
o pojem veřejnoprávní korporace. 
(Metodolog'ické poznámky ke stejnojmennému ' spisu Dr. Jana Matějky.) 1) 

Fr::.ntišek We y r. 

U ply'l1wO mJnoh0' lelt, CiO' jlslem naposledy pro-oital s,vlůij ; hahili
t aoni SIP]S,: "P'ř'íspě;v'k'y; kl teorii nUCien.ýj(·;h S'v,azkiů", V'y'Mý l'oku 
1908. Pr·OtD je iplřifOiz·elll!o, Ž1e !S,eI mrne. ZlIDoCdů~a JiaKáJs~ Is ,~doblol[}á 
sentMentalita, ktllyĎJ Vlz-al jls,em d,O' ruky nedáN'Il!o, vY'ďano:u prá:ci 
Míatěj~hvu, j.ed:l1JaJj,tci 'o' té! m Ž, e Mnn!aJté. Mou prv:ní 'otálzklotll bylo,: 
Co j!Slem ,tleldy v:e skutečnosti ",přispěl" k této teorii, a co "při
:spěla" olSltrutn'Í oéLblo'IIl1áJ litJelJ:atum, d!omác.i a němelCtká, hěh:em 
těch u/pJ.ynulýCih' 22 let? A pro'čita,je Matějkův pěkJn.ý a instrwk
tivní pfehledtěch tť~zillJých "telO~1.í" o pojmu v,efeÓ~lOl)ráJV111'ÍI km'
porace·, z nicm něikte'l.'é mně UJ~ dá,v:110, vyp~dJ1y 'z, pamětii, musel 
jSlem si s' ho"ŮZlOU odlptolV'ěďěti: Ni 'c, p ran i 'c - neboť t. 'IN. 

panuj~c.í n:aU!k~ Istoji dl:},es na s,tejnélffi IlliÍJSltě, na kte'rém sltWta 
roku 1908, a to,to' místo, b~lo tehdy opět naplf1olsto iéLe'llticklé 
s m:ÍJstem, na kteJrénni nacháze,la s,e· v drohách vydáinit známého 
spisu R o IS i II () v ,a o témže téma,těI, t. j'. v polovici let osm
desáttých! Byly s~Cie ,odl tért.o dlobiy p!otištěny haldy fl,ap-ku, bY'la 
na,ps,álna spous,t~ k'niJh a uČlenýdlJ poje,dlnání - ale pOIz,náJn~ o po
valZJe a pojmu t. z,v. ve,Ťejnolprá/V)IlJÍ kJo.l:porr:a,ce 11iepo,l~ročilo, Mli 
kIJ.·o~, t. J. l1Jota bene,: panrují!CÍ l1a;uik!a 00 ni ví navlasl tlolik, j,akio 
lJd1edJ paidlesáiti le,ty! Ač,k:o~iv ne.jls,em, j.ak známol, pÍ'lvl'ž,enlc,em 
tétO' panujáieí nauky, přece, naph1Í~a mne, ,tato !slkute:ol1osrt smut
k€lffi, nelljoť t~ži se, k aemu prulC vlastně j1e kbI1wna c,e,láJ ta 
()ihl'omná prá,oe litm:áJmí', kldiyž z ní neplY'lle fia[JIJ."OS.to ž,átdIILÝ p1~O
spěch a výs~edlek? A: C'O' j,e ďův·odem ťéto neplod1.10slti? MáIm 
O' tom (a mě,l jSlelll1j předl 22 ~8'ty) s,vé> mílnělruí a chci jle. IZdle. stručně 
V'yl,ož'iti. N1elzamýšJím tím krit.iku Matě,j~~orva spisu ,s~motnéh'Ú', 
nýbrž ,pouz.e j,e,lIo mertotdloiJIo.g~clkého výcth!odislka, k~eiré Slet sho
dltl(jle napmsto s I1áIZlO~'Y b.ě~~lé> na uikJ}'i plJ."álvni. Této a lnkJotiv 
Mrutě:jik:Oivu ISlp1su, ktellý dal pO'Hz:e podnět k tlomUJuo pojleldlnání, 
platí ma 'kJ:iW!kla. Matějk:ův spis se m~1ě celklem Ublí; to pl:a,tí' z'e
jmléna o prvl1Jí joelho ka)Jtito,le" n:ad:el])s:M1:éi "Úvod!" a P!odiátvaj1ci 
v ehtn pěkhěa 'o'l1.gi[}Jálním způsoObem ildIeo,l:o,giii nálzortí'!1 na pomě,r 
mlezi 'státem a právem. 

T'Vl~d!imJ, žle, mel to d a, b:ěžQlé nruU!k'Y nelJ:1Í' s' tO' dostati pll'á!vní -
vědu dále a chci to demonstrovati na konkretním příkladu t. '!.V. 

1) "Pojem veřejnoprávní korporace" (Knihovna Sborníku věd práv
ních a státních, Nová Řada, B. Odbor státověc1ecký, Č. 4). Praha, 1929, 
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ve!fejn,opa-áJ"vnJJ lwrpo,rac,e. Metoda ta. n€luvědomuJe, s.i p!i~ed;e.všrm 
Oa~ jis,em jd.ži časlto jlinidlel l'QIzv:edil:) k 0' m; p ,el t e 11 čJ 11 íj II '1.' ll, ni c i 
me'zi t 'el .0111' i rap r a x í, jiným~ s,l{w'y: píidiě~udle p~ra:k:tick'éinu 

.... nOlrmQitvu~"c,j ~z,áikloll1!OtdJáJl'ci, s'oudtc.i,.,spráJvnimu ú~:ed:níikovi) fup'kce, 
které tento 11 e m II z e vykonávat, poněvadz -přís.luŠí : jedině vědě 
(telo~1.i). DOllll'niva Is.e - přes v:eškeré dJůkIruz,y a VJ'TVOdiJ~ 11()~'ma
mvru teorj,e -, z'e; pra!kticik,éml.t 110Il'lJl1:0 ,tv:ůrci (z.ák~nodájrci, 
soudci, sprá.,mímu úředníku atd.) nepřís,luší jen s t a n o v i t i 
P 'O'V i n n 01 s t i (to', COl má hýti) , ný:brv 'zlel je i jleho, věd s ta
II o v i ti ,,1' .o' z, d! í 1 y", jakb na př. roIzdiíl melzi V'eř:ejll1iým a, S.OILl
kromým plráiv'elll1l, melú v1w8IjoolPll"á,vnr a, soukl!.1omlOtptrá.v11:r kÚ'l'1YO
rací, mezi konstitutivními a deklaratorními akty, mezi yteřejn.ým 

"a souklrolllllým vlalsttnicrtwim atd. a,td. a zle jle v ě di a, (te'o~'Í.e), .po-
k:ud/ Slel 11:el0hcel dlolsrt1arti diO otb~aisti "btá:S1l1i", "smytšJeUleik" , "fantasií" 
nehOl ,,110málnů" , llUClentaJ ItytJO' ~1o'z{li:ly pl'Olst.ěJ akicelptl)V,a,ti, a. z e je 
jeljh-ll nejhlaNl1:ědiším ú.Jwlem, alby studiem výtVOl'11 oněch prak
ticikJ'ých 1110rmoitv.úlrcú z.ji,š:j)ovala, j'aik s~ te~1J k'tlell"Ý kon'kl~etni 
normotvihce ten který "rozdíl" představoval. K tomu dlužno 
hned zde· podloJtkJl1lOutd, že je často ve:lmi dúl€<žitél, ba nezhytn;él, 
aibty: t;eu, ~dfo něj:aikio-u lťoll1ikJrlelÚl1~ no1rmU) v. y k 1 ái.cl' á (= sn.a.ž·r ,s,e 
prolZIl1la,ti j lej~ ,obsah) , z,j.isW, j'aiký podel1l s,pojova,l s ua'čitým sllo
vem přís.Iušný konkretní její tlvurce, tak když by konkretní norl11O
tvúrce na př. stano'vil, že "veškeré .s o u k r o mop r á v n í kor
porace jsou povinny platiti t.u či onu daň" . Vykladač tal\m~této 
normy bude z ní přeclevším usuzovat, ze onen normotvůrce patrně 
~ed[e ,,'sI01tikiromo'P~"á,vnkh" korporalcí'-, kte~'é ch~ěl po;dll"ohitiJ dlaJ.1Í', 
my:s[el jle 1š:t:ě. na j, i 11: é, kit<etl"él oné dani p'od:l.1Ob~ti. ne·chtěll. Vyklar 
dař; normy mil'lže takt,o při svém' pátrání dojít.i k výsledku, že 
Oil1!e'l1J kIÚll1Jkll':et~ú l1JO~'3.11 10Itvtlll~c,e v:edle "sloukll'omopráiVnich" k()~'po
rad mz;elZJ.1áNa~ j,elšttě diVa" tři nehlo v'Íce, jl i II Ý c. 'h dil"uJlu1 k'o~"Po
nud (<ktieQ"é všecky chMl vyjiIl10uti 'Z povinnost.i! p~a;t.itj: .o11U daň), 
nelho, S!81 snad piř,es'v:ěďtČlí, že l1JO'lm:ot,vlú~ce u'žill vy~'a'zul ",Slo'lllúomo<
prá.vní korporace" jako přímého protikladu k výrazu korporace 
"ve<l·ej[1~o'Pr'álv[1í". V tomto: př'Í[ladiě si Q)atr'l1.ě vy\k1adia,o prr-'ecUoží 
{]ailší o:táizik;u:: "J aklpalli .sialsi pi\edlsta v:o,vaill :on€<'lll 1{jo~1IkxetnlÍ: nor
:m)otvůrcle r o. ·z dlí 1 n1ezi ,oběma, plO~my, t. j!. které kioll"p'Ol"ac e 
počítal k soukromo,p'l'ávním a které k veřejnopní:\"!l1ím? " Odpověď 
na tuto otáziku budl81 miti přin.'OIZ.elll:ě v,e]'Il1i dlúJ.~žitý [ll l' ~ kl 1:1 i '0 k Ý 
VIÝ,ziI1lam prálVn1iclk:ý, po,něiVa.cl:ž na ní záv;ils·et.:iJ hude:, zd:aili ta či 
ona klOlnka"etJ1Í kO'l'IPOIl'aIOe budle! ]J1Odil:éhati ,onél da.ni ·čili ni c'. Ale 
J1Y11í ptá.me se dále : Poněvadž konkretní _~)an normotvůrce x měl 
o pojm'u "sollJluoil11JopráJvJ.1í kiorp01'UJc'81" tu či onu předls,ta.viUl, ,t,. j. 
pOJ1Jěvadl~ mělI n:a pii'. za to, Ž'eI Vle'šikle'l'é km1)lQra.,c,~ mK)'žnOj aj dlu!Žuo 
liš:i!ti na 6tyři" t!řru n.elb'OI diVa, dlrruhy (lUll př. na v8lřej~10,. a: s!Ouik~'()il11IO
právrn) a ž:el rozid[] iIl1e~i nimli spoČív.áJ v tlom či onom kJrit eriu, 
mě<l:aj hy býti Vl ě di a' 'ÚdJsIOIll'Zlena k r·esfrlg:na.ci, t. j. mU8le~ hy t,'v'l'dát, 
ž~ e x i ;8 tll} í skute,čll1iě črt.yři, Ni l)]elbo d,va 'dlruh,y kl()~'po~'a.cí , 
liŠ'Í'CÍ Sie práJvě těmi či oněo:ni k1'itl8~'iemi od! s.eib€? N em~, pij"áivni 
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t e 0 . rl e sktut.e;čně ž,ádnll~ jrill:é fUIl1J{:c,e" ~elŽ jels,t t.oto 'z.j~šťov:áni, 
co Sl konklre:tnill llQ~1IllJo1Nlhl1C:e' mry;s:le] a ~'redlstalVmnaJ" t. j'. vJ7~dad 
looll1k~'iCJtnÍICIl~ !IlQlflelllll? Mu:stíi br" ... , nutně, neoh:clel-li b[{Tti . rOmáll1ieml" 

