
Teorie a praxe 
(KritH;:ť poznámk:v k judikatuře Nejvyššího soudu.) 

František W e y r. 

Za s.-vého m!l:ád'Í jfS~11Je se u;čili, žle právnická p r a x e má býti 
vŮ!d;l.~}'ilú práJvlli t e o r i e, pii ČJermlv se' v'š,uk. IlJa, d!ruhéi st'raně 
ja;kis~ · mlčk'y jako : s;alIDlo'z:ř'ej'ITlJépí18d[)iQildá!dlalo,ž~e plrá vní p1'axe 
má býti vyb'tlJďováJnaJ na sloli:i!dtrúcihi záktadle10h p~"á'v'lllí teorie. TO' 
2InalmelIlJaiLO' jinými S~~OIvy, ž,e, teO'l'letM mě,] uznáJv3Jt převahu prak
ti:ki3J v jeh o oboru (t. j. právě v pr'axi), ž,e všalk naorpak praktik 
uzná pf,evahu te,oretika v ·olb'or'U teo['i'el, 'ž,e t,edy žádný z nich 
rrehwdle chtít b:ýt ,ch,yt.ředlši'm v obo'l"u jlemu ci1zím. Odtud pano
vala ona v z á j e ml n á úcta, kitffi'Olu si za na:š.i'c<h mlad}rch 1e,t 
o~áJz,a~e prokazovali vyn,i'lQajíd praktiko,,~~ a teO'retikoV'é pI'áv
ni1Čtí. 

Zd'áJ se mně, žle s'e tento Is,tav v nyněljlŠIÍ dlo/bě pon,ěkud změ
nil, a to - jak zd!e i!lmeď budiž, pOizlllamenálnO' - nrhlColiv viľliOoU 
IJ[~a<k,'tiku, ným"ž iS!p~še j~sté čá!s,ti nalší teo'rle, kte,rá velmi ok'ázale 
pOSlUTIJuj1e lwmr>etelJ.lIční h,r,aJ.licle' melzil ohěma, čilúteli v;e p1'Olspěloh 
pa~áNní praxe. Pokusil j,s;em 'se ukaza,ti (viz na pf. můj článek 
,,0 po'j€!ffi veř€.jnopl'álvni k.olfpo,r3Jcle/' v boělž,né!IIl ročník~lJ tohoto 
Ča!SlOpi.S.U jako~ i mou reCle~1:si Jockielo'Va spisul: HaJl!S. K,els,en'5 
l'e,Clhts·theoiretis'Che MetholdJe v: Zeitslchlift mi" offentliches RelCllt, 
X. ISIV.), že toto pos'lillÚ'vání jle vělc,ně nels,p['á,vné .a, neod!t'lv·od'llěIlé 
a že V'ede - dlUs[lednědbmYš18iľlo - k 113Q)['O'stému zániKU 
j a kh~ k: '0·1 i pJ'a,v:é t e o· r i e p[ávní (a nikloili'V' pou1ze t. zv. nor·ma
tivtnili, pmti kte:ré jsou n3Jmiřeny vývod:Y oněch! pOSoUllQiVa,č,u 
hranic). 

V;e IV. WČ:IÚ'kU (1930) cals,opiSIU Učené s.po,le;čno'sti Šafaří
ko,vy "Bratislava" uv~iiej.:n:il mladý rOm'aJ1Jista Komenského, uni
Viel'síty Mu'. B o oh á č El kl článek podl titulem "Nový ná;zo,r N'E"j
vy,šlšíllo isorudl,~", v němž podlrohuj'0 k'l1.ti'c'e, IPo'lh.odlnutí toho.to 
s'ŮIudh ze d:ne 2'8. června 192;9, Rv I 238/29, VáJž.c.i'V'. 9076. 
NáiZOl' N,ejvyš,šHlO s oudru , ;proje~e'l1ý v ono.m, l'o,zhodnuU, mlľle 
veli:ce z,a.joirrraJ a dlá,v.all j,s:em mu v cle[k~t za pravdu aspoň potud, 
pOKludJ jls,em sthl,ediával Boháčkorv;u klJ.1.tiku 's' hlredis'~a, teoreUckého 
za ned1olstate,čnou . . V odůvodiDiěn.Í! onoho judikátu zarazilo mne 
Višak mis,to, kJ't'e,ré po'Važuju ZaJ tylP'ic.l~é pm smlýšleni jd:sté sku
piny našich praktikú, Meř.~ nea;d:ad'Íl s,e ji1ž uznáva.ti onu úvodem 
zmlÍinooou vzmjemllOlsit mezi teorií a p["axí p[''á,vni, nrýb'l"ž mají' z,a; 
to, že si svou teo,rii', j.e-li j~ vůhelc třeba, oblsita.rají s·ami, jemwž, 
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jak s,e v onom rozhodlnutí prav] , "pl'lO s.ouuln:ÍJc,tvi zŮJstá,v.a,ji strR,
IlJOU otáJzkydl .o k ,t I' i II á r II í a ro~lhod uj~ jen z l' e' tel 8i P r !1 k
t i 0 k é hi oŽ. i Vl o t ru a j,eho húspodlárlsk'ýCth, potřeb". Zab~vati 
se t ěmito "otázkamidlolkt rmárl1:Ími" p11e,r,Bc,háv:á pa,t,rně aut,ot· 
ol1Joho juCLikiáitu t e o r i ia t e o ret i k: ů n1 piI'álVThí!m. - maji-li 
arciť chuť zab~ati iS,e něčJm, o,6&e, nikdio jiný ne1zajimá., zejména 
ne ten, lMo má diů~eiitě'j ,š,í věci na Pll'álci, j.ako j§lou na, j)ř. "zře,
tele pr'akitiidťého ži,vota a j'cho hospodláffíslkých -potí-eb" . By~ bych 
o,čeká,vaJ·, že p T.o- f es o r pr:áiVa, teldly prálva'Ú t e 'O'l ' e t i k c'x 
pl'ofe,sls,o" ohradií' SoC p['oti teil1Jdlendm, j'e1ž' plyn·OUi z n elsprámlého 
náiz,o'l'U judiikáltU', a namítne, 'ž'e "zi1e,te,}lem" , jimiž, jle,sít soc obiÍra.ti 
so,udlnic.tv~ - a v prVní ř.adě 118' j v:y Š' š í m; j'eho, s,t,oli:cim - , 
neru (a to éLoklon.ce podle ná:z.oru ,onoho j'udik:átu notalbellle. v ý-
1 u Čll ě,) "p['aktickj'r život a jehlo hOls.podiár·s~~é po t.řeby " , nýb['ž 
ona 1 e x, o níž, jlsme se v ml:á:di učm, že z,ůstává jí" i kdiyž . .i'e 
"dlma", t. j. i lťdYlby sllla,ď od~)ol'o'vala ono'l11lU d[1Jes· taJk ČlWsto 
dJo'volávanému ,.ilivotu" a, j'eh.'o' po t:řelbláll11i. A učili j,sme 8,e" ž,e 
ona "lex" zú'stá:vá cas,to vellmtř 's,tran,ou 1.1 činiteh'i, 13m k '1;e,ré 
skuteě:ně To!zhocluj~ (a maj:í l'OIzhodlovat) zř'etele "praktickélho 
žh710ta a j>eho pO.tŤ,elbl", ja;kio jlsou polit~ck:é strany, padament, 
l'l:ilz~1:é hOlsplodá!ř!skté ko~po,ra,c,e, ba někdly i vMJd'y a, }e,jdch pod
li'z!e.né Ol'gánjT, aže by tedy .a !s;potň u slouc1ini,ctvÍ měla na,jíti jak:é~ 
lws,i polC'l110peni. Učili jsme sle dale, že' k soud'ůml, a, z,ejméina 
k ne,j,vyJšlšÍffi! z n~cih, dlols,tá~adi S,8' čino,v1'Úci ne, P['o'to, že, j:SiOU vy
niklaijiÍlCÍlmi z,nalci "praktického života a jeh(), potr'eh" (jak by 
tomu mUlSic,]o být, k!c1\y'bly mě'ly jen zlřeteiL8I na něj' p'ro, ,soudnictví 
b&ti l'OIzllodn,ýrni), ný'btrž' p r á v.a" tOl jies,t SOUbOlll1 1wrem, l~teil'ié 
takl črus,to b:ývadru "dluJl<a.e". K s:V'émtl nedvělŤ,tŠiímltl p~ekvrup8lní :se
zna,l jSlem Višak, ž,e B o ll. á ČJ e 'k TlIl'lOti klrit~s,ovanélnu juc1ikáitu. nic 
ta.ko'véhlo nei\1la'l11lÍ,tál, nýlb!rž naopak to, ž;e N. ·s;. "dal i'le tll' na 
c.estUl pll'á:Vl1'Ího uvaž,ovánÍ, kte['(~ j'e skutečným ,poměriIil11i život
ním n e'jvzdlá~el1ěj8í" , ploněiVac1~ "oddal '~e · tu totiž ryzí pojmové 
jUl'is]Jl'udlel1'ci (kdo zde nemyslí na, J1ioil1lIl:ativni 'teo,rii, H1IUO'ViľlJÍ'ky 
pralkltickélho živo,ta a j'eho pioU,eb ta,k nel11á'v:id!ěnnu?) a, to, tako
výim zpus:Q'bem, ž·e dlomY'Mení kO'l1:strukc:e jÍtJ.11' užité je prá.vě, v dli't
sl'edcálch h0'spodářkýcll PT1:mO (s.it ven1W vffi'bo,) 1) " ško]ský!m" 
pTík]ad'em nelbezpe,čnos,ti a šklodaivlosti tohoto d:rub'u' právni'ckého 
l11y1šIe'l1i". 

