
Právny Obzor 
č. 1.-3., roč. XIX/1936. 

Dr. Karel Drbohlav, vrch. s. r. , Bratislava: 

N ávrh 
zákona o nej vyšším správním soude, 

vypracovaný ministerstvem vnitra. *) 

Demok'ra,cie ,srpočívá ne}en ve vládní fonne, ale i v 1om~ 
jaký je práv:ní rád .a jaká Je dána ohčanum možnost, arby se 
brán~li proti rozhodnutí\ln soudu a úradu j i'm nepľíznivým. 

Vy1ložim zá:sady, j,akými je dOIsud 'Ulpr,avena púsobnO'st 
nejvyš:ší:ho ISprávního soudru 'a j:aik má hýti nov ou osnoyou 
zmenena. Ze Isrovnání bude patrm.o, že by uzákonení osnovy 
zna'menalo s hIlediska o!bčatnských práv Iznač,ný tÚpadek. 

Osnova ,s'alm,a je si toho dohre vedomia, neho dovoláva:
jíc 'se k O'dúvodnení svého stanovi-sk,a ustauO'y,ení zákona 
p r u 's k é th o, nechce :truto svoji tendenci Isnad ani 'zaJkrý
va1i. 

O:snovu vYipra'cov,a:lo minj,sif:.eDstvo vnit'ra a to -- jak 
v :duvodové ~práve uvádí - v ,dohode IS prvu]m prelside:n
tem nejvyššího Isprávnítho 'Soudu. Jaik da,leoe tento ~pľi ,sde
lání osnovy účinkovat není blíže Iznrumo. ' 

N,ejvyšší IspráV1ní soud sám jako takový ° spoluúčast 
na osnove rpO'žádán nehy!. Kdyby se talk :bylo Ista[o, jsem 
pr.esvedčen, že by osnorva !byla znela j inak. 

Pan Št., který v I. :čí'sle 'z r. 1936 Sou.dcovský~th ,Li:stu cza
bývá 's'e 'touto osnovou, :dovOllává se tk dukaizU toho. s, jakou 
lehk:ostí se talk: vážná vec li nás r'eší, článku liniversitního 
profesor:a iDr. Hoetzila, který v nČlm uvádí, 'ž,e po z r a ~ Ý c h 
ú v :a h ách Ibytlo pHkrO'čeno Jk j,akésli ,maJé refoľlme zákona 
o nejvyš1šim správnílm Isoude,alč Imu (bylo 'zillálmo, že o osno
ve té nehyl Idotázánani nejpovolanedlší činiif:.e[ - t. j. gre
,mium sallnélho ilH~jVy:š'ší;ho :správníiho ,soudu, a alč vedel, že 
osnova IpooháJzÍ 'Od ministeflSltva v:uitľ1a, které j,e v1a's,tne 
j edno'll 'Z'e sporných ,st'ran. . . 

Autor tolhOtO' 'článku vý!Stlovne ipl~aví: »JJsou tudíž ony 
z~a'lé 'úvahy ,ministeľl.stva 'V'nitra ,chafiakterisorvány tím, 'že se 
novela ,zákon.a pHpravuj e '~a záldy te'dh, 'kdož j sou Iporvolá'ni 
v prvé r;ade o' ní seautori'tatiVlne 'Se vyJsloviti.« 

Olsnorva 'ZáJkona .o N. IS. 's. Imá tN dHy: I. dí,l: O pUls:oib
nosti a org,ani-slaci nejvyš~šího IS[Hávníihou sO'lldu. II. dil: O 
pO'P'~a'tckh 'v Hzení 'P'r'ed InejvyJš'šílm spráV1llÍm Isoudem', a díl 
III: Provádecí n3JHzení. 

*) Dľa prednášky, prednesenej v Právnickej Jednote dňa 25./1. 1936. 
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N,a:ši pozo.rnolSt nejvíce zajímá z prvního dHu ustamo
vení )~O ~úsobno:S'ti nejvyšího správníiho soudu« a celý dil 
druhý ,»0 pOlplatcích«. Ze Ist,a;novi'ska ,stavo:v,ského je zají
IInavá i ,ta čá'stOlsnovy, která '1JlIluví o O'rg,anilSa.ci nejvyš1šfho 
'správnŕho soudu. Ale my se tu burde'lue 'Z'abýv'ati jen teln1i 
'llstanotveu]mi, na k't,erý'ch má 'Záje/m každý oIbrčaill reipulb!liiky. 
- Otázlky Istavovské nelcnám'e 'stran.ou. Oľlga:nusace sprá v
níhO' 'soudu Imu.ž'e býti pro každéhO' o!bčana zaj~m,avou jen 
pO'tud, ,alby jeiho 'záJlelžitOlsti byly včas la ,správne vyríz.ová!lly. 