G ~~"'IJ , ' , P'OlJiltou t. ?N" " e.SIe~lu'lsik:ujlllUJe'" ?, 
Zde. j,gem Ul bodlUl, kldlei S,C! bě:žll1iáJ n,auka; a, nioll1l1a,tivniÍ: teorie 

díamlekáJn:ě 110IZ,chálzlelj~. Ta,to tlvr:dí nleruls.t.átl:e (alte dlosm:l m~tlrn.ě.), 
že s v rCi h o va; no s t llIO~'ml()itlV/ůil'0e vz,tam.,llIjie: se, to1ikJo, a, v'ýh~člDiě 
na ISta,IlJOiVIeillL toh,ol, CIOI b 'ýi rl; i m ál, t,eny pOl V; i 11, Di o stí', aj že 
v tétOl oohlasrti j,€! jieho :sW'lcibiOIVan!Oslt v11'či vědiě, (Mo'J:ii) nalplrosto 
neorr1l'e'ziená; 31 a;bisolutn~, ,CiOl~ znllamle'll'áJ rpráiV'ě !m'leldb t. z,v. lY 'Úl S i
t lVi i '~ m Ui p~ámliÍhÚ',.u. to l"adiikalníthol, že vš1akl siprá,vnJo's,t, resp. 
nesp'rav11:ost Jeho: II o Ji mi 'O t voo r by Ca conrtil'. llQoi'motV1o~'by) poď, 
lélhá! slVl'chov'ané kritice ~'á,vni t e. 'O r i e,. Zjis.tila-li by ted,y: nai př. 
t~IÚ!l'ie" ž:~ p~jaktilckjy l1JOll'!IIlJoltNůI1c.e pa:i s:tanolVeDií: n,o,rmy, ž!e, "S,01li
kiJ.1Omop~'alv~li kÚI11pto~'ac:a jlslou pOIVÍ'llnllYI pJ'atttitu či {)~1,tl\ dia,ň", 
i~edJS,tav;oV:M lSlÍ sTIladJl'O.zldM mlejz.i těmito kio'l'piÚ'l'la10ew,t a, ve,ř'ej~10r 
pl'álvTIJími ta,k, ž:a kl oOnlIěmi ipla,ti':íi kOlI1ploirrucle s m:éně nle~; 50 č[eny 
a 'kl t:ělll1ito vlš1e'ckty osrt:a,tní (= ma,jkí vÍoC,Ie ole'llll!) pa,}{ teÚ'l'ii 
piokuc1l sltod~ IlJa s,taaliovj:slk.'t~ :pio,sitivjsrticíkém! Ca C'Oi}1~il". pa:i'l'lÚz ,el}1,ě~ 
nebOl volnJépo.'á;VlliÍm), llClzlhýMáJ než V\Y1s,l'oviti nezhytn'ÝI c1iůsle'e1;ek: 
že ~e~iy v'šle!c'k'Y! [~o,rp'ol'a,c,e s méně než 50 členy jsou pOlVÍnlly 
pla,tlti O~1Jt~ dlaň, ,0lS,t :aitn~ mikh!iv, ale nem'Ů~ie si pře'clC ;nJe'ciJ1aH 
V'ziÍti pl"á:vto p~10ihlálsilj:j, že taik:orve rOlzliš'o,váll1iÍ ikimiPol"a:c~ p<Yc1ile 
pocit,u ,jich ičJerrlů jles,t t e o 'to e t tO k y (a oo'llltr. plJ.·alú~oky'!) 
z ce l a b e 'z Co e n n é, 11, 'a u od r ž i ,t €I I n éi a b e 'z, v Ý 'Zl 11, 31 m: n é, 
a tázati se dále, zdali nenašlo by se snad jiné v 11 i t ř II í a t.udíŽ 
výz:n.amIlIě'jiši k~'iteri'llllIli l1ie,žj OiflJO vnJějišiíJ čiliselné? A pÍ',íp~dI1ái l1'ega
tiv;nJÍ oc1)p1oiVěiď' 11la1 t.lUtlO otáJziktt by, mlé1aJ hýti: "básnění" jen, p~'ot:o', 
poněvadž pa'lli normotvluce x ve s,vém v'.ýtvoru vycházel z, onohOl 

. 11letLdl'žitJWn:ého mziéllih~ ,člÍisle~~lé(hJo'? Je-l± tomu takl, pak hy pr'álVnÍ 
V,ě.d:a větu bry~a Z,eI VjšlCClh VlM neljil~božie,j išr! 

lVIysilímJ, 'žle je ne'zb'Yině illiUJtillJO pokusW. s:e j :eš,1lě jedinou o Vy
jasnění s~lolra zlIl1iÍTIiě~lIéih'o' mZIP10il''U mezi b:Mno'lll a, normativní 
naukhu:. . 

ViÍlZme" CIO () t,omJtQi rOiz:p~~'ll praví Ma t ě jl k a: "J e, nel
S,piO'l'lliO, že I1á,š prálvTlIí! řáJdl s pOljm:em veÍ'edllOIP~'áiv\lli k~ll'lpOQ'a.ce 
pOloítá jlaikio s ull"čito'lL Vleiličmolll. Lz,e býti Tlí'l !Z'l1éhIO~ nálZ;Oln~ Ú' t.Oill1i, 
z.d~ a pokud jle z.ákionlodáll:'clel pOiViol'áh k t,otmu,wby ,tv'Oa:it pro'jJITIY:' 
a Plokuc1l jleihJo' p~~odievy v tomto, směiru jlSlOu, pil'OI vrědu zá",aa;n.y. 
Věclla všakl p~esl t:o, i hlI!yŽi ·rreiburl'e pÍ'lplolUlŠtěti 110lzdJíhlJ meú V'.e
řej;l1)'Iln u. slolltklrolmlýrrn pll'á'v1em, IIUi'1';Žie< ISnlaldl v:y:týk'a,ti záJKo'I1od~~'ci 
11JClVlhiOldně vO~c[lIé ozn:a,čem pojmu, l1Jemůžle< vlš:ak pl'osM ig11{),rO
vart& pQ'álV'nÍ' diůls~e:dJky, ktelJ.'é práv:nii norma! SI a~)ilik31cji tohDW 
PO'J)TIlll' SIPioljrujle. Uz,e pOIGrrobli.ti' sa!ll1lolSta,tn:ém'1l vědlecklénllu l'o~b:Ol'u 
na př, pojem nuceného svazku, nelze však vzhledem k tvrzené 
n:emolžnosti ~{]OnllSltil.111lkiclC' plI"árvttl!ÍJho d~ťailJřsmu chtíti jiill1l nahradi,tJi 
podlem Vle~CljinJo!p,rávn~ kbrpotace.. jelŽ,to, j:ak: 'l d'a~š~ch: v:ý)daďů 
vy<SlVitniCi, lDieipÍ'ipo'jiUlje práiVlllÍ řád :p~oáV'Il1Í dttlSiLekl1kry spoljené s, po-
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j~eH'li Vimejlno!p[OáIVll1:1 '~Ol'plo,race pOlUlz,e na O[)ien pojlem a, nelze 
t aké z télllol~ CLů,vodu 'ex~slbenci tOlllolto' pOljmu negoiVIa,ti. Lze, uva~ 
žlmra;ti, zid1a jdJeI tu o "základiníl :plrám.lí poJ.i!em' , 6i o ,právně Olbsa
ho~ pojlem' ve !SIll1:yisllu t,elJ.'llli'lllologie S,omlóvy, nehe však; po
ikilá1d!ati j'ed: Z3i Imzáva'zný pr:o,jle'V z,át&ono1d:áJrcův" (1. C., s1:l1'. 35). 

