užito pro veřejno'u správu všech zásad, které se v p ra.k si· osvědčily, 
jmenovitě těch, které se osvědčily v soukroÍnéinpodnikání., 

II. Studium správní reformy nechtspočí'Vá na srdečné spolu
práci mezi úředníky, odborníkY správniho práva a, praktickými 
znalci organisace a vedení velkých soukromých podniků. « ., 

Významnějších pr'aktických' vfrsledků nepřinesly zprávy ' k o
tázkám druhé až šesté, takže dle usnesení třetí sekce jest je dáti 
na pořad jednání budoucího sjezdu, Otázky ty zn.ěly: Zaručení jed
notné práce ministerstev. Prostředky pr-oti překročení úřední moci. 
Spolupráce komisí ve veřejné správě. Zodpovědnost úřednická. -
Správa voJenská a námořní. Kromě referátu Van den Grinte'll'a, lí
čícího příliš podrobně poměry holandské, došly toliko stručné zprá
vy M. Mersona o poměrech anglických. -

Pokud jde zvláště o nové směry anglické správy, vyslo-vil 
Merson tyto názory : 

Mi-nisterstvo obchodu (the Board of Trade) zavedlo společné 
a pravidelné porady ministra, státních tajemníků, šéfů departementít 
a hlavních úředníků, jejkhž účelem jest zajistiti totoŽlJl·é nazírání. 
Systém ten přenáší se i na jiná ministerstva. 

PravidlO' »Král nejedná špatně« »is out of date now«, nemá již 
dřívějšího významu; nelze ho použí-ti tam, kde stát Vystupuje jatko 
podnikatel.G9) 

Čtv r t á s e k c e jednala o přípravě k veřejným úřadům a 
zdokonalení administrativních method, pá t á o listinách a mezi
národní správě. Jde o themata, řešící výhradně' technickou stránku 
veřejné služby, nikoli otázky právní. - Nehodlám se tedy jimi 
dále zabývati. 

lané válk{)u, srv. l(oellreutter, Das tiffent!ic,he Recht Orossbrittaniens in den 
Jahren 1914-1921, lahrbuch des tiff.ent1ichen Rechts der Oegenwart, XI, 
str. 122. -

"") Srv. Bainbridge v. Postmaster General (1906) . 

2' 
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Z á věr: 

Druhý mezinárodní kongres v Brusselu nepřinesl, dle mého 
. názoru, positivnÍch výsledků vědeckých. Má všaJk značnou cenu 
pro studium srovnávací: osvětli!! stav veřejné správy řady kultur
ních států, vytýól možnost vzájemné informace, poukázal na řadu 
společných tíživých pr·oblémi'l, zevTIWbně' pOjednal o technické 
stránce veřejné služby. Zvláště delegátům států nově vytvořených 
poskytl bohatou příležitost utvořit~ st úsudek o p·řednostech a va
dách veřejné správy v cizině a ve své vlasti. 

Dálší vedení p'rací , zvláště příprava nového knngresu, svěřeno 
hyl,ů "Stálé mezinárodní komisi« , jejíž p'fedsedoou jest ministr 
Cooreman. a ve které za Českoslovenslw zasedají: a) iaJko zástup
cové vlády Dr. Joachim, Dr. Braun, inž. Roubík; b) jako zástup
cové neofficielní: Dr. Hoetzel, Dr. Klapka a Dr. \Veyr.r.O) 

'''') Srv. té ž článek ve XIII. ročníku , 9. čísle. Věstníku Svazu českých 
okresú. -