Hl18ict po př'ečte'lú BohálČik'ovy kritikiy z am;ý1šlel ,istem zaJhj"
,"ati 'sle j,í litelráll"ně. Tell1Jto úmtyis.t utwid!il1o ve' mněl studium jiného. 
no,vějlŠlÍiho j,udliiká,tu N'ejvylš'šího 'S'OI\1lW, .a t'o ze dhe, 25. 0e'l'Vna, 
1930, Č. j. Rv 624 '29,' v němž 11Jep,řáiteiLské s.tanovi'slko tohoto 
trihu'llálu vúči t e o ri jl .práMnffi z~dlůlra'z[1,ěn:o j'est jelš,tě m~1JO,hem 
ostřeji a v němž vlastni te'0~'e,tické j,e1ho' vývodly vybÍz'e:jí mn-o-

l) "Milost" se zde žádá od tl čit e 1 e pro slovo "školské" asi právě 
proto, že školu jako ta.lwvou pova.žuje za vzdálenou "praktickému životu 
a jeho potřebám". . 
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11'em dťll~a,zněji k,e kritice_ Budll Ise tedy v nás,le.c1uj:icím. za.hW ati 
-oběma l'Olzho,CUnutímJi', j lako~ i l&~tikou prJ.'vníhb S,CI st'l',auy prof. 
B o h á ě lť a_ 

Ve pfi, jej,ímž' kOifieIČI1ým: V'ýsI1eldklerm! jle rozh:ordnuti N. 's" z,e 
dll1e 25. čell'vna 1930, č. j. Rv 62r4!29,šlo o nálhradiu, k'terriolu ža
lThj~ci st.l;ana 'ž'ádJa,lla; I1lli žalovanél (sltátu)z.a t.o,že' v~nu žaloblci 
zaibiav err1JolU na konec nelpř'e,v;zalai, č:írrnlžJ j~ ná:sJed~elI1 Plok]e,siu cen, 
kte,r}t mezi tím nalstaJ, v'z,nil:la škodla. Zabiarvovální vlny n.a, Sl:o
vensiklu bylo upra;veno, n,afizlelnÍ'lll nill.1ŮJsltra pro Slov'eiIllsik:o' zle' d!ne 
9. dubna 1920, pulbil.i,kov:aným v Úí'o8idlnílclh novinwchl bratis,lay
BklýchJ dnl~ 10. d'ubnla. N.a.ří'z:en1J to vydlálno b~l:o, na z,ákliadiěl 'zná
m ého "zmocňovaJctÍlho" zálkona;ze dll1e 10. PIJ.''O's.incie 1918, 6. 64_ 
'O t'omio zákonu bylo Vi- našídormlá!cti liter'atuř-e h:odlně pisám.h a 
zeljména oVišem: u'Valž'ov:áino ,o j'eho porměrn k ú:slt,avm listině" při 

·čermz prrojeďná,ván'a OtálZka, zdali: ono: zmocnění: minirsrtrolVo, ne
pominulo v(Y1d~:nian ÚlstaVl1tÍ listiny. O této otálz,ce poj'eldlnává; i 
mz.hodlnutí NeljlV. s:mldíu z,e dtn,e 25. oe["vna; 19'30: a, zplŮ.:sobl, jaiklým 
to č,i!ni, vyov:o~áJ ais:i: obe,cný. zálj,elm. Cj,tuj~ zdie, pfiisl11Jšné' výv,ody 
z " d:llvodlft" , pfi Čl8lmž ďovoluji si lwčitál místa z:vlálšť významná 
podla,ti tiJskem pr010žienlýn1: 

"Dovio.late:tka diory;0,z,uje odlv1ollálvadlliC' ,s,e plN tOil11: na, r li z n é 
1i t e r áJl' n í čl á 11 k y, ŽICi těm~tlÚi Úlstarvnrítmi: přo8d'pisy z'l."I.l'šen b~'l 
'lwř,e<j IŠoÍ! zá:lCon zlO. p!polsince 1918, č. 64 sb. z,vlálš,tě ve :sv'éro. § 14 
-a tím! i na.řizenÍ milJ.liJsltrllli p~jO iSIPľ'áiVil.li S:l0lVlenslk1a ze d1'1el 91• diubn~ 
19,20, p'l'otJo'ž'e ústalvuí lisltina, jle 'mon pozdiěj'š:i a před1piJs,y ty j'í 

'o 'd~JOI'UM. N a t Ol V ,}' 'CI hi n i 's o u di j :í o ,di p o v e děl I, Žl 'el z á k o II 
t en p~atí:, ·dl{)lkUJ ·dllu~t3Jvni 8Joudi nevy11 ,el:sll o' něm 
náI ·e z" ž:-e Odlpol'uj:e ú ls,t ,avnii li si tině." 

.,A'V'š'ak - a v tom! miá; dovlolateillka; pra,vd'u - úistaviIl.i soud 
jeist, po,ro.vnadiť-li se, plřerd'pi,s,y čl. lL a čil. IX. HV. zák k úsrt. 
'li,stinre miezi seb:olU, pOlVolátn jen' k řešlen,i otáizky, zda: l1Jějáký 
zálkiol1 vydl3Jnýpo ú:s,ta,vní listině odpoTltje jejím: pď'edip,j:s ,ům 
«č,J. L), Idd1elžto z'áJkony, vydané ptiieiď úsrtaV1ThL listinou, porz.,byly, 
poilwdl ji ,0d[J:muÓtÍ" pla,tnosrti ipslo, jU'J.'el, t. j. při'Il1o v'ýsilovnýiJ.ll 
ulStaunVlenÍlni čt. XL, je,j,ž t'8ldy d!luž,l'lIo mlÍti i na pam:ěti! pQ'i § 7 a.) 
:a § 18 z,áIk . .o ústam1:Ílm; s>ol~d'ě zle' dne 19. břelzna 19·20, č. 162 :sh_, 
jenž pl'ováldi práviě lL uv. zálkL k Úlst. lisrtittl'ě. Mus,í 'se tedly slÚud 
'j 'k:ažld'ý jiný úřaJď, kdlyž, sle mu d~e tak:ovéhlo, d1řívěolšiho, ústavní 
"listia1,ě ,0dpoa"ujwClÍho zákoOOJ 'SI)J'l',aíVl8ldilliJJoS.t klo,n,ati udá, otá,zkou 
j.ehio platnoslti ex ,orffo zab&vati: i kd'ybY1 .s.trana námitku neplfat

TLOsti a[}i ne'V'zneslla, neibioť nelmlUž,er u~tivati! zákonů' uz zr'ušených." 
"A! z,drál !S,e, IÚ'pra,vd.u, Ž Cl § 14 z, ál~ol n.a, Zie! dln G 

10. pro ,sinC'o(} 19i18, Č. 64 sh. ú rstaviuí listině od:po,
T u jl BI, a, tlO' jak § 55, neblo,ť dlá'vlá, m~n:Ílst,ro,vi pro s'Pr:1;v:t~ Sto,venr 
ska 'PlrálVo, 'n pln.éi mlod vláld.!y vydláivati Th3Jiiiz,eru M pouze ,,'k: p,r.o
veid!el1IÍ UT'čitéhlo zá[k:oinw a v jeho mle!zlCih", j:ak paragraf telIl; vý
slovn ě P["áiVIO na,řiz,ova:c:íorme'z,uj!e , nýlblrv nan!zleni i na ,míJs.to. z<Í. -
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kona kr úlp['avě pOmě'l'11 zákonem vů<hec nmlpr:avených, tak § 81~ 
nelboť ďáN,á; plfáNO, alb~ naNzlen& V'yId!áNlána byla ne pouze ocl 
v1rudy "v,e s,blo,ru", jaikl pa.ragu:af ten ž'á;dlW, nýbrž' v p~lI1é mo'ci 
vláJdlyodi s,amoj'etdfunétb.OI mini:str'a pto lSrp~'áV'u SloVlelI1:ska., a ko~ 
The'cně i § 84, neboť prrohlwšlI!j'e pOd!p~SI tohoto jledinéhio, miJni-stra 
za pOlstručmjici, kldle~to parag'rarf ten žá:dlál pod!pis aspo-ň polorviny 
miniJs,ťrů. « 