S piorvrcl!ěkem dllU!ž:no kJollls.tatolV!ati, ž'e au1lmzde výslovně 
1)~ipoLLšti kiompetenc,i v:ětdly, vy,týklati zállw'llodáJrci "nelV!hod!ně 
vp~ellléolzJ1ja,ČJmlí l~o,jlffi:tt a mOiŽQ10Is,t negolvati mzdil meú veřej, 
n,ým asoul6.i omJým pll:áiV1em, j'akolž i ,podlrobiti s,amostatnému vě, 
·dl6',clkému, 'l'OlzlbtO!l.'Lt na, pÍ'. pOĎlelll 11l\lcentého s v:alzku (slám máJlll za 
to, že V1še to, co' s'e zd!e jlen píipoThští., jie:st vpravdě nedlVýznač
něj:š~ funkcti s:kfutlečiné t e o r i e právní), ale nl811ze souhlasiti, ž·e 
,,~zle býti 1l'!iiluléih1o náizolilOI tom, zda a poikud jle zá,kJonodálrcle 
p ov,bláJn k itomu,ab~ ,tvom pojmy', a pokud: j!eho proje'Vy 
V tJomllo lsměru jlsloU pro věd:u z á,V:3!zny " . Na to odip:o,villd!áJln: 
ne 1 ze', 113!pa.-OSto llIelZlel!, nýib:ržl mám za j eldl in ě ,s,právný s,vrc.hu 
na,zu:aloený náJz,oll" o rOlzhranioe!nÍ kompetenoe lllielzi vědou (telOlrií) 
a p!l'aklticikYim 1l01l"motvůrcem. Mio,žinál, žle, .se miýlÍJm!, a,1e' rozhodrr1ě 
je [1IeIlllOžnO, pÍ'ipouštět, altern:a.tiYtt v,e, .smysilu rčení: "Lz,e býti 
rŮIZlllého nálZlOIl"u ... " 

Po tolika pokusech, které normativními teoretiky byly již 
Ulčiněl1JY k obtj'a,s,nělní vlastniÍ podls:taty normativllÍ te'orrie či ryz.í 
nauky práJv.n:í (viz llieljlIl!olV'ěijli, pí'eik:l:ald: K e I ::. e: n ,o v ,a článlku 
o jU'l1.S ticlkiém rO'flll:alismu v mill1U~ém mčnik tll tohoto časopisu) , 
jlSl8lJl1l na V:áJhJá,CAh, máJml-li další plOlzniámky Matějkovy, že prálvrlÍ 
v:ěd:a ."nemlůžle Všl3!k pTols,tě ign:olf'olV!a.ti právní dŮls1edkYI, . které 
právní nOlJ.ma s' apHkací (t,ohoto) pojmu spo'jiUj.e", neho, že 
" ztétllož dlifvod'u (t. j. pll'O ony pll'áiVlÚ dlůiSl1edikly) nelze e'xistenci 
tOlbioto pOljlmU l1Ielgova,ti" a že "ne,lze pokládati j,elj za ne:záJva,zný 
PI'o'j:ev záikiolllodJáimel"a že k1one,čně"a.pl'Íolrislticlk.ými důvody 10-
giJckýllllli neJze prálv:rhl 11JOJ.1l11U zmlě:n~t.i" (1. c., .sltr. 36) , po~ažovati 
snad z.a ll!atIllIÍ'řené llmú nJOirmiatiivnÍ teo'11i, tedy, ,p[loti n e j !Pl o' s, i
t i v i s t i č t ě jl 'Šl í pr:Lvni nauce, kitru'áJ se dOls:udl V dějllináic.h 
právní vědy "-'yskytla. Kdyby . tomu skutečně tak bylo, pak táži 
.se od/pJlili."<c-ů nO'l'llla,t:iJVilú tie1or'Í.e, molhoiU~limlniě illIelzi přiV'rž:enci 
l1:orrmlativn,í1 te'Olrie: jmenovat hlupáJka, k.ite,rý by bYJ. s'chopen d'o
pustit se takové pošetilosti, že by - abych užil konkretního, pří
kla.CLu shorra ThVledell1Jéhol - z pOlz;n:atkTh,ŽI8lďě~ení kOil1PlolralC,í, na 
veřejnoprávní a s:oukromoprávní podle počtu jejich členŮ' je t e 0-
r ,e t i c: k y napms,to' belz,c:enné, hez;v}'z'lliaIIlllllé, a llIeudlržitielné, 
chtěl vyv<ozovatti slllaidi důs~edlky, že pJíed1poikilálda,ná lloO'l"'ma., podle 
kterré sOukiťOmlolpráJVQ1[ klo!f.polraoe, t .. jl. lm11po,racel s mél1ě nelž 
50 členy, mají platiti určitou daň, vlastně n' e.p 1 a t í, t . j. že 
takbvé kortpo!fa.ce piíelsto" že OiJla n!OlJ."wa tak: s:tano,ví, n e j' S o u 
vlastně povinny platiti tuto daň! Jen v tomto a jemu podobných 
p:řilpaCLech biy10 by tottiž mIOrll1:0' mlUJVitio pokusu, "aprdloóst~ckými 
d!ůV'odJy logickými změniti práV1ú normu''', při 6em3 arciť 'zŮ:s.tal0 
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by nevYlS,věUenlO , v <Sem vlals:tJlě "ap1ioll·'ľ101S.í," oně,ch. dilť,~ocHl má 
spo,č,íva,ti. 

A vlšak v následluj\ílcím chci pl'oklá,zaó, ž,el samla, běžnál nauka 
nedh·ží: SIB dtlS1eď[lě Is,véh:o' sl1o,ra naznalc,8né:ho metod:o.togic:k.ého 
sJtanovilska. J a~ťo 'kJolt1iklt~etlt1;Ího ,přtilkladu Clhci se, při tom ,op ět při
clil"ž'erti nauiky, o t. 'z,v. veÍ"eljlt1lo:pirávni kiorrpoll'a,ci. 

Kdyby merto:dJolo'gicl~él výchlo,dl~sl{JO j~sté části Itl'adiičll1i t,em'1e 
bylo, s.prá~71lé, paikJ patrně, ,neměLo' by slffiyJS1u pojledhlá,v:a,ti a ulV'a
žOIVa,tio, pojmu v'eÍ'ej~lopl'áíVllí 'lcOIl'pOIl'aCl8' vILou b e c, takl juklo. by 
nemělo IsaTIly'slltl jlem1lati o pro'jm[u "p~'áiva,", "S<t4tu" , "pll'ávnick é, 
ols,oby", "suiblj:ektwl1.NW práva" , " s,tran:y" a,td. v II br e c, l1iýb'Il'Ž 
by to bly pOlltZ e: r:OZUllllil1l0 tálza.ti Sl8l, 0Qi kj těmto po,jmi'lml (lépe: 181:0-
vlllt1l) t en ' či one'ľl: pr:ak'ti'ck'ý rrormotvúl'CJe říká,. Ohlédllem'cl-li se. 
v:ša,k: po odborné l~teIJ.·a,tu,ře, týkja:jí1cí ;se slruor:a, uv:eclenéhOI příkla,dln, 
sMedálváme" Ž'8' vllěd&~ znaky pÍ'~sluš~1IÝ0h: SP'lSÚ nenals:vědč uj-í 
tomltt, Žie biy, j:ejic:h a,utovi sdúleliI l"elS.igna:c'Í: prálVní věd:y, k:te~'áJ .se 
M nich lB, jis,té .srtJ'aJ1iY: žáldlá. Níelblo,ť píše se "Uher d!en Beg:riff (11e1' 
KIO!l1PO~'a,tÍ'o[1: dles offen,t1~ch,elIl! Relcalts," (W a Id e c, lť e r}, 11letbo' ti
tu:luj!e s,e kniha: "Das RlelClllt dle;).' offentlicih:ell1 Geit1.os·s:enJs'chaft", 
(R Ú' s i n) , nebo konečně "Pojem veřejnoprávní korporace", jak 
činí sám lVI a t, ě j k a, aniž by se přidávalo: "nach deutsch em 
(oi: preuEÍls,ch,em, wii.l1ttemb:ell'gisdl:em, baylrischeml atd,) R,elcht" 
neblo': "pod~e p['áIVaJ českJoslo,ve~llsikéih!OI". Řekule, ISle l11Illě snaicl', že 
se t ,el1tlO' pÍ'ídia,\Tek aut01'ŮUTI1 ['lolz,u!l11!ět ISáJm s,ehou al ž,e, hyl: Pl'O,tJO 
vynechárrl. N,emiylsHmJ,žie s:e t,o, taJk b:81z,e, vš'e,ho Slamo' sebou J.'iQlZ
ulmL S;tla,čii si tnt.Í?J pmeldl.olžit~ ďaLší ,o,tálzku, zdiaJii na pf. J e,ll i~ 
11: e ki, kion,Srt~'11Iud!e ,S,V,lUjl ip1o,jlem veřl€ijn,ých, Isubjektivn2c,ll plráiv (s,1"O'v. 
jeho známý spis,: System der subjektiven offentlichen Rechte), 
měl za tO,že talt,o jeho. klonJslt'rukce ",pl:ati" (= jlest SpráiV'ľlá.) j:en 
pro určitý p'rávní řád, dejme tomu německý nebo rakouský, čili 
lépe a j~lsněji ř'eč:e[lo: žie nek,oll1stnwval vl'as,tně on sám, nýhrž 
j,en sdiěl0,va,1 zj:iJš.tě:no:u ,jím kO'l1lstruklCi ně.jakého, prak~Clkého zá.
kmllo>C1!álJ:ce (ra,k:oUlské:h'o" němelc:kélto atd.), a zdlaJi totéž, co 
o J e,lJlina{!nvě . klo:nstll"lukicipojmu \Tefejných subj:ektiv/I1Ích práiv, 
platí obdobně na př. v Ber n a t z i k o v ě konstrukci právní 
osohy a tisíci jiných podobných kon.strukcích. DOlll:nív3111 se, 
ž,e' vle!Uká věltlšina těchto, a,ultorlŮl vyc1háJz.e.la. - VÍJ0e méně \Těďomě 
ca. l1ie,vě.d'omě - z· nálzoru, že, j'eslt je ji c,,lJ' úk:o,1em konstruovati 
(a získanou konstrukci snacl tím či uním zpúsotH'lll konfrontovati 
s ob:snhem toho č:i onoho práJVl1illh:ol řáldiu), a to tak, že je:jicb: kon
stiru[~cle" j;e~li s,pn>á:YnloUl, mlúže ,ČiÍniti ná,ro:k. na, "pla,tnos,t" b:ez 
ohledu na o,hls:atr ,tolho. kt8ll'élho prá,vn1;írrl'o, řádu. Nehoť za:jis,té! byH 
s,i věldlomi l'olzdlíJ.ul mle,z,l s~o'll t e·o, r et i c k o u pra:CÍ konstruk
tivin& a či~1InlO'st~, k'te['á, s,plolm'V'á; v po,ulhé in t e '1' P r e a c i 
(= v~cle 111Ién.ě · ,sousta,vným vyklaldlem) nějakého zákiol1ia, čÍ! j~né 
1110['mty. 

