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K problému t. zv. automatické llormotvorby. 
' (Poznámky ke spisu A d. Pro c h á z k y : Tvorba práva a je

ho nalézání.) 
František We y r. 

~ e, znánlÝ:,ll, osudepl všech věde~~ých a filosofjckých teo;"ií, 
ltter e revolucnllll zpusobenl zaSahUjI do dosavadnlho nbvykleho 
prOvozu naukového, že v táboř,e jejich přívrženců nedá se udr
žet naprostá, do' všech jednotlivostí jdoucí shoda názoriL Je-li 
pak ještě ' nová teor ie zakotvena přínlo v těžce srozumitelných 
f ilosoficko-noetických zásadách, bude její chápání mladšínli pÍ'Í
vrženci zatíženo těmiže pochybnostn1i, které objevují s,e ph vý
kladu oněch zásad samotných. Takový jest též dosavadní osud 
nOrIllativní teorie (ryzí nauky právní), vzniklé před více než 
čtvl'tstoletínl. ejlnl východiskem jest K a n t o v a filosofie 
kritického idealisYnu, od jejíhož vzniku dělí nás doba půldruhé
ho století, doba tedy nepOlllěrně delší, nicn1éně však nikoliv tak 
dlouhá, aby v ní bylo dosaž,eno naprosté jednoty všech její vy
znavačů. Vyvstal nekonečný počet vykladačů kritického idealis
nlU nej různějších odstínů, z nichž nlnozí snažili se učení mis
trovo všelijakýn1 způs'obenl opravovati nebo doplňovati. Uvnitř 
školy vznikaly časté, více nebo n1éně základní rozpory a uká
zalo se, že kritický idealisnlus sán1 je spíše jistýnl povšechnýnl 
znakenl intelektuálního založení filosofujících jednotlivcú - pn 
způsobu různých "světových názorů" - llež učením, jehož 
správnost r.esp. nesprávnost dala by se pí'esně den10nstrovat 
t ak, jako lze dokazovat správnost či nesprávnost teorií uvnitř 
oblastí jednotlivých empirických vědeckých disciplin. 

Je proto přirozeno,ž,e podobn~T osud jako kritický idealismus 
sanl0tný stihl i normativní teorii, na jeho základech vybudova
nou, ba osud ten byl vlastně ještě nepříznivější, pokud norma
t ivní teorie je naukou právnickou, pěstovanou juristy, kteÍ'Í se 
t íže dohovol'ívají '0 filosofických problén1ech, než odbor ní fiIo
s'ofové. Nejednotný šik nornlativistů stal se pak snadnějšínl ter
čenl útoků se strany n1nohenl početnějšího tábora přivrž,encú 
tradiční vědy právní, kteří, nejsouce vúbec kompetentní ve věcech 
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filosofických, neradi viděli vnikání o-izího živlu do své nejvlast~ 
nější domény, než by hyl nepřítel ve všem všudy jednotný . . 

Se strany stoupenců normativní teorie bývá příležitostně pÍ'i
znáváno, že její učení zdaleka ještě není do vš€ch jednotlivostí 
vybudováno. ' Právě v těchto jednotlivostech, jichž řešení závislé 
je na základním no etickém postoji a filosofickém východisku 
nonnativní školy, projevují či spíše prozrazují se odchylné kon
stnlkce toho onoho pě,~titele. Mluvím-li o "jednotlivostech", nechci 
tínl říci, že jde snad o otázky naukově méně důležité než jsou' 
základní noetické problémy normativního naZÍránÍ. Vždyť na 
těchto jednotlivostech osvědčuje se teprve pravá nosnost nornla": 
tivní teorie jako nauky typicky p r á v nic k é a jest to právě 
ona, jíž liší se - ke svému prospěchu -:- normativní teorie od 
l'ůzných jiných "filosofií právních". 