"N i Cll é nĚ; -bylo by be hQlIed: namÍitn'o-uti,ž,e piřř § 14 zá
lW:pia zle dne 10. pmsŮln!ce 19'18, O. 64 sb, jd~ o' záikJon z,v}áJštní, 
jledlV s~ vynutily zlvláštní poměry Storvel1lska; jež z,ákon ten sám 
už v nad~lis,e SlV'ém naz,val "llimo~ádlnýJmi« a. j,eži pll'VOC] zvláš,t
nost1, t. j. od'c.hylnolslttSlvéodi pomě~"ů' zelI1ú h~sito,riCik,ý,ch mají 
v. tom, ž,e S:l.o,vensko byIor d/olc-ela. j[im:ou hOlspod!áiřskoul, politick.ou 
a prwl1:Í ,oblastí ne~ z:emě če'sl~é: Il!eibrylo lze IsrprravoV1ati S~o'V'eiIl
skJot hn'ed pod~e vZ!Olr'Ů z,enn oe,skryclh, tedtv také' l1!e vlád:ou zna
~q:u j/en poměJ'lll, potřeb a trwdJ:ce těchto z,em~, nýbrž museI 
kl tomu býti zfizl8[1J orrgáill. znalý doikonale poměru, potřehal tra
LtiC slo'veIItSlkých. Vš ,ec k o p r á v 'o ll' á pře a,e' vší ml ú o e 1 
plfaktic:kýSl]oužiti potřebá;m! ž:ivo,ta, j ,e~! se přes 
Vlšelckly niVi8ilisllj~c,i účillky civillslacle poÍ"ád j:e !ště vice méně rihnÍ 
podl'e mtÍlstw a čas:u, a síle těeoht ,opotře, b nemo'ho,u odo
l.ati teo.re,ti ,cké sk 'rupule ar dJoktrinálřs:k, é po,
U ok: y. Al1e zv'láJštnos,t poměrll' s~orvl8'Hsikiý'oh nerpom:inlula vydá
nM ll'Stavnf listiny a třeha t,ed'y tato listtna pirárv:o, ústavnw mti
fikllj,e, moilno · se pořád táz,a,ti, nerp:od:rž:u,jie~li § 14 cit. z.áko'n<'t 
z 10. piwsin:oe 1918, č1s, . 64 Sili, jako po,tťeDné prá:vlOl zvláštní 
sv:ou p~atnost i ve'd!le obecného pťáJva lusltavní hstiny podle pa
roemtie }elx po'stelrio,r g'eooralis non dleil10ga,t pnorl .s,pedaJi, jako'z 
i m'ÚI Ž II 'Úl - li' ID í t i o d v ,a h u proh~á:siti j:ej za, nepJa,tný a otřá
,~ti tak vIŠínJ.',co 0& vy;d!á;njI úls,tavni ,}]sitiny nUl jehlO' zá:kla.cM 
",éLáJrnéiho a prols.pě1šného bylo stvoře'll/o, podJraziti sllo'ltp, na němž 
SlpOIČ;ívá! leg á } TI; o 'S t četných nanizení mini.ls:trem pro správll 
Swo.venSlk,a vyd!aných a tu ([JIŽ i P r á v n 'Úl s t v šedl belzpo č et 11 Ý ch 
ploměnl na, 11:a;řílzeních tě'ch. z.aloženýcLh." 

Nelčetl js,em :s,Loe dovo,láruž:atotbc,o~o, 3J~e nepolch.ybuji, zle 
ony "různé lite.rálmÍ' články", o lwcihž 'Sle auto'!" prárvě cHovaného 
od:llV'odlnění nálezu N. iSouCLu jien taki 111!Ímochodlem zmiňuj,e" jSOll 
tři Slo.l~s.ta,vná dob l' áJ zdá n í, vy:p~'acovanáJ !Svého OalS;U nru vy
z,vání čs. Sv:a;z.u prŮmy.slníkú tře lU i o!l'd!ináiři veřejnéíh.o pl'áva. 
naši'oh tří oes[{:o,sJoy;elIliskiýcl1 univelfls,it, a to. prof. li oe tz ,e 1 e lll r 

La š to v k ou a ,mou ma:i'ič:kolstí, a publi:lw'V'aná potom v Hos
podJámSlKých rozhled~'0l:l' bratislavsk:ých (1'010. II., 1927). A nelpO
c~buji d1á:1e, ze plo'ZJlámka o ""theoretic:l{Jyoh skrupuli/Clh a d.ok
trináiřSlky'ch poučkálch" mf.ii p1'ávě na tyto tři "rll1zné literární 
čláJnky", poněvad!z j:ednak VlšichlIlli tři dioiktrináďi se vzáJcnou 
jina~ jednomyslností vy:sl,ovili a odiůvodlnili (j~H'i:Sltický;mi, ted.y 
fo,rll1lalistiC'lz~Tmi či' ,clloktrhlái1skými argumenty, nilwliv pouka ze'nt 
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:na ,,!praktický život a jeho hospod'ářské potr'ehy") o pač n Ý ná
'ZIor: že, totiž pilmJá moc mimstra Pro Slovensiklo pod!1e záik:ona Č1S. 
134/1918 p o mi 111 Ull a okamžikem, kdly ústamÍ llúsltina v:s.toupdJa 
v pl~,tl1'olst. 

Pro Srvou osobu bYťJh . malý telsipekt, kte'l'Ý zdá se' míti 
,autOQ' liOIZflJodlnutí přeldl m'ýlmJi jUristjjc~ýimi, ,to j'.d1oiktrin.álř:skými 
argl,rm:enty, nebTal ani ta:k tragircky, aJ:e COo na :rolz:hodnutí za
táJž~ , jieSIt jleho d1esIPleikt přelel' jmi:sti1cik'ýmti argumenty v ú b 81 C 
(ne1ho tím,co :8reJ ' ale,sipoň d1os,ad "j:urisrtřckýtrni" M'gU!Il1'enty z,valo), 
l{tecrýi vellrni ná;pradlne <se s.nodujes jelho1 obliJboUl pro, "p['aktický 
'ZiV1ot a jreoho hosipod'ářsrké potřeby". N,elbyl()1 d10SiUiť z,vy,k,em, aby 
:soruďnl t~ibunály výslovně nwaz.orv'aly, IIeSlp. íporálŽlel\Jy p r árv:-
1.1 i '(') IJi é argumernty pouka,zem na "potřelby hOlslpodJái'skeho ži
vota". PraNím: v ýs lov ně, neiho,ť CIOo j~né'hozna.n1Jerná kontra
poslÍ'C'e, Žfi "zdá se oprav dl u", žle § 14 záJk. Č. 64/1918' od
-polrujlEl ústavní listilIlěr, ž!e vŠlak "n] c, II é n ě" plř~ce piLatí, poně
va;d1ž ~ "v:šeddo právo máJ p1ielďlevším účel prrakticky sloužiti 
-potřehálm života"? To ž,e by- měl býti! úkol nejyY1šlškh SrOUd!i'l, 
a;by př:els tOl, že "sle zdlá", zle lli'čitá n!olrlIlla jů'ž' neplatí, pOovazolValy 
ji pře1cre za plJartnou, poněvad;ž tú vyžadují hospod1áJř:skré' nerbo jiné 
potiíelby? S os'obnÍln'l! zad!oISrtiUlčiněrnitrn:, byť i s V'elkými olba"V'ami 
nlluslÍm; kon'sta,tovati, ŽI81 delsrpek~ k: "ďoktrinář:ským poučkám" 
l1Je"V'81d~e prrá:v:rn pra;x1 k zdiárným kOn!cům. Než poill:e rpra"V'dy 
IDIUISrmnl dlodjati, ž'e tÚ' biyla o[)rět t e o I(' i €I (naíU!kla), n'elbOI aspoň jisrtlá;, 
II nrus z"V'JáJšť oblIí'hen.á čáJst j;ejí, kte!rá praxi >SlVád'í lť poďOlbný!m 
názo,rúm, j'aké obrsa~,en.y j,srou V kritiÍ!slŮ'va[IJélm: zd'e judri,klátě .. A ná
zo,ry ty js.oltr vskutKU nejen pro teoII1eifThck:ou, nýbrž i prakt~c'kou 
ju:risprudle'nci velmi po hod 1 n b, nebo'ť nlejdiům.ysllnějrŠí' a nej
-poidlI'obinější jur i s ti c ko II a;rgulrrmlI1taci l~e: pOlraútr nadlm'Íru 
j:ed:no,dlulše: pmstýrmJ pou;kazem: na "pmktirc:k,'ý' život a jlen.o, hOls
podlá;ř'sk1é portl'eby" a odsouzením j le~iÍm j~ko "dbk:trinářskoru po
učku", l'elsrp. "theoll'etidkou s:krrurpuli". Netřeba tedy p9.t,mě ztrá
oeti ča,s studierrnl "TŮoznÝ'ch lIiteTární'chčlánkú", k~~é Sl~ těmito 
skru[)ulem1ii zaJbrývaj~, bia vla;stně nem třrelba aru ZIll.át1 práV'ní: řád 
a jleho palragrafy: neboťcrÚ' j'e náIn: p[atm)l znáti právní U'stano
Vi(~ni o ně,čem a ďoik:a,zlolVati, že ",s:e zdlá opil'a'Vdul", žie toto u:s,ta
'nOo"V'eJnf platí, 'l\:dry?i mlůžeme býti pouik:aizem na onen zázra.čný 
"Pl'aktick'}T živ,ot a jehO' potřeby" :iJhllerd na hlavu pOl~aJzel!l[? 