Avšak CLeljunlel tomu, že m:il,j ,shora 11{IIZ1l1a,Clen()T nálzoll'o in.ten
cilclhon,ěch; aut-ort"! není: sipnwm.ý, t,. j. že úmtys}em j:e 'jůdl: l1!e!bylo 
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nic jnlého" l1ie~ V\YIšeltfiti defi'llici toho či 'O.nOhiO! pioljmu, jak si: jed 
Iii8dJstaN'ova1 a jlalkl j,ej: "lstM)lorvil" nělj~/ký kO'llikll1eltní pll'a.k:ti:ckY 
zákoinlodiáJro,e. TV'rdhn, ž'e biy plak V1ěldle,oklá: metoda: a postup, zvO
le!llý těmito3.iuto,ry, se 11 a]} r o s,b o r '0' z Cih á ~ e,l y iSI jej i ch 
z á k 1 a d 111 í lIl' n ál:z ,on:~ n1l na v la s 'b 111 í ú k Ol 1 p, r ál V; 11 í 
v ě i!J y" J al-:o p,řikla,dl mO~l}O UlV'és;t~ oplět Mi ,a; t ě :ji kl ť~ v s,pis,. 
Šlo-li to~ň'ž t.omuto a!UtJoll'o~ iSkutlelč.ne j,e11 ,o. to, zjisltilti, 'CO> n á; Š" 
t. j. Čieslklos']orvlen!sikJý práJvnlli řád! roz,umí "V1eřeU~)io,prálVIli kOll'PO
l~a:cl~" a, ,clhtě~-li Ise VyhllOU:ti lHeibiezpem všelch "apll'iolJ.'is,tJick-ý:ch 
dJú!v,o:dť~" ,a; l~onlsltiruklClÍI, l~aik nelze na,hléd:nol\lti, z jak:ý1ch: příčÍn 
pioJedlnláiv:áI ,o t:elolJ.·iúJclhi rÚZJlÝ'cl1 aUlt:OIJ."Il, 11a pf. Sll. v i g 11: Y' h: o', 
Gie,rke,ho" Prelus"s ,e, Waldie ek:e'l'a, R 'os,il1a atdl. (swv. 
zl~jméQ1a kap. IV.: "TelOll'l~e, <O pojlmJu v,eQiej~1!oip:rálv.ni k0'l1)01l.'ac8o") , 
kteři pl'ec8 I() stanovisku 'č e IS k o IS 1 'o v:!8 n s k é h o' právního 
ř,á,d1u kl pojmu v,e[[ed~1:o~)ráM1:Í kiQ.l'pOra08 vllble'c; nic věděti ne'lnlohli, 
a j,edichž konstrukco tudiž, byť i byly 'Sebe přesvědčivější a 
lá:k;aV:ěj'ši, n:emolhou m:fti pl·a:žáJdlnJé.hn významu pro wdlpověděni 
MltJ01'OVY otá!zky, CIO je!st veř8ljllOl)~'á,vl1:í korpo~3;c;el SI 11 1 e
d i s k ač e s k o' s' loven s' k é hop r á v II i hoř á d u. SpisoY'atel 
Višak l:IDelS to ve. sVé kJlÓ!ze uváid:f CielLo,u řadluJ ruzJlJýJclL teoretil.c
kÝ'C'lll kiol11lstruikic'Í ,onlo!hro plOljmUi, jak ji pod'ali 'l."ŮJZII1Í! a,utoíi, i)ři
hližejle při tom [1Jejle'l1 k němed"ý:In:, ný1b1J.·ž! ť Jirail1lCIO'U'Z iS:lťým -
piiehledi ,alu!tiorlůJv jle,s,t ,o s!obě velmi: zd'3Jř:iJy a instll'uilťtiV1l1lÍ -, a,. je 
k nim ku poiliv:u toleQ·M1itn.1JÍ:, Sl'o;V;ll.áJl1ie~li jeho odJlnlÍta'V'éi Slta,Ill()

vls[~o ~ l1Já,z,o,ru, IDte:l'ýJ z pOlpliíeil1:Í tn.~aJdičnililo 110,zidJíliu lnJelzi v:e,ře,j
ným a soukromým právem vyvozuje důsledky pro kritiku 
běž:l1ýc!11i ,kloIl1lS1lru;k;clÍ 110lzdílUl m8iú V1ei'ej~1io - a" 'S.otDomopráNllÍ km
pOIl'ací. I v tomto stwoVÍlsklu j.e n.ěco těž'ko V!O,chiOlpite~l1éllol, uvá
žíme-li, že kons,trukce ollěch Rosi,rLŮ, Waldeckerú, Savig'llŮ atd. 
mJoh ou s!tejlllě, odlpolJ.10,vati kbns.t.irukci čelsl~olsliOlVlell1iskéhio ZiákollO
dlálllC:8i j la[~OI náJwr, ktell'Ý hy Qil1len '110zdiilll Vúh8iO pOlpí~~ l1Jebo pro~ 
hl:ašo;via;!,ž;e "V1e~ej~1:opQ'áivll1:Í" klo'l"po!J.1aJc:e (máme-li [si tJíimito vý
ra;z·em ~lě,cIOl ja,sQlé~1!o mys,let) S~Xlld!á Vlj.edil1Jo, s' t. 'Z,V. k!orpor:a,c.í 
nucenou, při čemž arciť - stejně jako oni Rosil1o'vé, '\Valdecke
rOlV'é a,t,d. - loyátlně ,pfipou;šitlÍl, žel t,ell1i či 0~1Je!l1: kiollllkll'et,l1W nO'l.'ffilO
tVlUI1Cle nlloh,j> mlÍti o 'OBloml ploljml.l jillnl.l přledlstavu. Jakl j,e, 111iOIŽIl1,O, 