Mezi právě zmíněné "jednotlivosti" náleží i pojenl t. zv. "auto
matické normotvorby", jak jej konstruoval a ve svých spisech 
11ájí A d o I f Pro ch á z k a. Jín1 zabývá se tento autor i ve 
své poslední obšírné práci "T v o r b a p r á v a a jeh o n a
I é z á n í" (Sbírka spisů právnických a nái'odohospodářskýc , 
sv. 88, 1937, 154 str.) a o něm bude i v následujícím řeč. Než 
však přistoupím k vlastnímu předmětu svého pojednání, budiž 
l11ně dovoleno několik povšechných poznámek o autoru a jeho 
poslednínl dílu. Dovolávaje se tohoto dovolení poukazuji na svúj 
zvláštní o s o b n í zájem o osudy a vývoj nornlativní teorie 
v našel11 domácím písemnictví, který čtenářem, věci znalým, bud€ 
s é1,d laskavě omluven. 

Svou dosavadní literární činností patří Adolf Procházka, jeden 
z prvních absolventů naší mladé právnické fakulty brněnské, 
k nejvěrnějším a nejdůslednějším zastáncům normativní teorie. 
Není však z těch, kteří nekriticky a nesamostatně "jurant in 
verba magistri", nýbrž jeho příslušenství ke škole ,plyne z pocti
vého a, jak budiž výslovně dodáno, velmi kritického přesvědčení 
o spl'ávnosti nauky, ke které s€ připojil. Kdo dovede čísti mezi 
řádky, přesvědčí se o tom znovu při studiu poslední práce au
torovy. Na druhé straně nelze ale Procházku přičísti k typu 
autorú-epigonů, kteří jaksi za každou cenu snaží se přijatou 
nauku poopravovat, pozměňovati a korigovati a nezřídka ve 
výsledcích svého kritického úsilí podobají se cestujícím objevi
telům, kteří na konci své obtížné cesty - k nemalému údivu 
těch, kdož jejich výpravu 'sledovali - ocitají se volky nevolky -...L 
na místě, ze kterého obrodná .teorie svého času polemisujíc vyšla ,..--r 
Příklady takových spisovatelů nacházíme dnes jak v německém, 
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tak don1ácín1 odbornén1 píselnnictvL Populárně řečeno bylo by 
možno o nich tvrditi, 'že cesta jilni podniknutá jeví se konec konclt 
jf~~ zbytečná o k 1 i k a. 
-f-N aprosto -samostatný a kritický postoj Procházkův jeví se 
jmenovitě v jeho poměru k mém u učení, ze kterého jinak vy
chází a ,které přijÍlna. rohlašuje-li autor v předmluvě způsoben1 
pro mne velice lich lvým, že by "jeho pojednání bylo dopadlo 
l1a mnoha místech uceleněji, kdyby bylo ihned s počátku psánC1 
pod vlivem" mé "Teorie práva" (1936), n10hu mu jeho lichotku 
vrátiti upřímným prohlášením, že by ani četba jeho práce ne
byla zůstala na autora "Teorie. práva" bez vlivu, kdyby ji byl 
mohl při sepisování použíti. Neboť v ní našel jsem řadu for
mulací, které ve ,stejné jasnosti a průzračnosti nebyly dosud 
nikde vysloveny. To platí zejména o jeho konstrukci t. zv. au
tomatické normotvorby, ale nemé~1ě i na př. o jeho exposici 
n1ého poměru k učení Kallabovu, i když zde snad snaha autora 
sblížiti dvě protichůdná učení ve prospěch normativní teorie 
šla poněkud příliš daleko. Ve jménu tohoto prospěchu to však 
zajisté rádi prominen1e spisovateli, jehož práce vyznačují se 
vůbec tím,že mu při nich zřejmě nejde jen o o s o b n í zisk, 
jejž lze vytěžiti sledovánín1 oné teorie, nýbrž i o osudy této
nauky samé. 