I N,ejdUileži,tej1ší 'a rekll bylch i ne'jsmutnéj,ší (ka:pitOilou no
vé osno!vy jlsou ta 'llJstanovení, který:mi má lbýH vyIofuóena 
svoboda o!bčam.u hledati 'Sp'rave:dlnost u neodviisllérho soudu 
[Jroti r'O~hodn'U't]m úradu admini'str,atívnícrh, 'zaují'majkích 
v nejlČlastéj 'šÍICh lJHpadecih pos'tavení jakO' 'strana. Svolboda 
tato oIhlm'elzuJe :S'e ZImenou § 3., kte:rou s.e v .odst. 1. vYIluIčuj e 
z 'pHsllušnO'sti nejvyš1šího IS1p'rávního ,soudu pod lit. b) lS,tíIŽ
nosti n.a TOlzhodnutí a olPatrení v pŤíjp:adeoh, v n1chž Je dal
ší olpr:avný prostredek ISlprá~ní vYl10UJčen z t.oho duvodu, že 
jde tO 'Veci ma[é !hodnoty, pod Ht. 'c): ISlpory .o 'verejné dávky, 
spDry'0 náJhra,du náklaldu, j 'e~ž v,zniiklly pro:y,edení1m 'Siprávního 
fíz,ení, .Iz!aihrnujíc v ,to nákJ.a,dy vznik[é úŤ'3Jdu nelho jeihD or
gánu, ,dMe is'pory o náhťa:du 'škody !Z1pu.solbené 'tre'stným či
nem a !spory ve veloeoh 'Z'abav'eJní neibD prO/padnutí velci, ne
presanuje-,li predmet sporu, počít:rujíc v tO' i /Siporné vedlejší 
P1lnení, nepochyJbne čás,tiku ,1.000 iK. a 'Pod 'lit. cl): ,S'tÍlžnost od
sOUlZe1néiho na uložení trestu na svolborde, nepr.e1sahuj e-li 8 dní 
a stížnost O'dsoUlz'enétho n.a uložení tre'Stu na ,pen elzich , ne
pr.esahuje-Ji lčá'stJku 500 IKlč tÍ tehdy, když byl uložen náhrad
ní 'trest na svobode nepr:esahujicí 8 dní. 

J:iž z ,tohotO' olbm'e:zení, jaik'Oiž i dálIe z ná vrhovaného 
zdraJžení rÍlz'e'ní ~'rerd nejvY'Šiším správnílm sondero j-de do
stateone n.aj evO', lž,e 'má se tu Uipla'tni1:i tendence, aby nej'Vyš
šimu Isrprávnimu soudu IbYl10 v :práJci oldleihčenO', a(by mo/hll ju
dikaturu Isvoji tprováJdeti v,čaB talk, Jak to zájmy olbčanstva 
vy:ž:3Jdují. N'eJhoť nesIloruží zajÍtsté ku cti ia vá'žnosti ulplátňo
vání :právního rá,du, :má-H .obóan relpuhliky óelkati na vy
bavení Isvé 'z'átl,elži'tosti ča'sto p1rO' Inehož'Ív'Otní dúle:žiitO'sti 2-
4 Tolky, [Tež' vyj de nájl~z :ne:jvyš1ší/ho :správmíiho soru-du, pfi 
ôemž tálhne 'Se jehO' vec ji'ž pŤ'ed tim IpO mnohá dl.ouJhá léta, 
ne/ž s'e ,dOlst'ane Iplred nejvY'š1ší Isprávní soud. . 

BohužeJ., osnova r'e1ší odlehôení 'llejvyšlšílho Isprávního 
Isoudu j iným Zípúsdhem :a jiný!m ISY1Stém'em, než j,alkýlm činí 
Is'e to v jednáJl1ích a resoludch právnilclký,eh sjelZ,du a v mno
:hý'ch ordlbornýdh pojednánkih vynik'3Jjícklh právníku rUz
nÝ'Clh oboru IH i v nekterýlch tHdái(~lh ,širokélho .ohe:ce:nstva 
Isrumoltného. . 