ž,e llěkdb, l~dJo V'YlcháJZÍ IS, Mediska" 've ikJmllsm'U!kloe t8io'l'e,tických 
pojmll právnických j.e věcí p,raktického 11lwmotvúrce, a že tudíž 
diliuzll1:o> 'z,~VI1'hll110tllti lW[lsltirUikJcel, !k:tJe!l"é by IjlÍ ,0ldlpoll10iVM y ,tIl1pěri V'ě 
sblí!l.'áJ ,a HlčlÍ' ll1eljlrl~znědlš~ l1áJzorYi Je,(ll1l1Odilvýld~ au'thrů na po(Us,ta:tu 
veřeji110lpll'álvm' kJolr~)iO!l'~Cel, ptři oolmJž beldlliiviě' .o:dIV'ažrud:e- dJůvoďy pro 
a pll'Olti ,0QliěimJ moa.lstll.''llllrcim ISlVěid!člíiC!Í' Cl~tlell.'éž:to, důlv,odlyolV'š,em ne
mohou být] čerpány, 'z ,15 e i& k o. s 1.0' 'V' e II SI k é h o pll'á,vl1ího řáldiu 
poněvadž oni autoři tentO' řád .ubec neznali!), že zabývá se 
tudíž ex profe-sso kriticky j a k Ý III k o 1 i tvrzeným rozdílem 
rnezi oběma druhy korporací, biyť i byl příslušný názor snad 
se'b~e llaiviIJ,ějšÍllll a ,slta.norviJsku čJelstlwslo"ir>enskéh'o PlráNn:~ho řáJd'u 
selb'e ',"íc,e o'c1lpio!t't~j~ciÍm, ž,e yšak je (JI i n ě V'Ll'či autmYť1lrn!, kt'el"Í by 
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prohlálsili, Žie j,e v ,š ec ffi y, tVll'z,ené Tlolzdily, ne'l~s,poik:oojluj.Í', a ž'e 
saUlóJ jhlý lioztdlíl l11erliOlV'e:dlo:u skIOlll&tJ."uolV'ati, dtomnlíváJ 81e: mí'ti 
pl'á,V'0, odin1tl1Jouti POffilť&, aby .sám vyv,rá.ti1 jeljic'h tVJ'z'd'llf, ,s tím' 
o cHťv: otdlněníi1l1l, že' j,etj,icIl k ,onstrukce ,oďp,oruje 
k .o 1~ g tJ l' II k 'd m, jl e 'Ž p r ,e; V' €I oď l Či e 'S [kl o Is,l o ve HI& k Ý, z á
k .o 'll! o (li ál rc e? Co~ 'klonJSlúmlCce, Jtelli11Jk'a, P11eus",:e', Wa],de,ckie1'8.I, 
Rosink'li, O. May,eml, Ha,urio'lla, Mic:hauéta, Jězlea atd. těmto, klon
stl'UJ"ClÍll11 č e, s ,k) 'O IS loven s k é h.o, záJklon!o:dw'ce '111 e mJ o' h o(í u 
odp;oll'OoVjalt.i? ~dlyž :aillo, P110lČ neti:s,O'Ll tJeldiy z tolloto éLŮViOďU ste,j~1Jě 
a 1 i nJ! i ne č,elsllwlsvolVetnsik)ými t8!0111e'tiky o'dlmJíltá~1Jy:, j:al~ se dějie 
kiOJ1istrw~c'íim, deome tomu, 1110r'InlatÍ!wlÍ n:auk:y? Ta:ktikia, ktJe,rou 
zde z2l,eholvává tl'alc1Jičn~ naUlka pl'ot,i l1JonnatÍ'V'l1Jf beloorii, j,el sice 
ve,l'11l~ polhodilin:á, a:Le nikloli'V d'ůis,]oolná a tudíž' veLmlÍ málol pře
svěd!čiV'ál. K'Tjt~čtěljlší [JO'Slvz:o,vate,l nebudie pmt,o' 'ne,vidětti pravýClh 
c1úvodtl, pro které polemisuje ona tradiční: nauka sice s kterým
koli ná,zorem, byť i sehe více odporoval názoru toho či onoho 
kOl1Jkiľert:~1Jílhio Iz,ákol11Jodlárce, ,aJe vzdláN:áJ s:e - jlaJkisi doh!roVlolně -
Vlšelilké poloemiffi'y, pll10,ti all.'gume[1,1Jac,~ právě j.en nOl'lllatiV'1lÍI teo,rie . 
T:oot(j kiritiC!kYPlolsUlzovalte,r b!udíe též vědiět,. žle jakékioli vz.áij'e~nné 
si ,,'CídlpO'1~OIV'ální" t:elofl.'iieI a pra:x!el j:et 'zdle po,t,ud vylo,učenol, pokud 
kaiž'd},; z (jbou čimtlellll - t. d. IlJa jieidillé straľllě věda (teorie), 
na dru:hé .sto.~allě .p T a x e čiLí klonk:rert:lnlli 11l01l'mJotwlů!rclel - z,ůJstal11e 
p;ě:kině ve ISV'ýCih kiompetel1čilÍ'olť melzich. Č~ diomnlv:á1 sel sk!t~úetčně 
llěkléfu, ž,e t e 'o, l' ie 11onnJa,ti~IlIÍ - piodloihln:ě jakb t e o' r i e Sa,
vig1ll}'lhio, JeUinik!a" Gielrkleho, a j!ÍJlllých - mťť~e "odJ PI 'OIl' ova t i" 
něiatkélJIJju k1on:kJreltnÍlJIJjtt prálV'llÍ1nlu řáJdlu (IlJa pr. špaJnělsikéml1', 11:0-
la[1:dlSkému a Člesk:OIsJ!ovenskému)a jiné/mu (na př. italsikému, 
řeckémltl a turelClkétrnlU) opět s,o'uč:a,sln:ě "v y IlO \1;0' v :ll t ii' ? Což 
nevllidJf dd1PÚ1'c-i l1mma.tiV'l1lÍ teofl.~e, ž~ ve :i'>VémOidibo.ji proti ní 
smětsujil dlv:ě zicela i1.,tlzné věci, ,toltiž funlk!ci t e ,o r i e (vě1ďy), l-:tielrá 
bufd!uj:e soo u 5 t. a, v: II po jl mJ ůi, j j, mJ i Žl (jakbž,to pl'Osbřed:ky) 1 z e 
p Ci z lHíi v a; t ~ tJ,a tk! ý, k ,0,1 i v: o bl ~s aJ h pi r á v I1lÍ' Cl h 1110 r 18' m, 
t e di y j! a kl ý1 kl .o 1 i P l' á v II Í' ř á di, a úikb1 v, y kl a, dJ a, Č 81 (i! n
t e l' l' l' e t a)k o' II k rel it 111 ] 111 00 i" m y, j[emužl jdlel o, pOlznáiní jejiho 
obsahu pomocí oné hotové s.oustavy? K tomuto výkladu pat,ří, 
jl'l;l~ 'z[láiIl1o, zleamé[);a v: Ý k 1 a dl 15 ~ 'o v, co'ž !zlI1amená nai pť., že 
vyklad'alč musí si zo:dJpověděti o,táJzk.U, 00, .s~ asi mysJe[ normotv,ůl'ce, 
když užil slova "ve'řejnop'l'ávlJlí korporace" nebo slova "stát", 
"p,ráJvnicJťá os,O'bia", "SI1Jral1a"a,téL., prráIVě t:;ttki, j!akJo pá,t,rál po tom, 
00 ,si ,aisi mys~el telI1to l1iOlJ.'nlIO,tJvnrCle!, kdlyž! užil slolV "sp01ehliV'ý 
č,~ověk" , "pí1mlětřenáJ [láJhraiďa", "práiV1llÍ újma" altd'. a,t:dl. DluŽIliO 
se tu:dJím ,0tdnťt1.;cJi'~ 110l1111a:tiVl1J] telolrie' VlZhledlem: kl j!ejichi taktice 
vťlČl~ této teo,rii j:elc1ln:o'Ln příimJo a na svě(l.omli tázati: NLa:jí skuúelčně 
za tO', ž:e lvkbU 'celé! prálv~1Ii t l e o l' i e, vY10e'l''P~vá se funklci P1'OJSoté'hO 
k o m ,e, 11: ,t, á, tJ ,o' ra, ? Je-li tomu tak, pak Vlš:e,ckly ty, l]8'slčetné 
sp~s,y; Úl ,1~0IjmJu ".sit,áltt~", "pl'álv;a", "v,efietjI1110,ptráIV11JÍ korpo,ra,ce", 
"vei"ed[1ých práv Is,ubj!ektj,v111~c.h" atlc1'. 111ehyly by vědeckými ISlpis.y 
(p~'o nelYezlpe1či, že j'e'jj'ch V'ý,siledlky by m10hly 'Odpol'or\ra,t, náz.olJ."ttm 
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toho o'1101ho. kloifllk\r'etiIllítho normo,t,vúr'c;el), a j' e d: i II Ý m 111 o' Ž 11. ý, II 
ty' p 'em véde ,c.ké prác.e právnické stal by se. typ 
k 'o m >8ll1.t álí' el. Od: IklomtellltMo;ra na, př. ,česlkos~ove'11sikého, nebo 
švý:ca\l'sk!érho 'O lbtČ~iIlSkélh() zákon'a, netbudeme, wreciť očelcá,valti , že 
nám bucliepordiá:Va,ti ,o bi 'e c; n ér výkladJy o o' b e c n Ý c, h pojmeoh 
práNlllJÍlCh, t. j. 'Úl pioljmech, které s,e dlorsudl z.prra,vid'lal za "ohe\c,né" 
po,v:až,o,vaJy (jiako "s,tát" ~ "p~"á,Vl1í ,olsloba", "právo,", "morr~poracel" 
a Plod!.), nýhrž oekállllre odl něho Slouslt:a,vný výklald! (il1te'l"l)~"e:t.ad) 
lUlčitéthlo zálkicrna. MYlsM-lri ,si tec'Ly o!dtplllll'ci núrana,tiV11í l1~a,uky Skll
teloněl, vel pll'áVin~ Itelorrie nem!á j:iného úlkO~lt ne,ž k o m e 111 to ,r a t 
ko II [k ret n Í' IZ, á, ki,o' n y, t. j. b:ýti t. zv:. GelS:81ÍJze:S!kullld:e, pal\) 
jes.t j :ed~ch metordlologiciké,s,tanovi!sIw dlťlsledllél a není mezi nimi 
a pa-iVlr:ženCIÍ Mt,o . nauky - za daného pí'e,dpolkladu - žácl:ného 
rozporrtt. 

Nyní dlužno se však poněkud podrobněji zabývat f i k c í,. 
kte,ré se dopouštějí zcela zpravidla odpůrci norma.thttlí teorie, 
když jí vytýkají, že svými konstrukcemi dostává se do rozporu 
s positivním prá,vem, t. j. s tím či oním konkretním p r á v J1 í ni 
řád e n1. Tento "právní řád" vystupuje zde pak zcela jako 
n!ěljak~ ne/S,porná per s Ol n ~ f Íi k o' v run á, jeti nl o tkal. I~nuví 
se na př.o, tom, že tento právní řád "s pojmem 'veřejnoprávní 
korporace poč í t á jako s určitou veličinou" (Matějka, 11. u. 1U. 

st.r. 35), nebo že na ten či onen pojem tak či onak "pohlíží", že 
z toho či o:<1oho názoru (na př. na rozdH mezi soukromým a ve
řejným právem) "vychází" a podt, tedy zcela tak, jako by 
tento "právní 'řád" byl obdobnou jednotkou jako jednotlivý člo
věk (fysický jednotlivec), který o té či oné v1ěci múže míti též 
ty či on;y jed not n é názory. Je tomu skutečně, tak? U\"lá
žíme-li, oč jde, mus,írne po podrobnější úvaze odpověděti, že 
rozhodně ni k0 1 i. Neboť prá.vní řád dejme tomu českosloven
ský není žádnou takovou názorovou jednotkou, nýbrž rozpadá se 
ve skutečnosti v nepřehledný počet jednotliv}'ch normotvihcú, 
kteří o povaze a podstatě "veřejnoprá,\"~lÍ korporace" o rozdílu 
mezi soukromým a veřejným právem atd. mohou býti Ca ve 
skutečnosti též zpravidla jsou) velmi rúzného ná·zoru. Je pravdě 
sV'rchov1aně nepodobné, že by zde byla nějaká podstatnější 
shoda než snad! ta, která se podává ze skutečnos,ti, že snad vět
šina ,oněch faktických normotvúrcti, t. j. oněch rlizn~'eh sekčních 
šéfl! či ministerských radú, kteří jakožto autoři jednot.li vých zá
kom':! vystupují v úloze činitelú nonnotvorných, studovala na 
téže univers~tě, učila se témže t e o r i í m práv"1l1iÍm atd. 2). 