Čtenáře, kteÍ"Í mají vyvinutý smysl pro ryze for n1 á I n í 
hodnoty literárního díla, zaujme zajisté práce autorova i v tom
to formálním směru, neboť spisovatel dovede jasně tříditi a vy
ložiti to, co -chce říci, čili jinými slovy: má vlastnost, kterou. 
Němci nazývají povšechně "Darstellungsgabe". Ta osvědčila se 
zejména na n1ístech, kde vypořádává se s názory autorů, kteří 
jeho konstrukci "automatické normotvorby" odn1ítajL O ní má 
býti v následujícín1 podrobněji řeč. 

Probléln automatické normotvorby vznikl v normativní teo-
rii nedlouho po tom, co teorie ta opustila své původní výhradně 
s ta t i c k é stanovisko a počala se zajímati o problémy nor
n1ativního d y na n1 i s m u, t. j. o otázky po tvorbě (vzniku) ,_ 
:~ániku a změny pře d m ě tun o r mat i v n í hop o z n á
V' á n í (norem), po pojmu "normotvůrce" a s ním SOUVISICl 

konstrukci h i e r a r chi c k é h o uspořádání horem v 1101'n10-
vén1 . souboru ve smyslu -učení Merklova. U srovnání s i m a
h e'n t ní -problematikou t. zv. statického postoje, jehož -.jedi
nou funkcí jest a zů:stává dáti-- 'odpověď na -, otázku: )jco -má 
býti?" na" základě té či or é-normy, -byl1a nová,' d y n a m i c k á 
p1:'oblen1atika nazývána (mnow a jinými· -- autory). - povšechně 
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"m e taj II r i s t i c k o u", aniž by tím její vlastní noetická 
povaha byla dostatečně vyznačena. Neboť označením tín1 je 
vlastně jen řečeno, že "meta juristická" problematika nebo me
toda je něco, co jest z a pravou (imanentní) juristjckou, pokud 
se týče n1 i m o ní, a v tonlto širokém smyslu je jí na př. i pro- . 
blematika kausální (přírodovědecká). ' Poněvadž však 'onín1 . 
označením n1á býti i nažnačeno, že "metajuristika" určitým 
způsobem přece jen patří k juristickénlU (normativnínlu) po
stoji, bylo by snad záhodno, užíti zde obdoby (ale pouze o b
dob y) slavného Kantovského protikladu pojnlů "transzenden
tal" a "transzendent", jichž se ovšem velmi často i ve filoso
fické mluvě užívá jako prostých synonym, ačkoliv "tranlilzen
dent" znamená no etický- postoj nl i m o imanentní -poznávání, 
19:1€Žto'- slovem "transzendental" nlá býti řečeno, že jde o po
znatky, získané nletodou, která jest "umístěna" jaksi pře d 
imanentnín1 oznáváním. V ton1 smyslu by tedy dynamický 0-
stpj normativní byl imanentnímu sic "transzej1dental", nikoliv 
však (jako na př. kausálně-přírodovědecký) "transzendent". 

Již ve svých "Základech filo..sof"e pruJÚ" (1920) poukázal 
jsem k tomu, žev ztah mezi tvůrcelll n0r.n1y a nornlou ne1z,e -si 
představovati jaká obd-óbu vztahu k a u s a I n Cll- to J. ja]\o 
poměr tvořivé p ř f c 1 II Y (vytvorenemu ú cin k u, nýbrž, že 
zde jde o pouhe obr a z n é rčení, pokud Se tyce Tnetodolog-ic
Irou p'omÚcku shora zmíněného d y n a n1 i c k é h o =postoje. Než 
Užití typicky kausálních výrazů, Jakynu JSOU slova . normotvor- ] 
ba" a "normotvůrce" způsobilo, že ani stoupenci nor:rp.ativní 
teorie nedovedli S""e zhostiti představy, že zde jde přece o něco, 
co jest kausálnínlu dění (v přírodě, tedy u předmětu přírodo
vědeckého poznávání)[ obdobné: norma jevila se jim povšechně 
jako "výrobek" a tYPIckým přípa eru "výrobce" stal se čini-
tel, který vědomým postupenl, t. j. c' h tě ním, vyjádÍ'ovanýnl 
normativním výrazen1 ("nlá býti A"), t v o ř í normu. Takovýnl 
činitelem jevil se býti především . stá t jako obecný tvůrce 
právních norem (jejich souboru, t. j. - právního řádu), poklld 
se týče jeho f sičtí orgánové, t. j. členové zákonodárných sborů, 
soudci, úředníci atd., resp. příslušné instituce samy (parlaĎ.1ent, 
~oudy, správní úřady) a stejně i soukrOlllníci, kteří taktéž V~T-. 
razem . své v ů I e, že něc'O "má býti", tvoří normy (roz. dru
hotné). Je-li tOlllU doslova tak, pak zdá se, že vlastním před
mětenl normativního poznávání stávají se (nikoliv normy jako 
takové, nýbrž) normotvůrci, pokud ·právě vyjadřují ve své čin
nosti svou v ů I i, že něco "má býti": ne to, co "má býti", jest 
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poznati, nýbrž to, co jest ch tě n o (roz. normotvůrcem) a 
právní řád nepozorovaně přestává takto býti souborenl norem, 
a stává se souborem chtějících normotvůrců. 