,Pro 'Osnovu jlsou Ipro orbrne'ztmí ''PUrsotbnosti nejvY1š1šího 
správmíiho ,soudu - jak :z ,duvodové '~právy p;atrno' - , 'S'me-
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:rodatna a rozhodna jen 't'3;to dve hIediska = že je ,stížnosti 
n.a l1ejvyš'ší správní 'soud 'pľŕ1i:š mnoho aže to ,Sltojí stát 
Jnlnoiho pene,z. 

DhrŽ1no 'zaji'sté jen s'chvalO'vati ve státní sp'ráve všude 
zdrlavou 'snlahu usporiti Istátu 'zbytečná vydání - a'le nelsnú 
se to nikdy a nikde stá,ti na úkor oibmezování svobod oib
.čanu ,z'aručených demok~atilcikÝ1m rprávnílm rádem a na zá
klaJde neho vyvinutýlm 'právním CÍ'tením. 

Duvodová '~práva sna:ží se oduvodJniti olbmezení púso!b
nosti nejvY1šlší:ho s[Hávnŕho sorudu poukazem, 'že prúlnerný 
náklad 'stáitní polklladny na jeden soudní prfp-ad 'Prevyšuje 
1.000 K'č 'a naproti tomu, že je ,a,s Jein 30% rprfpadu 'Pf o stežo
"vatele Ipríznive 'vYľÍ'zený·ch, a rpH tom ž'e penežitá hodnota 
predmetu pohyJbuje se velImi Izhusta i pod ,čá'Stkou 100 Kč. 
I kdy\by tvrlzenÍ toto bylo 'STJrávné, IIIrlruví ar'gumenta'ce du
--vodové zprávy ,s.e srtanovirslka práva a IspravedInosti spiš'e 
'Proti navrhované osnove ne!ž prlO ni, nehOlÍ mavrženou osno
vou Imá býti - a byť !by jen v neikterý'cih prípadech - ob
-čanum tato rspraved1nost odúata. 

Nová ,osnova rp'r'ehH-ží, že v 1h!ledámÍ práva a ispravedJ
'llosti pi-ed nejvYš1šÍlm sprá:vnľm 'soudelfi j de o vÍ'C než j-en 
o hmotné právo. J de tu v,ž'dy ,- i pH nepatrné veci -- o 
hlavní ve'c - '0 právo a ,spravedlnost! Tato idea rS'Pľ'avedl
nosti zÍlistává alsi doceJa nepochop ena, mÍl'že-li se v duvo
dové správe objeviti náJzo'r: »Ale s druhé ,st'rany :zlase nenÍ 
možno preihHžeti, že prumerný , náklad, který postihuj e ,stát
ní poklladnu z jednoho soudnílho prírpadu, prevyšuj e 1.000 
Kč, takž,e je v tom ve[ký nepomer, mUI,g,í-li stát, ,tedy 'sou
jem 'V1šecih :pop la tnik u , vy:nalložiti ví'Ce než 1.000 ,K,č. aby Jed
l10ťlivci dostaJo Is·e možnosti hájiti rpr-ed nejvy;š/šim srpráv
nÍlm rsoudem !svuj právne . často neipodlož·ený 'materietlní zá
j em -0 hodnote nesroviUa'Í'eilnč m·enšÍ.« 

Duvodová zpráva 'pr-ehHží rOlzldíl1 Imezi rozhodnutím sou
'du na Jedné strane 'a úr.~dua,c1min1srtrativnÍho na str.ane dru
hé, a,č 'roz,dH ten ,spOlčívá 'prece 'na -zás,adnÍrm s tanov i'sku , ja
ké vytkJ.,a ,salm,a nalš,a ústavní II,jlSlt'~na, ur1čujic mOlc soudcov-
6kou a .mO!c výkonnou. Jina!k Iby duvodová zpráva nemohl'a 
vysJoviti ten svuj 'sotva odpustiteIný omyl, že ,myŠ'lénka 
\/yloučiti nepatrné velci z roZlhodnutí nejvyš,šiho ISlprávnfuo 
S'oudu 'pro\ll.i'ld:a již i ·dO' na:š·e!ho sprá'vního .Z'álkonodárSltvÍ, 
'v nemž po·dIe ustanovení Čllánku 8. Ordst. 3. zákona o' -0rga
nisalci politické správy, j'e vyloUičeno odvo'lálllí k vyšší sto
lici ,správní ve ·s:porech, jejkhž pr'edn1etem je p,enelžité p:l
l1enÍ nepreisrahujkí částky 200 Kč! 