Je Vlsrkutku ku podivu, že ~aktiklové a teoretilwvé: právní 
l1Jeprohlédli dosudl n:iJwtnors,t a jalO,,",OiSlt této pOlVš,e1chné frruze 
v přípa;(lIelc1n, kdly jde o rOlz,hlodlo'Vání mOlIllklretniich kl o ll! f 1 i k t ú' 
me.zi těmito "potr'ehami", jiak tomu jest prráivě v srO'Ildmcih srpo
}1e!cm.l! Zde totiž zlcela praví:dJeln8 na, lS~be nará!ž;~jí diva r ů zn é, 
t. j. P l~ Q t i chll d n é "plrakJticklé žiV'oty aJ }ej~cih' hlOISipOrdářs,~é 
-po@ehy", totiž žalohcllV a žalo'Vaného, .a věcí s<O!\1Idlee' právě jest, 
;~by tento konflikt hOrsipodláTskýcJh potřeb r Ol z hi o dl 1. K tomuto 
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úče1U dává mu právní řád do ruky pa ra g r ,a, fy a nikloliv opět 
poukaz IlJa ony potiiebly. 

Že tak Is.uvlell''8'l11ní přehlílž,ern "thlelO~'et~ckJý,ch ,skl r u pul í" 
není soudinictví prálvě na prrosrpě,clru, tomu llIalsvědlčwje otno m~'stQo 
jud'ikiátu, ve kterém je:st ř'8'č o theoreticikiýcJt oolz'olDe!ch instan'ce 
od,'Vo~ací, které jSlou v pll:avd1ě podivuihodlné, nelboť podá,vá s,e 
z nich (anižb~ :se tento. dus,1e:dlek ÍllIsltan:ciel d1o'Volaci něda:k. zvlá'š'ť 
clIotknu}), ž'e klažldý z,áJkon pl'ati tak dl1'ouho, pO'kud: ho ústaVllí 
soucll v:ýs,lovně nez,ruši, ž e t ,e ď y zří z, ,e ním t ,o 11 o' t o :8 o u d: II 

vL ,a lstn ě přes t ala pIa ti t - aspoň poklud j,dle, o zákony -
p o V 'š 8'C h n á vět a I e x p O' s t e, ri: o r CL '8' r o g atp r i o r i ! 
Jruk se tyto. věci vesk'llte:čno,sti maJj,í;, to ,bohužel llIe1z.e, ře,šit hez 
",dokt'rinárnioh pouček", l'etd1a že bly i zdle mé} postačiti po
VišGlCll1ný poukwz na13lraktťckiý život a j,eho pot,i\elb~. 

SV,OIU 'sho,ra ZIillIhlěl1!OUJ met'Odoou i\elši N. s. v cit. rozhodmutí 
i otálzku, id!aE (d' e j u '1' e notabene!) s,talčil!o' neibo ne's,talčilo, k!dyž 
mli.m&stl' 13['0 Slovm1Js:k:o Sivé llIařizení uV'eř'Gljnil j, e'11 v "ÚřednílM 
norv:inwch" a nikoliv dle záJl\ÍO<lla z,e dlne 13. hÍ'elzna 19,19', C. 139', 
ve . "SbÍl"ce záko[lU a na.říz,mliÍ". Pro,hla,šuj,e prl.'lO lsltlě tot,o: "Do,loži.ti 
s~uši, ž,e byJo-li oibiyv;a,telstv:o S['O,ve~1Jska z' v' y k I é' na vyhla,
š'O'v:á~1iÍ v clT1věj;šim BUJda'Pleištsklélm VěstIÚJku, odlplovída.1o tOl jen 
s tal' éi tra ,CL i ci, když minisltr m~lsto tohoto, Věs,tníku ustta
no'ViJ ~lov:en:ské Úřední noviny, nebolť tíllTI by10 ú čel e' ne, j
l é peCL o:s až ,e n o', i nelll1~ ptfiO,to N edlVY'š1ší: souldl přílčil1Jy, alb~ 
se ucJlýli.l od SIVélho ná;hl'8d'u vys,10lvenéhlQl v lJ.'ozlhodnutí Č. 4294 
sbl. 11'. SI. , kc~e poidl 2, slt,r. 1446, bl~že zdurvo:clnlén." 

Hned! po tétoalrgumentaci přak:Ya<P'ulj~e ná,s však judikát 
timto daillšÍllll p[40ih1ášením: " Ale ovlšlelln 11 ,e t ř ,e, ba otálzku 
ústavní platnosti § 14 zák. zlO. 'l)[jQ.SiIHC81 1920, C. 64 Sbl. Z,l'ovna 
zd!e řešrti a blyl P['oto. 11 o: ř 81 j š í p o k u Sl je hlol obr a, n y u ve
ď '~n }e n j a kOl 111 á m ě t k Vše str a n něj, ŠL m ti u v áj ž ,e ní 
pro h l é m u, nehoť i v př1padlě" že jelst opatřeni toto ústavně 
111epbtné" není tíml pw ž,aJu,jic,í firmu lůčJelho z.Ílskláno, nemáť alli. 
paJ\: nwoku na náhradu škod.y a to, z náls~edlulj~cÍlho dťwod:u." 

kny'!ú nálsl,edluje te,orte o ,.,vláldní CJ h," a 00ntr. " s'prwv
n í c h" aktech', kted bude 3!s,i jiak pr'o. naulldu, tak' p~~a;xi prál'vni 
a:bfiolutní nOiVul11. V nálezu N . .s,o ,L~diul '8'el totiž praví: 

"Naříz,enÍJ minisltra o zaibaiV1ell1Jí vinY' j,eis,t z,mvna, tak jalw 
kažldle jriné nařízení aktem V' 1 ákl; II ~ m:, n31 akty vlálďní S'81 však 
§ 92 úst. lisrtiTllY nevztalhujlel, nebolil p]a,u jen pro úk,ony 
s pr á v oll í, lépe' řelč,en,ol, akty .spl'ávnÍlcili. úhdů." 

"Hlava třetí ltsta,y'ni lisltiny UlpIJ."aiVuj!e! tOtiŽI dlle, s,vého nadipi.su 
"mOle vláidm a v:ýklo<nnou" a p140jleldl1'l:árvál paikJ ,Ol pll'esid'entolVi. 
re:puibliky (§ 56-69), pak <O vláJd;ěl , ktel]401U1 tvoří sbor mini.Jstn'l 
(§ 70-84) a IDoJ1!elčně o. ,,'lllli!l1!is ,tel~sltVíe'cJl ,a 11!ižšÍlch spráV'nicth úřa· 
d'e'c,hi' (§ 85-93), takžle již díle tohoto nad1)~S'll pos,lledmho, od
cUl'u jakož i. d['e jeho ohs,aJml j!S,OU ovšem ta["é manisterstva, sprá,y-
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nimi úiad'y', Ulle není sprá;vnín1J úřad ,em vláďa" t. j. 
sbo'l" miin1Jstrů:, třehalžle i vtláJda, ba i pil"lesidlent piíelCLs,ebeře ned,en 
aJkty moci v%dJ:úI, ný,b['~ i moca V'ý~wI1I1é (te>dlyaJkty sipl~ávní), jak 
to vtýsilowl1ě Úl nich řE:lče[1Jo v § 64/2 a ,o pil"'els ~dJeil1,tu t,é,ž: v § 68." 

"A'Višak § 9'2, j,enž }ednáJ o ručel1Jí státu za ,Šlkodlu zpf1is:ohenou 
nezákon~1Jý:m výk:onem mo'Ci: verej~lé, zaJřadén jest práv:ě dio od
dilu o ,~iniste;l"srtV'elch a lwžlšnoh úřadlecJl :správních" § 85-93, 
takže synd'ikátní náJil' ,ok v' něm Istipulovaný 
om€izen j ,e,s t j , ~nl na ško ,dlu způ>sob.eno, u úřa, dy 
spr á v n i fil i, ať mini,srte;rstv;elIJ1. něj'aký!m neblo nižlšÍm úřac1'em 
spráJv'nillm, lépe iíeI6ell1J01, jlŮným úřadem Isv['ávnÍm (j.Slouiť možny 
i ' ú:řaldy m~niste[',stvu l~oolrd!inovMlé jaikb na př, S.tátní po Zlem
kov;ýl úřaldl) a netv'ztalh:wjiel 'se ted>y na úklo[lY v ~ á ,<1 y, ježto tato 
není 'SV1rávním úřad'em, asploň j~sltě ne na úk,o~1:y vlá;dy, ježl jsou 
alÚY vlád~lílmi, jakým prá:V:ě jle kružd'él vládlIIÚ mliříz,ení, Q. jiark:é i 
v t ,omto, přílXtd:ě jld:e." 