I?Úsledn~ ~rmi~k .onevn ovanéI;lll pos!oji norma,tiyn!n1U 
nen10hlo v stat aJno, ze takovymto zpusobem naZlranl na 
základní pojem l1'0rn10tvorby nelze postihnouti všecky ty nesčet-
11é případy, ve kterých normy zdají se vznikati bez intervence 
nějaké vědomě _projevené vůle. To jsou právě případy t. zv. au-

- oma lC e normotvorby ve smyslu Procházkově. Kdo je "tvůr
cen1" normy, stanovící, že "má býti" náhrada škody, zpÚsobené 
mechanickým děnínl přírodním (na př. spadnutínl předmětu 
z okna), které nikdo "nechtěl" a zejména ne ten, koho nonna 
následkenl toho vzniklá zavazuje k náhradě způsobené škody? 
.J€-li při vědomé tvorbě zákonů hlasující člen parlamentu, resp. 
jeho vůle vyjádřená hlasováním (přičemž dlužno arciť často 
f ing o vat i, že ten, kdo takto hlasuje, skutečně ví, o co jde) 
nebo smlouvu uzavírající soukromník tvůrcem příslušné normy, 
pak je nasnadě úsudek, že ve shora zmíněnélTI případě náhrady 
,škody je obdobným "tvůrcen1" normy kámen nebo kořenáč, 
spadnuvší z okna. K tomuto kamenu či kořenáči přistupuje pak 
i ,řada lidí, kteří svou činností projevují sice vůli, ale jinou než 
110rmotvornou, přes to však zdají se tvořiti jí normy, jako na 
pi'. člověk, který ve rvačce vědomě chtěl poraniti svého odpůr
ce, nebo muž, který pohlavním . stykem se ženou založil povin
nost (tedy normu) alimentačnÍ. loni zdají se býti "normotvllrci", 
'obdobní těm, kteří vědomým projevem vůle stanoví něco, co 
"býti má". Takové populární chápání domnělých důsledků dy
namického hlediska na právo najdeme jen u zásadních odpůr

·ců normativní teorie, kterých těžká problenlatika právnického 
poznávání se vůbec nedotýká a kteří jsou v zásadě s nynějším 
staven1 tradiční právní vědy spokojeni. Jinak chovají se k pro
blénlu automatické normotvorby někteří stoupenci normativní 
teorie, chtějíce se shora zmíněným zdánlivým důsledkům vy
hnouti. Procházka o nich ve svém spisu podrobně pojednává 
(str. 113 a další) . N euznávajíce v zásadě Procházkovu kon-