2) Tak na př. možno tvrdit, že většina těchto normotvůrců u nás, 
kteří tedy representují onoho f i k t i v n í h o jednotného normotvůl'ce 
československého (= právní řád), vyznamenává se nesporně společnou 
aversí proti normativní teorii, která projevuje se na př. v tom, že UŽÍ· 
vajl, poněvadž to byla normativní teorie, která poukázala na rozdíl 
mezi pojmy "účinnosti" a "platnosti" norem (zákonů), doporučujíc pro 
normativní oblast užíván,í výrazu "platnost", vždy, všude a důsledně 
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J edn.otn.ost česk.osl.ovenskťh.o neb.o kteréh.ok.oli jiného práv
níh.o řádu jak.ožt.o n á z .o r.o v é ho (á c.ontr. n.orm.ovéh.o ; viz níže) 
celku, jest tedy zcela .očividná . f i k c e. N e ní žádné takové 
jedn.otnosti a nemůže jí býti, nýbrž platí zde na.opak m.ožn.ost,. 
ba pra:v'c1ěpodl.obu,Ů's,t rčenÍ-: Qu.ot ca,pita t.ort :se'l~Su!s, . A'. p,řed'
stavme si vlěc jen zcela k.onkretně: Proč by měli býti pr.of. 
H.oetzel, Dr. Meissner, Dr. B.ouček, lU·.oJ'. Weyr, pr.of Engliš, pr.of. 
Lašt.ovka, .oclb.or.oví předn.ost.ové Dr. B.obek a Dr. <T.oachim a celá 
velká řada dalších jedn.otlivcú, kteří jak.o faktičtí n.orm.otvlll'ci 
sp.olupracovali, resp. ještě sp.olupracují na výstavbě našeh.o 
práviJ1ího řáchl, .o těch či .oněch p.ojmech, resp. r.ozdílech t é h () ž 
náz.oru? Jak in.ožn.o pak říci, že "právní řád" (jak.o celek) p.o
čítá s tím či oním p.ojmem? Ještě Mře d.opadne věc, když si 
p-ředfstavíl11'e fiktivl1:.os.t n: á z 'Úl r .o v: é jedtrlOtrrwls,ti práJVnJíh.ol řáicln, 
jakým byl na př, předválečný r a k .o u s. k Ý právní řád. S jak"$rrn. 
p.ojmem "v'eřejn.opr:J.,vní k.orp.orace." "počítala" tat.o fiktivní jed
notka, skládající se ve skutečn.osti vedle ústředníh.o zákOll.odá.rce 
z celé řady dílčích (zemských) zák.on.odárcú? Jak d.ostat p.od 
jeden kl.obouk tu s,p.oustu ministerských refcrentú, připra.vují
cích .osn.ovy říšských zálwnú, s .obd.obnými referenty sedmná,ctí 
zemsk"$'ch výb.orú, připravujících - na s.obě napr.ost.o nezá.visle 
- .osn.ovy zák.onú zemských? A což tepn1e aut.oři těch ne
sčet:ných na říz, e ní, v nichž přece také "p.oČít.á se" či "ne
počítá" s rlh.nými p.ojmy a mzdijiJ,'y! Bylo tedly ,snad m.ožn.o· tá:za,ti 
se, s jakým p.ojmem "veřejnoprá.vní k.orp.orace" počítal na př, 
d.olnO'l'ak.ouský vodní zák.on, resp'. jeh.o tvúrce či tVluci, ale 
tázati s e, s jakým pojmem "veřejnoprá:vní k.orp.orace" p.očítají 
nejen vše c k y .rak.ouské zemské zá,k.ony vod ní, nýbrž i h.o
nebnÍ, a vedle t.oh.o vúbec všecky .os,tatní zemské zák.ony,;'šech 
rak.ouských zemi a k t.omu pak všecky říšské rak.ouské zAk.ony 
(p.očítajíc dejme t.omu jen .od r.oku 1867!), jak.ož í ministerská 
nařízení (chceme-li 'zllstati p.ouze v .oblasti .o b e c n Ý c h n.orem, 
ač m.ohli hych.om sv.ou .otázku r.ozšířiti i na k .o n k ret n í n.ormy, 
t . j. vš:e,cky judikáty, r.ozh.odnutí atdi.) , - tú jest .otázk.ou věm 
z.oufal.ou! A přece neznamená nic jinéh.o než .obvyklé a známé 
téma: ,,0 p.ojmu veřejn.opráv·~ú k.orporace p.o dl e p r á var a
k.o uskéh.o·,- č esk.osl.ovenskéh.o, německéh.o atc1. " 
Jenže každý aut.or tak.ovéh.o sp'isu p.očínal by si zajisté asi taJ{. 
jak.o Mat ě j k a: Jednal by tú tiž o tomt.o p.ojmu p 1; e d e vší 111 

s hlediska t e, .o, ret i c k é h.o, t. j. r.ozbíral a kritis.oval lJy rúzné 
autory jak.o JellÍ!llka, Sa,vignylbo Gierkeho, BBf11!atzik,a, Wa1cll
eckera, lVIichauda, Duguita, Fleinera atd., a t o z cel a bez 
.o h le dun a tú, z, d a I i ti tú a u t .o ř i "v y c h á zej í" z l' a-

výrazu "účinnost". Musí se snad tedy vůči této skutečnosti ubohá 
t e o r i e (ať normativní nebo jiná) spokojiti prostě s pouhou pasivní 
resignaci, že "nlj,š právní řád počítá s identitou pojmů účinnost a plat. 
nost jako s určitou veličinou", jen aby ušla výtce, že "a.prioristickýmí 
důvody logickými chce právní normu změniti"? Myslím, že nikoliv, 
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kouského nebo jiného nebo snad žádného posi
t i vn í hop r á vl a - a postupoval by s' p r á v II ě. Proč? POt:J.ě
vadž odpověď na vlastní otá:;r,ku, téma jeho. práce tvořící, t. j. 
po pojmu vleřejnoprávní korporace pod 1 e p r á var a k o u s
k é h o nebo jiného, je zcela lehká, Jednoduchá a naprosto ne
sporná, a lze k ni dospěti hez jakéhokoli speciáll1ího st.udia prostě 
nf, základě úvah, podobnýGh hořejšíľn. Nacházím ji i u 1\1 a
tě j k Y (str. 111), kde týká 'se sice ex professo pouze- Č1 e s k o
s loven s k é h o pr:í;v1a, ale platí pod1e! mého názoru zcela stejně 
pro právo r a k o u s. ké, něm e c k é nebo kterýkoli jiný- právní 
řádl , polmid hy ;~e snad neskládla! výjimkou po'll'zel z několikia 
málo norem (takový_ch právních řádů je však málo). Zní takto: 
.,Z přehledu teorií o pojmu veřejnoprávní korporace vys,vítá 
jasně~ že jsou ma.rnými snahy chtěljíCí vysvětliti jeho podstatu 
jediným určitým znakem. K a t eg' o r i e ve ř e j n o p. r á v
ilÍch korporací je s hlediska p'ositivního' práva 
t a k š i r o k é hor o z s a h u, žen ,e' 1 z e n a I é z t i j e cl i n Ý 
II r čit Ý z n a k, k t e r Ý b y byl s pol e č n Ý vše m ú t v a
r ú m, j le Ž' fl e m ll! áJ r e ž e j i" 3). Kd/oo byslel tomu divi;l, zna:je jen 
poněkud skladbu našeho právního řádu? Kdo by očekával, že 
všichni ti nes četní autoři bývalých z,emských zákonfl českých, mo
ravských a slezskj"ch, jakož i říšských zákonfl rakouských a 
uherských spolu s příslušnými ministerskými nařízeními, II autoři 
nynějších, rovněž již dosti četn}'ch p.opřevratových noren1J 
ěeskoslov1enských, měli ve všech případech, kdy jim tanul na 
mlysli pojem "veřejnoprávní korporace", o něm 5, t e j n o u před
stavu? Byl by t.ol přímo div, kdyby se něco. podobného stalo! 
Ale totéž, co platí o pojmu "veř,ejnoprávní korporace", platí o 
všech obdobných pojmech. Budeme snad: očekávat, že by se ně
jakému spisov'ateli podařilo, aby bedlivým studiem cel é h o 
československého práVl1ího řádu dospěl k nějaké jednotné, t. j. 
na vše c k y československé zákony a jiné právní normy do
léhají.cí jednoťné definici- "spolehliv<ého člověka", "přiměřené 
náhrady" atd.? Podobných spisů ještě nemáme, ale do.s,taneme-li 

_ 3) Srov. též stl'_ 73: "Pojem ve.řejnop,rávní korporace nelze tedy 
pro jednotlivé útvary konstruovati aprio'l'llě jako IJojem všeobecně plat
n}/." Avšak hned po místě shora citovaném (str., 111) následuje toto: 
"Pojem veřejnoprávn,í korporace byl proto (?) vymezen v tom smyslu, 
že jde tu o korporaci, kte·rá má právo na výkon části veřejné správy, 
myslíme-li na veřejnou spI'ávu v širším smyslu, jež není omezena na 
sp,rávu vrchnostenskou. O tom, zda tomu v konkretním případě je, lze 
rozhodnouti pouze s ohledem na celkovou právní posici, v níž se určitá 
korporace na základě předpisů konkretního právního řádu nacházL" -
Definici, podané tu autorem, možno vzhledem k jeho výslovnému pro
hlášení, že nelze podati "všeobecně platné konstrukce" (což je totéž 
jako "definice"), jen těžko porozuměti. Neboť nemůže tím býti patrně 
míněna ani "a p l' i o l' i s t i c k á" definice, Mli definice, která by platila 
vše o b e c ně pro obol' československého právního řádu. První odmítá 
totiž spisovatel ze zásadních (metodologických) dtlvodtl, druhou pak 
vzhledem k pestrému obsahu tohoto právního řádu. 
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je vím se vší určitostí dopředu, k jakému zá,věru nutně dospějí: 
bt~de obdobný závěru Matějkova spisu. Ať se tedy jedná o 
jakýko,li pojem, vždiY dospějeme s naprostou pravidelností 
k s t e r e oty pn í m u výsledku: že v privnÍm řádé panuje 
velk:í, p e 5 t r o s t, že tudíž dlužno probírati zákon po zákonu 
a pod. 

Jak lze vys,větliti tuto mou věštéckou schop,nost, která troufá 
si dIo8ipě!bi ,Jyeiz ~lIámahy tmu, kam; jiJnJÍ: dio;s,p~v;ruj:f jleni' pO!ZrVlohm, pO' 
ol:it:ÍlÚlý!ch <l)JI"Ůp!l'a.vláIClh? Vewmi Ij le.djnoldlt~š,e Umí, Ž!e' U)Zil1Jálme, ž,e j,e 
s]c,e mož!l11o sep::>aJti k o m {~ n t .á ř: k určitélInJU: záiIcQ!lm Oa.&O' na 
příkl1atll ČlelsWcé:nllu hOll1lehJ.1lÍ!!nu 'llleblO\ m:oir2lvs~é'll1iu VI,o'CllnlÍmu Z~OlllU 
.\\Jód!. ) , ž,e v,ša!lc je l1IemoiŽn.o chuti ;plslájti lmhlel1ltálř k! r; 'e, ]' é mJ u 
če s k O' S I' o v: e 11 ,5 ké'm u p rál v 11: f mu ř á.cr u l1:llijledllou, t. j. 
I~El všemi j,eh'Ú pl,a,tným1l l1I0'l1mám 15'Ú W Č a IS II ě a z áJ r o' v e ň. 