Dúvod'O'vá zprávra pľ'oh1a,š:uje 'Zra praJr:~doX!ní, když veci 
~iY'loučené 'z instranč:nítho .pr,eizkoumární v y Š 'š Í :S t -o l i c í 

. s p :r á vn Í, je n1-oržno V'znésti pred :nejvYlšší tribunál správ
~ního IS o 'll ·cl n ,i c tv 1. 'Podskrtuji, že ta'to ye'ta 's a ma mlu-



ví o VY1šší stoHci 1S.p r á v rr í na j edrié 'a na druhé strane o 
s Ipr á v ní ·m s o II dni c t v L A v tom práve ,spoČívá . celá 
tragika tohoto -oduvodnenÍ. Lze snad vážne zameňovati rOlz
hodnutí úradu správního a rozhodnutí neo:dvi,siéiho s-oudu?t 
A tétochy(by dopouští -se duvodová 'zpráva jelšte i na jinén1. 
mílSIte. Pravíť: »Návrhy 'Slmerují jedn·ak ik -obmelzení púsoib
nosti nejvyš1šítho Slprávn.~ho soudu, jednak ku 'zvý'še01í jeho. 
'výkon1nolsti pľ'ostredky 'fázu procesne techni'ckéh-o a organl-· 
rsačnmo podobne j.ako se to stallo. nedávTIo pfi opatrení pro
ti lP'r'etížení ne:jvy,ššiho 'Soudu ,Gzálk. ze dne 11. XIl./34 č. 215i1.). 
Duvodová zpráva pracuje tu s argumenty, které se p·fí'mo 
n 'eználší ,s úst'avní Hstinoru, pok'li'd ur:čuje 'Pfi rozhodování 
právnídJ. zá1ežitostí p'Dsuave1ní 'soudce oproti Iposta-vení úr·ed- · 
níka ,aiCl{ninistrativního. Soudoe joe pfi isvém rozhod ov ární 
úp~:ne Ineodvi:slým, j eiho 'pr,e,dstavení nelslmí Imu dáti ,žádnýcn. 
nwľíJzení ani pokynu, j.ak má rOIZ'hodorvati, a k,dytby se tak i 
stwlo, soudoe nelslmí jich uposllechnouti. Naproti tomu úŤ,~d
ník 'a:dmin1st'r:a;tivní joe rvázrun pfi ro~ho,dovruní HaJľílz,enÍml a 
pokYJIlY orgánu 'llIa,dfiz'elllých a jest povinen jich upos~ech
nouti. SOll'dce je tpovinen dJbáti jen z~konu, je porvinen ·zkou
ffi'ati 'pla'bnost vládnich naľízení .a je povinen .Hch nedbati, 
jestliže odporují lZáikonÍllIn. úf.edník adllninistrativní je po
vinen dbáti vyh'láJšenýcID. v;ládních n.a-Hz,ení i tehdy, nelSou
hl,a'sÍ-H se zákonem. A nejvYiš1ší 'správní ,soud jetst jedinou 
instancí rsouidní, neo,dvitslou, a nestrannou, která rozhoduj e 
j etn na základe zákonu a vydaných vJádnkh 'llIarízení jen po
tud, :polkud t.aito neodpO'rují 'zákonu,a napravuje kfiv;dy,. 
které Ise olbôaJIlum sta[y rOlzhotdnuHm úraduv admini'S'tr:ati1v
nÍ:ch, i když tato rOZ1hodnutí j.sou vynesena správne na zá
klade vydaných nafÍ'zení vládní,oh - s,e zákonelm však ne
lSoulhla:snÝ.c'h. 

Dôvodová .zpráva dO'vo~ávajíc ,se otbmez1ení opravných 
prostfedku k nejvyštšimu 'soudu, dáv á na jevo, jak Imálo my
&leia lna rúznosti mezi posta'venim ,s'oudce a a·dmini'strativ-· 
níJho úŤedn~ka. 