strukci, omezují pojem vlastní normotvorby na případy vědO
mých projevů lidské vúle (člen zákonodárného .sboru,soudce, 
správní úředník nebo soukromník jako normotvůrce). Tím po
pírají též další Procházkovu konstrukci, která týká se. t. zv. 
pře d pro c e sní či pře d I' o Z S ude ční normy, vyluču
jíce takto vlastně i soukromníka, činícího jednostranné nebo 
dvoustranné právní jednání (smlouvy, poslední pořízení a pod.) 
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'Z úlohy normotvůrce: teprve a u t o r .' t . Ln1 (soudním 
nebo administrativním rozhodnutínl vzniká vlastní konkretní' 
druhotná no ma, obsažena v rozsudku, resp. rozhodnutí. To 
Jest v podstatě názor, který vysvítá i z K e I sen o v Ý c h 
"Hauptproblémů" (první vydání 1911), koncipovaných sic,e zá
sa(lně ještě s výlučně s ta t i c k é h o hlediska na právo, dáva
jících však pí'ece tušiti tehdejší . názor autorúv na shora vzpo-. 
ll1enutý dynamický problém normotvorby tím, že tam nachá
zíme větu: "Kein Recht ohne Gericht" (str, 236), pronesenou 
arciť spíše jen povšechně a programaticky. N epředpojaté úva
ze bude se však jeviti názor, že soukromá smlouva není nor
mou, (když jí jest zákon, nařízení, soudní rozsudek a admini-. 
strativní rozhodnutí), metodologicky ned'Osti fundovaný, poně
vadž znamená do jisté míry zajisté libovolné omezování pře d
nl ě t u právnického poznávání na určitou' jeho výseč - po
dobně asi jako názor, který, taktéž bez dostatečného průkazu , 
omezuje pojen1 právní normy na pÍ'Ípady norem o b e c n Ý c h 
(abstraktních), jichž typus spatřuje v "zákonech" jako p o
vše c h n Ý c h pravidel pro lidské chování. 

Pl'ocházkův nejnovější spis jest systematicky provedenou 
obranou j,eho základní konstrukce pojmu "automatická norma 
tvorby" proti námitkám s různých stran proti ní vznesených 
(N e u b a u e r, K u b e š, Š ť a s t n ý, G e r I i c h) . O této 
.obraně chci se v následujícím podrobněji zmínit, 