Nynii V!Š'ruk s,1uš,t č:elliti> ,n:~dlo'l'olz,ulm(enJt, kter'6 biy s,naldi mohlo 
tl ,o djplůlt'c-ťť nO'1111:a.tivni t6om.'ie vznikl1.1Jowti n:ál::>ledlklem méihlol tv;flumÍ 
(V'rz sho'1:.a), ž:e práiVillÍ Ť,áld' lllffilT žáldrnJýlrn! c '60 ~ k: e m, .rOlz. nespo;r
lllýJm. Někt!elH z llIich moihlli by: ;s'i totiž, po. :I~nlpa:d:ě v.zpomen,outi, 
~e pat:ří 'll1Jelzi nej'zálklaidllěj:š:i po.učky oné te,o'l·ie vě~a, žle ikJ 21V d Ý 
Pl' áj V 111 f ,1' á; dl j, e ISI11 a mJ u s ÍJ být i ,e: ,611 kJ ,e 'll1J (jedlnobkou) v: tom 
SlllY1S1~U, žle v něml nemiohou miti! místaJ r0'zpOlry:, .ai to t;a,lc, Žiel bIy 
podle jedné jeho normy mělo být i A, podle druhé pak o p a k 
oné nOllin1iy, 1l011JÍJžI n0'n A. Dvě takto Jsi odlp'0,rUlj~0í normy nemohou 
býti zároveň součástmi je cl noh o a té h () ž normového sou
,boru (pll'á~n:í:ho řáldl~), a P'1.'álVľ:ti řádl , IPolkU;dJ lSe tý6e prá;vn,L ;teode, 
má s!kitut,e IČll1iěl prostiieKlky, j>ÍInIi~ se vysklybov:á~1JÍ zmlÍn:ěn~ch l'QIZ,

pOrl~logici1cy 0pojmově) vyh~čuje. 

Z řelČe!llébJ0' tedly: pOldláiVá s,e, ž'e llUltl1JO sle patrně po:dJrobněji 
tálZati, v ja k é lIl: .s Bll ě :r u či SI j: ale e,h <O 11' l 'e! d i s. k a tv:o.fí 
kla;žKi!Ý1 1cOlnJklretnv ,plrálV'llÍl řáJd! (Mbo j~ll1J'ý nOl<ll1I(wý, souho:r) je d
no t ID 'lť a na otáJzklu tu j:e p!aJc l11áJs~e:dulj~cíod,ipo.věď: j,e:n: a vý
lu!oně, pok:u,Q jde o s t a Tl! <O v: e II i! 111 '0' 1' e m, t. j. 1101101, C0' býti 
máJ, 'čilÍ! p () v: i 11 n 'o' 18 t í! A oněmi ISlhiolra již. VlZpOffi6il1;UJtÝiJlllÍ pl'O
s.tl-.eidJky, jimiž :s'e tat,o' je dl 11 o t '111 <O :Sl ltJ p~:áJvníih:o řádlll ja1což:to 
s ~ u b 'OIT II 0s'o,ustav,yj) nepil1ehLedin,é,ho. p0'ČItu j'edln,o.tHvýchi pl'ál\T
nich 111o!rem ga '1' a 111 t u jl eč,i ko 11: oS t i t u u j <C', jiest j,edh1!ak:Zl1iá1má 
věta, l 'e x ,p Ol S t e r Íi.o' r di e r o g. atp r i () r i, j:edlnwk' hťMa,l'ClhlCká 
:úprava právního řádu jakožto souboru norem s větší a 
ID Bi II Š i r 161 1 e v a 11 ,6 ÍI p T áJ v n Ít, ~ nlchi7J 110'l:m Y ľůžrši (dJl11l1llOJtné) 
nelIIlioh'Ofl~ ordjplm10V1at~ nOil"Jl1láJ11! vy;šš'ÍlIl1! Gpll~V1orm1lÍ!ll1l), k'de;ž,to, v Pl'í
pa:dJě, že j,die o. dvě normy téžie l'e~6iV1a[1IC:6i prráv'lrÍ, vede za:niněn:á; 
věta lex posterior clerogat priori k témuž výsledku, t. j. k v~
lOiluoell1'Í 11101l'lllla,tiVl1:~cJ1: (polV'inllno.s.tn!ÍJClh) li OZlpOIl'Ú uvnitiítéhož, práN
llÍlhrO řáJdiu jalklo Clehlm. Jaikn.1lIile tedy Il1iOIlIDo,tivurce vyslo,ví (s,ta-
111ovíi, vydlál) nO'l·l11Jt1: ll1:áJ býti A, pOlzblýv:ajrí všec(k,y jleho pl'íÍ:piaJuné', 
ČJ a. 'S o V' :{\: tétO' no!rmě pře,dJch,áJz,eijiÚCí jiÍ.né 11101l'lllY, Sltano'víc'r o' p a k 
tohoto A, nársledkem oné věty o lex pOIS:tJe'l'ilorr ,svou pla"tnost. 
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JdI~-li ' 1šak o divě normy r fl z II é l'eWerval1:c,e právnú, tedy stano
vr-li nružlši normo,tVť1l'c/8i (na pÍ". nař:ílZ,eni) ně,c'o , co odpolJ:uj,e tom/u, 
CIO s tanlolYil cU ř í v '8 vyšlš:í 11l0rmrot,vlůlrce (na, ptt-. zák/ou]) , pak ná
,sJtedkemJ zmíněne hi,era,l"ch1e n01'emdlolcháúme ki úsudku, že 11'<'1,

diáJIe bll~c1Je pl!atiti tO', ,co s,taU10'vil 011Jell1 vYlšši lJOormlort::vLn'C,e' - a 
nJeib!8izpeili IrOllpIOQ''U) j,e,st opět za'žletlmáa1JOI! 

Avšak V1Še to Ip~a,tí, jla,m již řlečeooa j,ak p1"0' jisrt:,olt,ul budiž 
jelŠtle jedallolu o;praklorv:áinJol, ' j leQ)~ V1e1 .s.vět.ě tohol, CO< bl Ý t i má:, tlediy 
v olné ,ob~alS.t.i, Vle ktelré pra;kltkk:ý norm~otvflr'ce os,v:ě'd:č'uj,e ISrv'OU 
n.a,p110iSíbou .s. v T ch (ll van o. i& t Vlľčí po,znávaj'íclí,mu slll:bjiemtu -
ni:lwliv Vlšaik, v'e slvěrt:é, jaký j,eslt, a ve kteQ'ém se V1yslolv'UJ~ riiJznJé 
ll! á z O' r y" <'), m' í 11J ě 111 ÍI (věld:eclk:é, teoretiJcké a, jiné), a v němž "se 
počítá" s tím či oním, nebo z toho či onoho "vycház,í" , byť i 
tyto názory a mínění vyslovoval ve s,vých výtv10rech sám 
normotvlÚrce. Konkretněji řečeno: o pojmu "veřejnoprávní kor
porace", resp. o rozdílu mezi ní a soukromoprávní mohou se 
v té mže právním řádě vyskytnouti s,ončasně s tar II z n Ý ch, 
navzájem, si odporujících názorll, čili jinými slovy: 
v tom t 'o smě l' U není právní řád 'v'Úbec žádným celkem! Ne
bude přece chtíti někdo tvrdit, že by ohledně n á z, o l' II na 
pojem "veřejnopdvní korporace", pokud se týče na , rozdíl 
mezi ním a pOljmem "soukromopQ'áivnikbl"pora,cei ', pLatila, snad' 
věta lex posterior derogat priori, t. j. že by "plat.il" (= byl 
správný" a to llota bene i pro vědu!) názor, který o té věci byl 
na p 6 s 1 e d ,;tysloven! Rovněž nebude asi nikdo tvrdit, že by 
vyšší nebo nižší stupeň, jejž zaujímá ten který normotvluce 
v hierarchii norem: nebo< v ins,tančním pořadí, mohl míti nějaký 
vliv na váh u jeho ná.zorlJl na rozdíl mezi veřejnoprávní a sou
kromoprávní korporací, ,,-'eřejným a soukromým právem, konsti
t.utivními a deklaratomími akt.y atd., atd., takže bychom t:ed;y 
- konkretněji řečeno - měli si snad bedlivěji všímati názorů 
vyslovených 'Ú' těchto rozdílech minis.terstvem (jako nejvyšší 
instancí) než ok1':esníl'l1i úřady (jako nejnižšími instancemi). 

To, co práv1ě bylo řečeno, jest, jak doufám, zcela jasné a ne
popÍlrat.elné. Je 'tÍml jinými s,lo;vy řečeno je<1l to, o< čem nikdo 
nepochybuje, jen že si to málokdo (a nejméně OdP'luci normativní 
teorie) jasně uvědomuje: že ve s,věté n 'á z olrll a m ín, ění ne
může platit žádná "svTchovanost" a "autoritativnost", nýbrž jen 
ona váh a, kterou jim dodávají logické ar gum e n ty (dll
kazy)! To přirozeně musí platit v pnttú řadě o názorech a mí
něních, vyslovovaných věd ou. 

Věd a nesmí 'se dáti zastrašiti výtkou, že její c1llvody jsou 
,~apriol'istické", pokud jimi dokáže, ž,e představa, 
ktel'ou o nějakém pojmu měl ten či onen praktický normotvl'\.1'ce, 
byla nesp'rávná, neclůs,ledná a tudíž neudržitelná. V ě cl a, musí 
si sice po plipa:c1:ě dáti líbit vyylrácení svých tvrzení ar g u
m e n t y a cl fl k a z y, ale chtíti porážet její logické vývody 
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prostým pou~az,em na
v 

jejich ,,, apI~iornost", ~~terá má; spočí.Y,at 
v tom že vY'sledky ,techto vyvodu neshoduJI sel s' tlln, s ClIn 
počít~li" lidé, jichž životní povolání a úřední postavení jim 

~;možnil() sepisovat osnovy zákonů a jiných norem (ministerští 
referenti a jiní · fúnkci:onáJ-i), to nebylo by asi možno v jiné 
vědě než prá"'lě ve vědě právní! 