"Poruší-l~ vlád:a neho člen j.elj,í v OhO,111 své půs,olbl1l0s,ti 
úmYlslně ne1bo z hrubé netdlbaJosti ně'jaký záklon, pak nasitá,vW ~e 
§ 79 ús,ta,vl1iÍ liJstU1Jy Is~ce jejfuoh z,odpověidtl1os.t, a,všatk ta př-ed
poMáJdáJ obžalobu" kJt'e[1olU v:yne61e' l)Osllanelckál IsněmO'vna a, ° níž 
sOlUd~ s,enát (§ 34). Úpm,va této zodJpOlvědlno:s,ti silíbená. v § 79 
ještě se nelstala skutkem, aJe '0'0 tu jdle" ználzorňUlj[e, bÝVialý r,a
k,olUský zál~o:n o minislte['ské zoclpo",ětl.lnosti z,e ,dne 25. čm'vence 
1867, Č. 101 ř. zá!k:. , cHe kteTého mohl stát[1Jí dlv-,Ů'r s,oludní, jenž ° ni Isoucll, při,zna.t~ pOlško'zené oSlob'ě, ať to. byl sltát nebo 'SOU
klrom;ruílkl, náJ1il~a,dlu, kt.erá, byl-li ministr uznán vinným, mohla 
pak upla,tněna býti také' před řádlnýb.n sOludlem (§ 6, § 24). Pn' 
neplatné nařízeni a škŮloo jiÍtľn' způsoihellou: nemá t'edy prflchod 
poÍ'aiď § 92, nýlblržl § 79' a; 34 ús,t. listiny." 

Necv'Í'll1., zdJa-li těmito: vývod)' za~TIJýlšlle.l autor jUlCLiká,tu aďa,p
tovati . pro na,še českos,}ov'e[1ské poméry naiu:ku fr a ne o u z
sk ,ou o t. zv. actes de go' uve, ~·nem!€l l1t. F'akJtum j,e,st, že 
v nwší Oďborné lit,eil'atuř-e, pokt~d vím, nehyl nilúllel ,U!oiněn pokus 
lišit V' z Id B di e m l{j § 9, 2 úst. 1 i s t in y ,akty vl á dl n f a 
spr á v 11 í. Ale aru z jUJdlkátu s'e neld!ovjd~e, v čemž, tedY' 
spo'čívá vla,stně r o zdí I me.zr OIbě~n~a dlrwhy ,aktů!, poně,vadJž 
pravi ISJEJ tam jlell1<, ž,e "vládni" akty m'Ů'ž,e vydáiv:a,ti' pouzel vl á d: a, 
že všalK tato vláJdia mUJže vydá,v,a,ti taky akty "SI]J['áVlÚ". Z judi
klátu plyne pak pOitllZlel, že autolr jieho porva,žllllj'e 11' a říz e n í za 
arrÚy vl~dni 2). 

2) Kdybych směl uvésti něco z oboru "doktrinářských pouček", po
ukázal bych zde na velmi důkladné a vyčerpávající dílo Mat ě j k o v o : 
"P o v i 11 11 o s t k 11 á hra d ě š k o d y z p Ů s o b e n é v Ý k o 11 e m v e
ř e j 11 é moc i (podle práva československého, francouzského a němec
kého )", 1923, kde tento autor, kterému arciť ani nenapadá chtíti pro 
obor čes k o s love 11 s k é h o práva uhájiti nějakou zvláštní kategorii 
"vládních" (a cOlltr. správních) aktů, vyjadřuje se o fr a n c o u z ~ k é 
na\we o těchto vládních aktech takto: "Zvláštni kategorii aktů, které vy-
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Ale ne'j ,vět'ší ze vš:ec,h z~hai1 zŮis,tává otáJzm, z j~ký,ch diů
vodlůl vlastne pOlUJští 8,81 jUldli!ká!t db s,vých teo,rertickýchi k!oiIl!strukcí, 
k!dyž přece z'e s'atmJotného § 92 ÚJSt. list., a.ť vzta,huj,e' nebo ne
Vlztahuj',e Ise I1aJ "vláJdmi" akty, neiplyne pl' a n i '0 PIJ:'IOI konkre:tní 
otáJzklu, ° kJte!fé jud!ik.át jedná. V tomto pa;mgrafu s,e totižl pouze 
pl'~víI, žie otáJzklu "pokurl! stát 1'u:či z.aškod;u zplŮJslOhenoiU; nezáJ
kO[l[lýn1l výíkJonem veř'edné motci, Ul r řJ u j, e z á k ,o n". Tento 
Zlákon al~ díOISIU,(jj nic nleurčuje, poněvOOiž" jak: znáJ:mJo" je, š t ě 
v ů b e C' n e e x i s t tl j, e. Proto "ve- vlš'eoo připiadeloo, kae nenIÍ. 
zvlálštní,ho ptř'ed'p1slU.:, který by l'U/oen1 ,srtáJtu: vlý1s10lvně připouštěJ, 
nestihá! podile souhlasného náJzoru teo,rile, a pra;xe 
stáJt TUoem" (M8Jtěj:'ka, Il:. u. m., ISrtr. 75). 

NymjJ možno vrátiti :se k prvnírmlu judJ.káJtUl N. soudu, jegž 
hitis,oval prof. B 'O' h á) č e kl v c,aiSoprnsle "Blr'atis,Ja,va". Sho<1'ujiel se 
s d'ruhJým okázal1o'll aNe'l"slÍ pil'oti "dJoik,trilI1átmím poučkám" a ho
r,olv'álnÍIm pro "p!I"a.ktl'c!kiý život a jlehol hotspodáiísikét potřeby". 
Ctitu:ji zrlJe místo, ze ktetréJ:uo zálr,orveň v}'IsiVitál sedets; matell'ia;e 
C'eléh:o př:úpaJd'll: "Slkute-čně jsou to dlůtvo,d'y ms,tě dJ ° k t ri
n áJ T n:ÍJ, (JI něž lS,e opfu:á ná1lo'l." llJ eI 'P Ol tS kl y t u j i c i ~ aJ C 11. t Ý ř i 
samé. m!u lPI' áhn nr p Cf' Oi St t: ř 'e1tdj e, kl Prv 'OI ti l' uJš iI t e,li, neboť 
ani dlorv1O'lá)vama tu! plJ.'a;xe, (ro,zJh. c,. 1557, 2516, 4804, 6482, :sh. 
n. s,.), ani na,Lťka, ° nÍ'ŽJs,e opírá, neobírá! se otázkO'u, jak: křivdu 
pa:chtýii třetí OIS,ObOIU ziplŮstolb'ooo'u naJp~a'vliti , nJýb!ťŽ přes t á vál 
pl' ostě na teo'l'eticikém dogm.atu, žle pa;chto,vuí 
p01lllěQ', zakládaje se na.! sml ,ouvě, j'e:s,t pommem olbli
g aJ C, nim!, post:iihujícitm: jen smlulV'ní :s:tI1aIl.Y. J oot 'ovšiem 11Ja
snadlě řÍci, že se llllŮIŽte' obrátiti na vla;srtníka, avš'a,k z.a pmrél není 
předpiJsu: ukláld:ají!c;í,ho VlalSrtník'U poiVirunosrt paJClhtýřel pfl1o,ti; ruši
teli! zas,tourplÍti (Jlfl10>ti: r'Ušitleu, třetí osobě, j,e,ž ble:z,prá,Vněl zasrub'á! 
Vi jleho práiV1a, na rozd'H od' z.astoutperu pmti €'vikclÍ', proti odnětí 
poiřad:em práJva pod[,e § 93t o'b!č. zálk'.), za ďl"Ll,hé! nebud1el míti 

lučovaly nejdéle nárok na náhradu škody, tvořily t. zv. "actes de gouver
nement", které dle dříve vládnoucích názorů nepřipouštěly vůbec žádného 
rekursu. Co do pojmového vymezení a definice těchto aktů nebylo vša.k 
jednoty. 

Podle starší teorie a judikatury byl pro povahu aktu "de gouver
nement" rozhodným účel, původcem alttu zamýšlený: za "acte de gou
vernement" Ise pokládalo každé opatření směřující k zabezpečení veřej
ného pořádku a bezpečnosti státu. Bylo to hle d i s k o č i stě p o I i
t i c k é, které u m o ž ň o valo o spr a v e d lni t i k a ž d é z n e u žit í 
ú ř e dní moc i v j a k é k o 1 i v for m ě a bylo schopno přivoditi ne
bezpečné právní důsledky. 