Aby ji noeticky náležitě zakotvil, rozvíjí autor ve své práci 
stručně, ale velmi jasně z á k I a d y s v é n o e t i k y a m e
t o do l o g i e p r á v n í. V nich jeví se jako přesvědčený a 
věrný stoupenec kritického idealismu a s tímto souvisícím' 
dualism,em mezi světem, jaký j es t a světem, jaký býti nl á, 
}Jokud se týče trialismem (ve smyslu učení Englišova). Záleží 
)11U na tom, aby filosofický fundament tohoto dualismu, t. j. 
Kantova transcendentální noetika, nebyl ve speciálních pouč
kách nornlativní teorie setř'en takovým zpÍlsobem, že by se 
teorie ta jevila na konec jako pouhá zbytečná o k I i k a, která 
vede na ono místo, na němž teorie ta opus 'la starou nauku 
(viz shora), Za tím účelem rozeznává především přesně 
Jednak mez i tím, c o být i ln á, a n 'o r m o u, k t e r á p I' a-
v í, ž e to být i n1 á (stejně jako to, co jest, je něco jiného než 
soud oznamovací, který praví, že to jest; str. 16), jednak mezi 
s lr II t k o vou pod s t a t o u (právní skutečností) a . n o r
n1 o u. Skutková podstata jest - s hlediska zd zaujatého, t. j. 
dynamického - předp·okladem . pro vznik normy, a jí múže býti 
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jákýkoliv děj ve světě Vne]Slm (projev vůle lidské, narození 
člověka, 'Spadnutí kořenáče s okna atd.). Stínl ·souvisí - a to 
jest důležitý poznatek, plynoucí z autorova učení - že ani ku
sy papíru, na nichž vytištěny nebo napsány jsou "zákony", 
"rozsudky", "smlouvy", resp. ústní projevy jejich obsahu, ne
jsou normami, nýbrž skutkovými podstatami, právními skuteč
nostnli nebo "právním materiálérh", ' či · "právním'i pranleny'1 
(str. 102), z nichž eórie vyvozuje, t. j. poznává nornlYr 
t. j. to, co býti má. Tyto "skutečnosti" pak vznikají, za
nikají a mění se, nikoliv pravnl íI'my j a K-o t a k o v é. 
A proto "bylo by nepřesné domnívati se, že vznik a zánik 
nOr'lny znamená vznik a zánik její platnosti, takže by pak 
platnost byla něčím, co je situováno v čase, co počíná a končí. 
I když se tak běžně vyjadřujeme, poněvadž sotva lz,e nalézti pro 
příslušné představy vhodnéh'o termínu, nesmínle zapomínati, že 
v čase je situována nikoliv nornla (platnost), nýbrž její pod
míněná skutková podstata, tedy onen úkon, resp. lidské chování ~ 
jež podle normy má býti. Nor nl a, r e s p. p I a t n o s t (o II o 
.,m á být i") jev ě č n a, e per e č e n 'o, e z č a 'S o v á : 
n e v z n i k á, n e z a n i K á a ne měn í s e (mnou podtrženo 1). 
Konkretisuje se však v povinných úko~h, které jsou deter
nominovány časem a prostorem." (Str. 94.) ,Přiznávám se, že jsem 
zřídka četl hlubší a pl'odnější n1yšlenku než je tato a znovu 
vyslovuji politování, 'že Procházkův spis nevyšel pře d nlOU 
Teorií práva. Z něho podává se znova, jak nehotová je dosud 
nornlativní teorie a jak vděčné úkoly čekají ještě příští gene
race vědeckých pracovníků, pokud nebudou patřiti do kategorie 
zatvrzelých popíračů, odmítajících vše, čemu buď nerozumějír 
nebo co se jim nehodí do krámu. Bude jim na př. zkoumati, na
kolik je oprávněn běžný názor, že starorakouské státní základ
ní zákony z roku 1867 nebo prozatímní ústava československá 
prostě "už neplatí" a budou se zcela jiným způsobem než či
nila .tradiční nauka museti zabývati problémy, jako je recepce, 
derogace atd. (Slibný počátek zde učinil již Jar. Kr e j čí ve 
svénl spise "Právní jevy v čase"; viz lnůj posudek v nlinulém 
ročníku tohoto časopisu.) 

Autor sánl by si asi nepřál, kdybychom chtěli výsledky jeho do
savadního učení ve všech podrobnostech a jednotlivostech pova
žovati za konečné a definitivní. Uvědomil si asi, že se 'pokusilo 
velmi radikální změnu dosavadních základních ,posic normativní 
teorie, aby ochránil svou konstrukci automatické ,normotvorby 
před námitkan1i. Tato změna ohlašuje se ostatně již - třebas 
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ne systen1aticky - v jeho dřívějŠích Dracích a týká se přede; 
vŠím 'otázky, co jest tedy vlastním ředmětem rávnického 0-
znavanl. enI SIce poc y y,ze 1 po e Proc az ova pojetí zů
stávají tín1to předmětem nor m y, ale autor klade na to váhu, 
aby bylo při ton1 přesně rozliŠováno mezi soudem (roz. logic
kým), resp. projevem vůle na jedné straně a tím, čeho se tento 
soud, resp. prQjev vůle týká na straně druhé; jen toto "to" jest 
norm'ou ve smyslu Procházkově. To, čemu se obyčejně říká "zá
kon", "nařízení", ,;soudcovský, správní nebo smluvní akt", n e
ní tedy normou, nýbrž skutkovou podstatou normu zakládajícÍ. 
Ve vŠech případech vŠak - a na to autor pohříchu výslovně 
nepoukazuje -kde ona skutková podstata znamená projev lo
gického soudu, resp. vůle, stá v aj í s e pře c e ty t o s o u
d y, p o k u d set Ý čep roj ev y v ů I e, r e s p. jej í ch 
o b s a h, v I a s t ním pře d m ě t e n1 p r á v nic k é hop o
zná v á n í tím, že se i n t e r p ret ují (vykládají): před
mětem interpretace jsou podle Procházkova pojetí nikoliv nor
my (ve smyslu noetickém), nýbrž s k u t k o v é pod s t a t y. 
Tyto skutkové podstaty - a to nejen ty, které vystupují ve 
vnějŠí formě logických úsudků , (soudů) nebo projevů vůle (im
perativů ) - jsou ve své celistvosti vlastnín1 "materiálem" 
(str. 102) ~ z nějž právní teorie čerpá své poznatky. A tyto 
"skutkové podstaty" či "právní skutečnosti" zůstávají součástí 
světa, jaký j es t, t. j. jich poznávání podléhá obecné metodě 
přírodovědecky - kausálnÍ. 