Chci se na konec ještě ptáti, zda a jakým způsobem mohl 
by snad prakt~cký no.rmot~rc;e (zák0l2o~~~,rce) ;iaksio po~~ou~~ě 
u s u l' P o vat 1 funkcI, ktera podile hOm,lSICh vyvodu muze pn
slušeti jen věd ě. Není pochybnos,ti, že s' hlediska náz,orů odpůrců 
normativní teorie, jež zde. potírám, bylo by na onu otázku dťl
sledně odpovědě·ti kladné, t. j. normotvůrce mohl by, kdyby 
chtěl, určitými opatření/mi zaručiti jednotnost svého, souboru 
í po s,tránce n á z o 1'0 V é. Československý zákonodárce na př., 
který by si přál, aby konečně přestala nejistota o tom, s, jakým 
rozdílem mezi veřejnoprávní a soukrolIlOprávní korporací vlastně 
,počítá" (kdWž je zatím jen jisto, ž .e s ním počítá, ale nejisto 

:...- viz če,tné lit8l1'á;rnlÍ pokUls,y -, Vi č :(j 'llli }ej shlied:ává,), Htohl by 
zvoliti tuto cestu: ústavním zákonem by prostě dek ret o val, 
že všude tam, kde v československém pravním řádě mluví se 
o veřejnoprá,vní korporaci" 111~bo kde s,e aspoň s jejím pojmelIlJ 
l;~čítá" , jest touto korporací rozuměti korporaci, která ... atd. 

'(následo,,-tala by definice). Co by to znamenalo? Pro názor zde 
potíraný znamenalo by to důsledně k o n e c v č d e c ký ch 
s por ů o pojem veřejnoprávní korporace a jeho rozLlílod pojmu 
korporace soukrornoprávní. Poněvadž totiž předpokládáme, že 
by ona definice bryla obs·ažena v úst a vn í m zákoně, byli by 
na ni vá,záni všichni niž š í normotvůrci. l\Iěli bychom tedy ko
nečně je Ll not nos. t právního ľfldu, pokud jd,.Ol o jeho názor na 
onen pojem. Co platí o pojmu "v"áejnoprávní korporace", D,1usÍ 
platit arciť o všech ostatních, jako na př. veřejnóho a soukro
mého práva, konsUtutivních a dpkla.ratorních aktů, stran atd. 
Ve všech těchto případech mohl by normotvůrce podobně 
dl e k re t o vat a tím l1Pjen o d s' tra nit vše c k y d o s a
va dn í vědecké spory o tyto pojmy, nýbrž uči
ni t i vel k o u č á s t d o s a VI a cl n í věd e, c k é 1 i t e r a t II r 'Y 
p r á v n í n a pro s t o z byt e č n o II a p o str a dat o' ln o u. 

Nle,ž' při'vr'žell1ci nonnatlÍ'VInÍ teorie jsou - Is,tejQlě d.us:le.drr1ě 
ja,k,ol j,eM odlprů'l1ci - ve věcli t é pouěku.ď j~ného nruzo'nl. N ed!o
mnívají se ovšem, že t.ento jejich názor je nějakým ispecifickým 
vy;nálezem této teoi1'iel, nýbr-ž maĎi z'a tOl, ž·e jdJel.o, něclol" .o 1 oerrnl př'ed: 
vznikem nO'lWativllÍ' teo,rie a přied zahálj,enJÍIm útok11' pltOti n~ nikd'o 
nepoc:hybov:a:l: totiž .o známé připadly ·t. z,v. ~ 'e gl lá ~ llJ i in t e. r
p l' e t a c e. Takio,v:outo legáJlní interpr8ltací u!rčitýchsJ,orv docHí s,e 
s,~ce nesporně, '7;81 uštaniou oMednlě ni,ch pOlchy:bnOlsti, z.e kterého 
pojmu nOl'illlIo ,tvůrc:e pti nicih "vychá:z:el" , msp. s' k:úerým prodmem 
při nich "počítal", poněvadž j'ej právě výsl~vné di e f ~ n o val, 



86 

ale, pokud: jd,e Ú' d;alší ' důsledky takový~ch zá,klo~1Jll:)' ch étefiniÍC!Í, 
bruitieme, pď'!elc mlllS,erti 1"0IZ,elznáNa,t cu v a č.initel~, a sice. jled!nillK 
v y, k 1 a da č e (klomenltátlora) nOrl'tem a, v ědJ ul, kitrerái 'za -účelem 
oS (ji '111 SI t: a, v II ér ho prOlzn.áiVá~1í jla kl ér h lO, k o' 1 i po,sliU,vn,ího· prá,va 
SrerStlrojuj~ si s y ISI tl é ml 'P 'Úl jl 1111 l~, je'z U1!UISIÍ tVú'řiti jl e (] IlO' t, k: U 

v tom smy'slu,z,e' musí býti d,ůsledn,é a, s, vylouč.ením: všech 10-
giJclkiý<ch l'o,ziPlorů k:olls,t,ruo.V'ál11. (RyzlÍJ na,uka 'Prá~tni nazlJhTá; tJyto 
l~ojmyi - jdouc, ,při tom ve· ,šlél)ěj~crh S o,m ~ Ó o' v: Ý C' h - PlOjmy, 
ll' Ol dl oS tl a t Y' prrá va, SIť' týkajrrcú [Re,cMs w e SI,el n s' bieg"riff'e], na 
110e;,d:íl odl po,jmu klo[1rk~'etn:íihrol o:jj ,s a h u p,Q"álvar se' t,:)TkajíciÍiCh 
[Rechts i n II alt s begriffe] ). V y k 1 a d a č (komen,t.á,t1or) PP's,itiv
ná<hg prrá:va jle' na l'egální derfiniÍlci empirického nOTlJ11rOtvúr'0e V' á
z á Iť,aJ tOl ten" který výklad prro:V'ádi jaklo'z,to, s,tá/tni o,rgá'n 
(soudce, Isrpi"áJvlnJí: úřledlnlÍlk), prř'ímo poV'inno: stn:ě, kdeztlo "sou
kromý" vykladač, jest jí vázán aspoň potud, ze by normu vyložil 
patrně šjplartlnlě' ('l1,els/pil"ávnrěr), k:dlyiby legáJiní d1efin!Ícle (inrt,eQ1p~~etJa,cel) 
!1;edlb~l. Jalc,í kio~o,s,álln:i 1h],Iupálci! b~ pak ll1iurSle,l~ hrýti pď'iv:rz~~1ci 
nOIl:miativ~'l!Í: te'oil1.e, kiétyb~ tuto sa'mlolzrřejn,1lolst crht,ěli popj'l"at.i a 
zasltá,vali náJzlolJ.",olcLplll'ci této t,e,m1.e jim: na:pIJ.·lO,st,o nreoklilJjv!ord:něně 
a tuďJiž n:eslpmlVed[iv:ěl imprutováil1~r, zel t,O,tiZI lze, "a,prl'ioIJ.'lsticil;:ymi 
d'tlJv:od'y, 10gickýl.11ii lJiJ.·á,~1ill no'l''ll1Iu. z, mě l1J i t i", t. j.. telCljT patrně 
při V'::)rkrliaid'u lJl0lSritiv11~lho práva, nediba,ti c1:eďiJl1LC, n,01J.1l1110rbVlI,TCem 
bud' vý1s10lvitllě - (~e,gáll1!ě)l1ieiblor mlčik,y (nepď'.'Ímo.) stall1oV'enýich:! 
A taikrorvé: rdiětil1is:lCé: pO'šeltiliosltti Ziel b~ S:6 na [JÍ'. měl c1!OPOIUŠt ěti 
K ,e l iS e n Slel 'svrou fenIOmle~l.áln.í b~'srt.ro:stí ÚJsruidklO'vOU', k.t,e1'áJ 
u vlšelch jlerho (TorSlajVIad~l~ch V'ěd!e,ck.ýCih [l'olemik vlzhruz;ulje - pi'álv:ě 
ná,s,l:edkem kiřiJdavérho· neplOměa't~ v: intelJeiktuáJnách :sIChOpij1:o,s~,ecih 
ZáipalsríiCJ.c[]: - piřlÍ~nl()i t'J.'alpnrýdioj,etrnl bod'ú, siváIClěn.)',chi 's; na,pl'osto 
nerl"Oivllými zbtfail1ěmiÍ? 

K.dlyby, tediy' po'Srit~V'l1ríi záklO'l1odiá,rce pOljal drosNéllo, c1:Har i 
s!elbe IJ.'lOzV1ětrvterně,j lšlíJ rS:OlustaíV.u lJelgáa'l1~ch dlerfi11'ic, př:elc:e bly nle[uČrinil 
tím zbytelč:J.1!ou p r á, V' ní v ě di u. N eb,o,ť t.a,to věd/a ve, \wé fun){'Cii 
r y 7J í t e, ar r i 8' máJ j,elště, jiný úko~ než (sc;. l,egis,t,iek'y) l'e,proclu
lw,yat ohsall konik~'ert,niÍich plJ."á,vnrch řáldiťr! -

plOl v;Šem dJo,s'avadn!íll1l1 m:alťn,élm úsilí, vYS.Vět,liÍl(j QlclprÚ~cům 
l1:oQ'ma;tiv~l:í tleioiJ.1.e tOl, o'č t,ét'0 rte:0lrii vla,s,tněl běží (nlemlysliím1J při 
tom pouze na úsilí své, nýbrz, i K e 1. sen o v 0, J\f e r k lov 0', 
Vel'dTO lsso,rlO, Engliš'Ú'vol, Si e:ď:láJčkovo ' a, jiných'),. 
ne111láJm mijlohlo nad!ěljlel, z I6 by to,t,o mé pojednrán,í', ktJeil:é:, j:aík: na 
kone'c j'eště jedintoUlo[Jraikurjd, 11lerbucThlži ,crháiP~a1!o jlak:o kritirk!al jdsfě 
zálSllu;zné pU:brli!kalce MaMjlkovy, l11iorh~Or naC!elk:ové: s,ituaó něcO' 
změnit. Lorulč,ím Srel ted:y; ,81 tlénmteml, j :erho'~ l~o!zbOl'lCm j:semzahá,jjl 
kiť'I!YlS~ SV'OU 'SlOu,s,t,arV11Jějši litefJ:ábLÍ č:innols,t, s podtemJ sentimlentáhlÍ 
reSlÍ-gna;c{lI. 