Jakýkoliv administrativní akt mohl vzhledem k politickým po
hnutkám, jež plynuly z okolností případu, nabýti povahy aktu 
"de gouvernement", čímž byl poškozený zbaven veškeré právní obrany. 
Zn~menalo to vpravdě zaváděti "la raison d'État" v právní stát. Conseil 
ďEtat, který až do konc.e druhého císařství tuto teorii úplně uznával, 
opustil ji v souhlase se soudem konfliktním hned od počátku své působ
nosti za republiky a také teorie se této změně zcela přizpůsobila, plně 
uznávajiÍc názor Lafe-derův: "L'acte d'administration fait dans un bnt 
politique ne cesse pas pour cela ďétre un acte d'administration." 
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v13ii'tn~k na rušení právl Pla,clhtýí'.o~ch záJjmu, na jisto ne tehdy, 
dotýkáJ-li Ise ;l"uš'eni j'e1n Už:iVruCLch. pil"áv, pa;Clhtýřov:ýCih, nikoli i 
pOI®talty, neho,ť vlasltnÍikJ u:živáillÍ od~toupil paCihtýíi: a; škoda 
s tj!l:l1l1Je ptálv:ě jelll! pl3Jclhtýře (na pIř. jde-li o plody pachtýřem 
pělstěIllé a t,edy j'e!n }emu patřici), takž'e naŮlpak pil"áJvěl vla8,tníku 
mohl by pl'ávem aJ tudJÍlž účinně IlJamÍtán hýti ne,dol8,tatek opil"á;v
TlJěIllÍ kl žalobě, a za tiietí vl3l8twť nelm'UJ8i býti, jaJld čaJsto hývái, 
ani př'it.ome'fli, nýbiJ'1] IllI1'l!že býti v nedlos,tujplIlé paJc.htýlři cizině: aJle 
n ehilJeldfCJ 3;IlJi kl tomu všer.m;llJ, n 3i Č v ě 0 ~ byt e C n ě z těž 01-

V 3; t i a pac h t Ý ř e', j, e !li Ž j 'e v e ISI v Ý ,{', hl p ráJv: e, c, h:ďI Ol t č e' Il!, 
ocl:ka 'z ova ti t ep :rve' na Vl ,3; ISt n íka, jl'elh o Ž s' e' to 
n i k t tl iJ: aJ k' 11 e ,d>o týk á? I kďylby tedly: zákon nakJráJsně hyt 
věc U1pil"avH takJ, ž~ biy byl pa:chtý;ři pl'á'vlni pil'olstředek oďepřel 
a ullidiaJ: vl3istIlJÍ!ku polVinnos,t p3JC'htýře za;s,to'llpiti, byl3i hy tOl 
úp~':av3J nej,výš n;e:v'hodnáJ, takže b;y1 hylo nutno ji zákonem na
praviti. Z:k;rátk:la p3ichtýř je!s,t ve s.Vých piJ'lÍIV'0ch !iu;šebnlm či'nlem 
dotčeni, pa.Clhtý:ř jles,t k práhm5ttn,lu ,odlr3JŽieru :r:wšlehníilo oinU/, le ža-
10hě' , olplJ:áV'Ilěn a; ž~aToibla bruitle takolv'á, jíiž práIvě kl 'oďlražieni za
sah'u třeibla, j,Í>~ práivo iPoskJytu:jle, nej1en žlaJobaJ drržební, na niž 
opač.ný IlJáJzOiJ." prálvni PiJ'Ols,tř'eidky om~llud'el,. nedlen žlaloba z, rušené 
dl"žib\Y, nýib~'ž i ~aloba z rušeného práiv;a.,an ,pa.chtýř má; nejen 
dl'Žbu, nýbrž i prráJv'o." 

110', co z·de autor judik:áJtu: pOiplÍll'áJ, jest oprráVtn!ěnoiSt tradioní 
l'ímslko-plJ.'álv'ní dlok:'triny o z,áJsadJním ro,zďiliu: metá právem, v ě 'c
n :j" m: ,a o lb I i g a Č 111 í m. A oďvalha, 8,e, kt,errou tentol l'ozdíl, kbeJl"ý. 
pod~e m,élho nárWl'f'Ll (viz mé Zákla.dy fi1oislof~e práJvnf, sk 22'1) jest 
l,og-iclky sikttte.čně ne,uďržit'eJn:ý, ote,vreně pOltÍ!ráJ, v:zbuzujl8 moji 
úctu. Nebo,ť proikJálzal tím samos,tatnoslt a o'ligin:alitUI úsudku, 
Mmál v,e vŠlech .piřílpl3JdJ~ch, ve kte'1"ýlclb!' jdie o tJeol'ettclCé: nálzolry" 
ŤimISlI~ol-prá.vní, jles,t m:elzi pr:á~!nÍkY' Vleilimi řtdkými zje,V'em. Odvah'a 
jeho j8St t.ími pio'zorlUJhod.inějlŠ>Í, lJoněv,a,ď;ž: a1lto'r nedlisrplOu,uje 
zřejmě nějakým zvláJštním a,pa,ráJtem liteTárně-vMec.kým. Že 
ne' máj mé "Zálldaldly", j l~S,t za dJaný1c:h: poměrŮ!, k'd.ie jak teo.rie, 
taik! praxe pil"álvlli horu se Z3J "pra,ktickJým ž~V1oltielml ru Jeho hms,
Tl:od:á.iísikym~ :potřebl3illl~", ,S8Amozřleljm:é. Uledmýim o1n.ty'lem je'st 
o,všem jeh!o domněnka, ja~o hy 85.08 názlolr, žle, rozdíl! meú 

~věcným a oibil.igaČJ1Íim Pitivem (s,c. si\1lbj>eiktivním) spočívá; v "rub
solutnos,ti" oilloho, byl ",dioktrinláh.TIÍm!", ale náwr opaooý1 (t. j. 
ná"zor autorra jrudlikáltu) nikoliv. Je vůbielc nejwslno,clO si vlrustně 
autoN obou úLe kT'itnsoVlaný1ch ju!d'ilkáJtů před.istavuj,± Piod! pojlm:em 
"diokltrinárrni". Zd!á;Lo hy ISlel, 'ž~e zOOJIl!enáJ tolik' jakJo, "vědeciky" 
nebo "t:eo~et~cký". Zavrhovati v:~[{ náJz.or j,en pro,to, že j1e "vě
. dJeclky" (t. j .. , že s'e mu. učí ve škoiLáic:h) a "teoil"etický", bylo' hy 
př:ece jlen 3JS~ pí-íJiš IS,i1ným kOlU'skem'. MYlsJím pmtol, ž~e s,e, ,au.to
rUm: obbu ju:dlikáJtůl jlervi pojem ten pOUiz,e jaJkJo' protiklad! tohol, 
00 hOrvl ",praiktickiélll1!\1' žiÍ\ICotu a jelho hOlslpodálřlsikým potřebám". 
-V konkretním p~íp'a;dlě má ju!dJiká~ za to, že p~iznáIliÍ petit orní 
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žaJoby paclhtj'rři Pl"Olti jieho rUlšiteli borvi on:ěm potl1ebám - ergo 
pova,žuje opalčný nárzloiJ.' za dtoktrin;á:r1.1!í. O s' p l' á v II o s, t i , resrp. 
II <fl tl lY r á v n o IS t i je'oootlri.vý'ch "nálzo'l'ů" nemrťvže viš'alk, l"OIzho'
dova,ti ani olkolnolSlt, 'zdlaJ.i hory] či neho,ví oněm potř'ebám, t. j.. 
zdlali jlsou či nej!Siou "cLolktrinární", nýibr'ž< .o nioh rozhoc1ují, jak 
ználmJO<, jinéok:oa:nosti. O n~011 nelmlohlU zdle však) bohužel po
d'robnělji pojleldná;v:a,ti. 