Jak z řečeného vidno, vede i Procházkova konstrukce k ja
kémusi sblížení obou "světů" (kausálního a normativního), byť 
i jen v oblasti imanentního (empirického) poznávání právnic
kého, tím, že pojmová kategorie "normy" zůstává reservo
vána - jako ono Kantovské "Ding an sich" - oblasti empi
rickému poznávání nedostupné. Neboť podle autora nelze nor
mu jinak poznávati než pomocí přísluŠné skutkové podstaty! 

Je-li ton1U tak, jak Procházka učí, pak podává se podle mého 
soudu pro jeho speciální konstrukci "automatické normotvor
by" nezbytný důsledek, že vlastně k a ž d á "normotvorba" -
pokud jí právě nelze rozuměti nějaký děj, kausální metodou 
kon~truovatelný - jest nutně "auton1atickou" a další poznatek, 
že termín ten není vhodně zvolen, poněvadž sám svádí k pro
tikladu, který autor (se svého noetického hlediska) zavrhuje: 
věd 'o m á, t. j. c ht ě n á norn10tvorba na .jedné a a u tom a'" 
ti c k á{ t. 'j. bez intervence lidské vůle se uskutečňující tvorba 
na druhé straně. Je pakomluvitelno, že odpůrci Procházkovi 
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spatřovali v tomto protikladu rozdíl n o e t i c k é h 'o významu, 
kdežto ve skutečnosti mŮ'že jíti jen o význam, založený p o s i
t i v ním ustanovením právním (viz na př. trestní právo, kte
ré zpravidla skutkové podstaty třídí - co do jejich právní re
levance - podle toho, zda-li byly vyvolány úmyslně, vědomě 
a pod.). 

Shora řekl jsem již, že by studium 'Procházkovy knihy ne
bylo zústalo bez vlivu na mou "Teorii práva". Budiž mně do
voleno rozvésti to nyní poněkud blíže. 

Nechtěje svou knihu příliš zatěžovati výklady ryze filoso
fickými, nezabýval jsem se v ní dostatečně log i c k o II pod
statou normy, a to zejména jejínl vztahelTI k logické formě 
ú s u d k u (soudu). To, co jest řečeno 'o této věci na str. 34 v 
poznámce, rozhodně nestačí. Jsou lidé, kteří beze všeho pro
hlašují, že výrok "nl á být i A" jest stejně logickým soudem 
jako výrok "jest A" a jsou lidé, kteří to stejně energicky po
pírají. Zde čeká ještě normativní teorii mnoho práce. Právě zmí
něný nedostatek nlé knihy má pak za následek,že ani nlé sta
novisko k Procházkově konstrukci "automatické normotvorby" 
není dost jasné, pokud rozlišuji "širší" a "užší" pojem normo
tvorby (Teorie práva, str. 133), dávaje tím najevo, že ani sám 
jselTI se nedovedl dostatečně odpoutati od k a u sál n í h o chá
pání tohoto pojmu. I moje kritika římskoprávní teorie o po
lTIěru s m I o u v y k o b I i g a c i jí založené (Procházka, str. 
83) byla by dopadla p'oněkud jinak po vývodech Procházkových. 
Je totiž pravda, že smlouvu, t. j. vnější děj, který tímto slovenl 
vyznačujeme, lze chápati jako pouhou skutkovou podstatu, kte
rá "tvoří" teprve normu I(roz. konkretní, t. j. 'obligq.ci). Pro
cházkova výtka, že zde tedy nejde, jak jsenl tvrdil, "o zbyteč
né zdvojení normativního poznávání", znamená pokus smířiti 
hledisko statické s hlediskem dynamickým. S onoho se totiž ode
dávna jevily snllouvy jako pouhé skutkové podstaty, na ktel'é 
víže obecná norma (na př. ·občanský zákon), vznik konkret
ních, a to "subjektivních" práva povinností :(roz. smluvních), 
aniž by tyto byly považovány za normy ·(roz. druhotné, kon.., 
kretní). A toto statické nazírání jest též nesporně hlediskelTI 
římsko-právní teorie. Dynamické hledisko spatřuje však, jak 
známo, i v oněch "subjektivních" právech, resp. povinnostech 
nor m y, obdobné normám obecným, a zabývá se otázkou jich 
vzniku, resp. zániku, stejně jako to činí při normách obecných. 
Vycházíme-li pak z názoru Procházkova, pokud ostře liší "ma
teriál" právní vědy od jejího "předmětun , jímž zůstávají normy 
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jako takové (t o, eo býti ll1á) , a to zásadně n e n1 ě II n é (viz 
shora), necháván1e tín1 platit dynan1ické hledisko pouze ohled
ně onoho "materiálu" (skutkových podstat, které vznikají a za
nikají), kdežto ve příčině norem vracíme se k hledisku static
kému. N'Orn1a j a k o t a k o v á jest podle Procházky nejen ne
n1ěnná, "bezčasová" (Procházka, str. 94). nýbrž ' vlastně i n e
p o z n a tel n á ; poznati lze ji ,- nepřímo - ,pouze ze zInÍ
něného "n1ateriálu", t. j. ze skutkových podstat. Tak poznává-
111e římsko-právní "obligaci" z příslušné smlouvy a tak vysvět
luje se i lnůj výrok (Teorie práva, str. 200) o "zbytečnélTI 
zdvojení normativního poznávání", které poznávajíc normu 
(= obligaci), poznává vlastně skutkovou podstatu ji zakláda
jící ' (= sn1louvu). 

Tyto a jiné jilU podobné úvahy dotýkají se san1'Otných hra
nic normativního poznávání a je vidět, že zde Procházka jde 
své vlastní cesty. To ukazuje s,e i 1/ jeho článku "La théorie 
du droit de Weyr" v Revue internationale de la thé-orie du 
droit , (1937) a v jeho vývodech v kapitole ,,0 rovnocennosti 
kausálního a normativního poznávání" (Tvorba práva, str. 52 
a další), ve kterých navazuje na n1é pojednání "Natur und 
Norn1. Allgemeine Betrachtungen uber die Dignitat wissen
schaftlicher Erkenntnisobj,ekte" (v dto Revui, roč. VL, 1931). 
·Proti mému stanovisku v té věci hájí názor, že nOflnativní po
znávání je rel a t i vně j š í než kausální a pokouší se o ja
kousi obhajobu přirozeně-'právního postoje v právní vědě. 

, Není zde n1ísta pouštěti se do podrobnějšího rozboru všech 
.těchto problémů; zmiňuji se o nich jen proto, aby vysvitlo, že 
Procházka přes své věrné stoupen€ctví nijak nemůže ýti po
v0žován za nekritického stoupence norn1ativní te@rie. Tato 
teorie vděčí n1U za lunohé objasnění a řadu originálních po
střehů. Je-li na konec dovoleno srovnání, řekl bych, že posice 
Procházkova v čes k é škole normativní podobá se té, kterou 
vně m e c k é zaujÍlná A d o I f Mel' k 1. A to znan1ená podle 
111é,ho soudu poklonu nemalou. 

{, 