N epochybl1'é j1eslt, že v dané'nl případě jdie 'o' to" zďa.li podilte 
na:šelho pla.tného piJ.'álv'a občansiklého lPíis~uší nebo ne:přisluší 
pruchtýři ž:a]obla petitorní piJ.'oti TUlš~te!]i. To j,e-s.t t. zv. otáizika 
dle lege lata a dál :se tud~ž l'o,z,llodlnouti toJ.iko nru základě Uls.ta,
IlJOrvle,l]] ohčanského zák:lona, pok;wd se týíč1el soudtnillh'o řáld:u. Sám 
n~c:hci ISte jí zd;e d~ legie la.ta zahývaii. S t. z,v. h~ediska dle, lege 
fereIlJdla, t. j. 1~éL3rblylClí Isi chtěl hlrati n;a: zálkol1!oidJá!TQe, mohu S,81 paik 
aJ.·ciť tálzati, z,d!aE s,e odPlo;IUlčuje oř neod'poiJ.'učuj'e prorpůj,mti pruch
týíi onu ža~obru. V t Ol II t ,o přílP'adě bluldlu Sle' pa,k! po, pftpadě 
prtáJti po oll1ěch "hospodtá['lsikých potř'ethálc1h" . B~l bych všaJl" 
prost,Otdluichým, kdybych chtě,l upímti on;u' žaJ;o!btr pachtýři jlen 
náJsi!Je:d~etID onoho ř:ímlsko-práV11íhio d'ogtrnlatu, podle ktelréiho 
v I a s t n í k je:s.t "v piJ.'áiVlÚnl: proměnl" ke, vlšem '06,ta,tniml práv
nÍll11: subjekttlill na s,větě" k,(Le~to pou"hý pi a: c h t Ý řl po'u,z/e, SI jedi
nýjml, t. j'. právě S vla,s.tníkem PiJ.'opa.chtorvané věci. Zcela bez 
omonzlf~ a směle blud.u zkoumati udlržiitelnOls.t určitých "dJogro'at", 
"dJOlktu'in" nebo na,uk 11il1J1skj'r,ch prálvnikú j,ako jlesrt na pí'., názor 
o " ahsolutnosti' vě'cných rp'r'árv Ca. 'c:ontl·. oibiliig~čnichl) , o' podmu 
"pomlěI'u kl v, ě c i" (a contr. k jinélmu prá'TlúmTh 1St wb: jek tu), 
o pO~j~11I\1 "porutJ:ré" ,diržby Ca CO[ltil'. subj'8IktiV1Úho práva) a " pTá'v'u 
k této držlbě.", a,td. atd. Na všetclťy tyto věci ,all1ctiť 11!elze vyz,l'áti 
o btibenj'rm~ modleln1iÍmi m etodiami 110manisticJ{jým~, totiž' p a, p y
J'ologií: a inte ,rpolacemi, nýbrž met o dioru, kte-ré' užiL 
aiUtm onoho juookátu, totiž log i k o u. Jen ten, k:ct:o s'e dorrmífV'á, 
ve t 'e ,o ret i c 'kl é nazory římských plrátv1úk:ll na ony v:ěci j'sou 
j,aki}'mnlS:i věde,ckým z jeve ľlJ í m, ld,e~'é' jest sáce. dio,v:oleno v y
kl á dl a t 'ř, nikoliv v'šaik k rit i 's o vat i, lUud'to'ž: slnatd diol{]Once 
jako ne'tuďržit8llné z a vrh o v a,t. i, ,blLvde, mí-ti 'za, ,to, že, z " athso
lutnosti" vělcnýJCll práv plyne bez,e vlšle:bo dl\s~e.(1ek, ,ž·e padltýŤi, 
t. j,. clll"Ži te~i poruhého obligalčniho pl'áv a , l1 'e: ID! tl ž, el přishllšet i 
pfírrnláJ žaJoibla piJ.'oti tomu, kdo jej v ulŽiV'álli olJ1lo,ho' ohEgačlÚho 
prálva rušt, nýhrž že je ne/zbytně (ki vÍlli teoretÍlck é: c1lůIsJedno's.ti!) 
11Jurtno, alby sle 'oibrá,ti:l na příslušnéh.o vlaJ~tníkia sl0ž'áJdJOlstí o 
ochll~anu piwti rušiteli. Že tato oklika je - {]e le@e fe;J.'endla 11!ota 
bene! - dlmlšll1lÍlho, dll'ťe, nap110s to 7Jbytlelčná, Jl8'prakt~cká a n 0-
rozulllJ.1ál, o t,om! pl'ece ne1ze v ne1jllTIlenlširn po.chlyblo'vati a autoru 
judiká,tu' j,elslt v tom - pa-'es j',eho teo~'letÍlckou neud'a,sněn,ost , Skll-Ý
varr']JoH olká:z,aJj'rm dlespekt,enll před "dloik,tT1-náll"ními" otá',zkami, t. j. 
t e o r i i - clláti úplně za pra;voo. 

Obálv'áan s,e veEc:e, Žle t e o :1.' e t i {', Ik' é :stanovislko a. metod,al, 
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jíž prof. Bohálček potí["á- autOlra onoh01 j,udJikátu, nebudoLl tomuto 
vaJJně impono,v,ati. N ebolť Ví poďstwtě vytýkaj~ si obla navzáj'em 
totétl,: nedlosta,t,ek "Zli"eteJ'Ů k praktickému ži\notu a ,Íleho ho'slpo
cuá:ř:ským p0ltřleibáuJ". Pr:of. BolháJček má zla to', žlel těmto vy
hOV'ÍiIDe ,sp~še, k:dyži 8,e budeme idh.·ž,eti na:diáJl:e s,tat10ls~avného řiffi
sko[p!ráJv:nibio rozdíLu melZi v:écnýml ,a oblig,ačnÍilli P[>áNy, při 
čemž hoO ,ani nenapadJáJ, aby '01 jeho ' OI ,ptáv, ně' nos.ti 
(s:pitá.vnols,ti) po cll Y lb o v a 1, a vytýká opač'nému náJzoT'u to, nej
ruwznějlŠÍ, OD pl':W'nicikSrtln ná.zO[·U111 lze vytknOlutř: že Ise "oddává 
ryz.í pOl j m 'o' v é j: u ,r i s P' I" lL dl oe n ci". NejVyŠŠÍ! :SioUid! naopak, 
sympatisuje zřejmě s " hosíp'odáJl'skSrmi p0ltře!banvi" .p ach t S~ ř ll , 
domnívá; 'SI8, že Ol n p0ltílrá O'l1iU ISltralšnou "pojlffiiovoul jurisprudie'l1ci" 
a s ni oVišen1Jl zálro.v.erň jlejí tJ1piickéi rep11~S,entanty, tOltiž, prrálVl1Í 
t e 01 '1' e t i ,~ y, t. j,. pány prrlof,esoll:y! Oba odlpŮTlci j'sou tedy j,en 
zdá n 1 i v Ý mi '01éLprťuci, pokud jejich mzpoT týká se prá:vě jen 
zlc,e~a podlřadlné otálziky (zd:aJJi h10rvíi či nehoví "hlOls!l:}odlářsky'l11 
potřehám" , u:dlěll'ímel-li practht}T1i pe:tirtorrru ž:a[!obltv) , ale v h 131 v ni 
otálzcle j'S,ou zaje'd!no: j,e to plř-edJeivšim :S~Jloille'čná fronta pm,ti spo
l elčnénnu nepříteli, t. j. pr10ti p r a v él ary z í t e o T i i prá;v~ú, 
která nezná; žádných olMed'ů na "h:OISlPodlái1skél portiíelby" p3Jchtýíú 
a j.iných EdL j'elst _ s~ V'ědlomla s,V'élhb ,~:nelš:enéh'o úkoi1'u a, l1edá SI(O> 

proto 'sltla'čit na pouhou ishlŽlklu "pmkticllzléiho ži;norta a jleho hos
podiámsrkýc,h potř'eh", nebo , lmnk.retnělji Ďeceno: proti n 0'1'[11 3;
t i V, nit ,el o l'i i čili T Y'z i 11 a u c, e, p rá v ní'. 

Budiž zde o pa:lmván o , co jsem již toLikrát řek.! : J.el tr3Jpn'O, 
slyš,Í!l11:e-li odl kohrokloE onu nelsmys:1nou Výtku "p oj m o v éi juris
pnu1enc,e". N:e:boť diá'Y,áJ bm na.j:ev'o, ž,e neví , ž[e žád:ná v ě dl a , 
tediy t3Jké ne ,pQ'ávn1, nemrll'že býti jiÍn:áI než "pojmová,", poněvadž 
žáldná ;něd1a nemá. jril1Jý malte~>iál, ne:ž, p:rá,v'ě poj' 111' y ; dvojnálsob 
trapné jest však, slyš,íme,-li tuto výtkÍtl (j!aJk 8,e bohuž,e'l velmi 
0aJst.o stá.'v'ái) od t eo l' '80 t i k ll, tedy těch, lúea-IÍ ex ,pmf'elslslo, mají 
pět5torvat vědy. N'en.í pak žádného-dli YU, žeprávn'L praxe, 
špatně sle oOdlm'ěnují:o z,a poníženou odidianost, :sel kte'l"ou: ji pomá
haj~ onti teo['etikorv:é při portí1ráini rťJlznSr'ch " škol's!kých dloktrin" . 

_ " te'oIl1eticky,ch :skrtllP'uILi" a "dlolk:itr~n,áJř'ských pO'llJ0ek " , jaJkož i při 
dIllJs,}edll1ém igno'l"0v,áJ1tÍ s:poilie:čnSrmi s-il.ami' potirané ryzi n3;u:I~y 
práJ'Vni, nemá na lwnlelc úctu k 'ž á d n é w lmii ,a, d!olllm.J.V:á ,slel, Žle 
se vůJbec bez ní ob'e'jďe:, lJ~I(]el-li jen pilně dlbáti "praik:t'Ůc:kého ži
vota a jeho hospo:cJIálř!skSrch po,tř:e1b". K oem11 hy ,pak vlastně 
byly právnické fakulty, kdle ISle jaki zná.mo, Oliy skm}Ju[e, a, po
uo[{jy probírají, ;sta~o 'by s:e 3JI"ciť vel!kiou záhard1oltt. 

Ve 5vél]:l1! Is,hora již citova ném pojedná.ní "O' podem veřeljl1:0-
práJvní kOQ;pora,ce" u:ká;z.a~ jSl80m na to, kter'ak SleI jis,tý smělI' meú 
prá;vními t eo T 'e t i J" Y vždy víc a vÍlc,e v:zd1álV:á: vlel pms.pěclh 
pl~1Íi"'a1,í iP l' a xe :s!VÝ'ch neljdiUe'ž:itějlší'chr úkol'ů:, t . j. vyhudlova,ti dlU
slerdl11011, jakél~oli ro,zpory vy[uč'luj~c1 s o U) :8 t a v u o boe Cll Ý C' h 
p 'ojmú právn:ích, jakožto lJ'[>:ols.tř'eidku k 'SlOfUlStavn:ému, t. j. 
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věde,ckému poznámí.ní pdvnickému. Směll' ten Ble dOllmívá, že 
je.slt Vlěc,Í! p r ,a :Je oe pD:'á,VllÍ (tedy: činnios,ti nO'l'motvomé) nej~n sta,.. 
noviti to, 00 ib Ý t i ID ál, tedy no'l'IDy', nýblrž i věd e ,c k éi pOl j ID Y 
s 'konecnou platnolS,ti, a ž,a te,olretH{" který, se .odl tě'chtů kon
strlUkc~ U/Clhyl'uj1el, ,stálv-ái se "l1ůmIMllcierrem", právem opo,vrhova-
11,ýIm praV10u vMou a praxí právní. (Tůmuto ISmě11l ho:vi os,ta,tně 
i tendlence, pl'ojlevova.ná -ve slllO'ra krit1sovanélm: TlozhodJlllUti Nej
vyššjho s,oudlu, pokud V' něm luští se půV'šechné ,otázky a vý
slorvně se podotýká, ž'e j.ejich zůd'půvědění není sicle třeba k roz
řelšení ~onlQ-etníhů případu, o ktletrý jde" ný1hl'Ž Ž1Ef se .o' ních 
j.eldllJ.uÍJ pou!ze j'ako o "nálmlětu k, vlš1e ,st,ranněj'ŠlÍmu uvwžení pro'
blélmlu".) J-a[c možno, 81e pakl dJivíti, ž!e práivni prraxel, již! se podůbné 
nálzorry pod!á~ají s!allD:otnou te'orií, touto t'e,o,rir na konec počmá' 

. o[plo,vrhovati? Vž!dIyť tato teOlie není - pod'lel svého' vlastního 
náJwm - Ir ničelffiJU jinému :dloib~'á, než aby otrůcky opakovala 
to, 'co pil'aXe s kone'čnou p~atno'Stí "stanoví", ať jlSlou to normy 
neho vědJelcikJé pOljmy, pokud Ise tyče ,,;růzldJíJ.y" mezi těmitů' (j.ruků 
jelst na p~. ,floútíl mlB'zi Vle,ředným a Sloukflom!ým , vě'crLým a ůhli
gačnfun: atd. právem). "Právní řád" stává se takto jakým:s~ pÍtS,
m:em SIV~tý:ml č~ nadpozemským zjeveními, o j,ehož, pmVd'Lv10ISU 
oo'llÍ dovoll'e,no poclhybov:ati. Tak, j,akb Bůh stVlo~il s,vět , takzá1-
klonodlálfce stVlolřil ImzdJíl mezi veiíejttlým a sloukromýro pirávem' a 
jiné ro~d1ly, jdmliž JJzre' Slel snad z,a,bývati pOm/olcÍ paPY'l'0'~og'1e a 
interpola.cí, nikJoliv vlšaJlť rPol(~ihY'borva,čnou kri11Lk,ou! 

Pěkný a vleiknii plřÍlzn3Jčný pellidlent k tomuto MZOiI''I1 na V'zá
jemtný poměr prám t,eorie a prax'E) sky-tái olS,tatně. i piojedtnám{ 
B <O h á čJlk 'o'v 0'. T~um S:eJ totiž tvrdá (Sltl'. 408), 'že na určitém "Sitar 
noviSlku s,eltl"vávall:a platná nauka i praXle". Ptám se, Ců má 
znamelI1at~ onla ,,'pla,má nauka"? SIPOlelč!I1y nepřítel tolh'ůtci 
:autom, a arut'OirŮ ,obou: 'zdle kirltilsiolV'Mllýc:h j:t1d~kátu N,edlV'Y'šlš<Ín,o 
soudu, totilž normativ'I1Í teloóe, sn;ažila Slel Ulčůn.itL pOlchopitelným, 
?;E) nor II a m'ŮžlE) býti "platná/' neho "neiJJ~a,tná"; ž,e v šak' ne~e 
3IS,po,ň Si hledislkia dle lega lata, t. jr. ted:y jl u ri 19, t i! o lk' y - mlu
,iti O "správIllÝ'ch" Il!elblo " Il!e,s[)il'ávttlý1ch" 'rumID1ruch a ž:e, o p a k 
p~atí .o věd e c kl Ý chl p .o II Č k ác h (dleďinic.íic!h', nau:káJch apod.), 
kte'ré s:ic~ mohůu býti "s;práwé" nebo "nels,právné", nikoliv v,ša;k 
"platné" neibo "nelp~atné", 1P0něvadi j:e pll'ávě nelze :a e k ret o
vat, n'ýbll~ž nane<jrv'ý:š d o ka z o' v, a t, rlelsl[). v y v r a c e t 3). To 
platí arciť i .o domnělých j~stick.'ýchl zj,eiV'eníClh, j,aik'o' js'ůu na,uky, 
PŮ'lt~y a definice starých REanů. Prof. Bůháče[l( m:ně, snad nar 
mitn:e, že při .onom jleihů mis.tě jd!e' .o pouihépiíepsání nebů ne" 
plíelSllé vyjáJdiíe!Ili. RáJCI: přiJználV'ám, av:š,aJ{ i jaků přepsání nebo 
pouhá nepŤesno~t ve zv,oleném: výrazu zŮlstávru oiblrat "platná 
n:au.ka" pŤ6IS to velmi přízna,Č'l1iýtmJ. Neiboť utvrzuje náJsl v úSiU:dku, 

3) Jen populárně nebo obrazně možno mluvit o tom, že "platí" 
(= jest správné) určité tvrzení, určitá věta atd. Viz příklad v následující 
větě v textu. ~ 
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ž·e dnooní právní t e· o r i ·e nachá,zi sle - ne v pOrs.ledlni řadě 
:'N}1ilIlJ hO'U~leIV1'1a,tý:m od.p0l1em proti karž!dé ,o,čůsrtné: atlmi, j:aikou 
jest na pf. úsilrí ryzí nauky prrá:Vll1lÍ: - ve sltaiV!tl c:hao,t~0kéiIIll: na. 
jedné straně mhwí o· "pllatmý'ch" t e o r i í .(', h I1esrp. naukách, na. 
cw:uh é dlomnÍ:vá se, ž'e n ,o r m 'o t v ú r Cr e mrlJ:Žrel r.?;aru,čiti "s:prá v-
1110'Slt" těchto teorií a nauk. Do toh'o'ÍJOchaols'Il vta:žJena byla 
- l1ilw,ťiv svou vllas,tní vinou, l1:ýtbrž v'Í!l1Jo·u teo'rie:, háMcÍ 
h10:u:žleiVnatě ne'l1ložrl1Já meltiod!o.}ogůcká sta11l0,vůsk'a - i prá,vl1Í 
p r.a xe. Z,de sle :Srtav tJen vybrÍrjlÍ' pralk! 'Poid~el pOlVathy jied:not
livýrch pmk'tillkú bu:cl' 'P,orull1}7:m po,výlš.5Jným rgu1Joto:Vlán:Íll:nJ teo,lie. 
.nI~bio . pi~ímým ú tOČ'JeJ1:ÍIm na jerji "silťrupnrLe" a, ,,·poučky". Jak 
a1Je ve skutečno,sti v'Ýpardá tímto zpr(isrOlblem ,od' v:eškeTého 
zhytečného teo1retrického blal,a.s,tu OrprI10IŠt;ě[}Já, prra.xer, to· měl 
js,errn dJří'V'e ohčals přile,žitolsrt poznáVati na jejric1h výtvoperch z,e
jmléna v niž š i c h instanóch, kde 001 ne'zrřÍrdlka vy.skyto'v,aJi nor
mo,tv;ůlrci, kt·eří belz Randiy, UngeTa, Otta a ji!l1ých: karpa,cit; ba 
bez přiaiJšn.élho za.t~žetní pOlsitivlllě práV!l1.Ím 1l1Iat8[-iátlem, pevně \stpo
léhajke ve slv1:6 přiTorz.erl1r}T drůvtip a po,v:šerch'ný cit sl]J~a'-~edh1oQlsti. 
ja:iCož i SiVOU znalols:t prakti'ckérho života a jeho, ho,spod:árřských 
potřeb, právo naléz.aili a, jím pÍ'i:sluho'vaH. 