Nová osnova je si vedomá, lže 'má hýri učinen pruiom do 
na'še:ho derrnokratkkého tprávniho rádu la ~e proto naralzí na 
právní cítení V1še[ho dbôanstva, které bude v ní vi-deti ome
zení ISvé ohčanské 'Svobody: h'ledati pred nestrannÝlm a ne- . 
odvislým ,soudem právo. .a 'S'PTavedlillost. 

p'ro:to imírní (kJ:utost této 'svoibody v .odst. 3. § 3. Pravif 
ta:m: ,»Soud Imiltže prijati tk projednánÍ s:tÍ'žňost i v ip'ľÍ!p'a.dech 
odst . . 1. pí\Slm·eno th), c), :cl) učin'il-'!i ten, kdo se cítÍ ve ,svých 
práv,ech POŠikOLZ'ell, oduvodnený návrh a U'zná-H 'SlQlud, 'Že vec' 
má záSla'ooe ne!bo pro navifhorvate!le v elllm i vážný vý-zn.am. 
Soud dlľíve než '0 tOlmto návrhu rozhodne, dá ~fíte'ži'tost ža-
lov,all!ému úf.adu :a- st~a:ne spolužallované, aby Ise o nem vy-
j ádfi1«. lJis{1anovetnÍ ' toto z,mírňuj ic obmeze:ní práva ,stížnosti,. 
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j e 'S~ce dobre 'myš1eno, ale není dOlmyš[eno. ,Osnova ne
uvedomuje Isin~sledky tohoto Ulstanovení, které 1l1epovede' 
k O'dleJhôení nejvyššího správníihosoudu, u[e naopak k jeho 
daJlšfmu zatŕženÍ. ZatÍ'žení to na'stane tou merou, ž·e 'se ani 
nevyvá1ží u'lehčení, k,teré má nasta ti na vrhovanÝ'm OImezenínl 
~rá va siÍ'žnosti. , 
. Nepochybuj em·e, 'že ten, kdo :se odhodlá podaN stížnost 

ku illejvY'šlšÍ1nu sprá:vnímu 'sou du , bude se v každém pľíp.ade 
dOlmnívati, že Jeho 'vec má zásadní ,a pro neho velmi váž
IIlÝ význam. Je j~s'to, že v ka,ždém pHpade· bude tu ;P'ak 'Odu
vodnený návrh, aby 'sHžn'0lst b)da ku proj ednání pEj ata. A 
ta:k bude Ilníti nej VY1š'ší ,správní Isoud nej en stejný počet stÍ'ž- , 
nosti,ale Inad to ješte vdký poôet »oduvodnený'ch náV1rhu«. 
A je jilsto, že nejvyršší správní 'soud nebude 'se 'ffiO:C1 temlito 
ná vrhy jen po'Vrlcihne 'zlalbýva ti, ·bude-di 'mu po:soudi'ti, ·má -Ili 
z~H,e:žitost zásadní nebo prQ ste'žovate1e vd'mi vá'ŽTIÝ 'Vý'znam. 
Nejvyš'šimu :sO'udu bude tu tr:eba rprostu1dO'vati duvo,dy ná
vrhu, 'proskoumati záJ!ežitost Isrumu tak jako by o- ní ve veci 
sa:mé rOlzhodoVla1, Imá-U posoudi'ti, je-,Ii tu výlzlllam ,zásadní. 
A nad to bude 'mu 'pát1~a:ti i po jiných ok olnostech , PD kte-
rýoh by ani j inaik nepátralI, ,má-Ili pOIso'llditi, j e-H .záJlelžitost 
pro stčž·ov,ate'le velmi vá;žnélho VÝ1zfuun1u. Bude mu v tom 
smeru zH'šťova!ti - jak s a'ma duvodová 'zrpráva uvádí - \S'0-
c,iální p:01sta'v'ení, ,maje&ové Ipomery stež:orv,a:telovy a pod. A 
bude-li tu pak j:ei§te vyjáldrení ž'alovanéiho Ú'r.adu a ,strany 
spo'IUJž~a!lované, nahroma,dí Ise slprávnílmu soudu jen pfi Ipro
skoulmání oduvodneného návrhu Itollik prá,ce, j:akou iby nemel 
ani 's aneritotní'm rOlzhodnuHm v'e veci samé. 

Odst. 2. § 3. }e Izvláštní ustanovení o ,stížnos'te'clh v teah. 
velcech, pr.esáJhl-li ~p'redmet sporu jed:ní.m anebo ne\kolHka 
da'lšÍmi rozihodnutiJmi nebo op,aJt1r,eními, ,obnos 1000 K,č. Ust'a
novujeť tentO' 'Odstavec: ,»ByJ'01li ro~hodnU'tí neh op'a-tŤ'ení 
zmeneno nelbodOlpl1neno j ednílm nebo ·dalMími :rolzhodnutími 
neb olP·atfeníimi a predmet ,sporu ('pÍ'Slm.c) tím Ipresáhl · čáJst
!ku 1000 'Kč, lz'e v'e IstížllOlsti prO'ti rozhodnutí illeb op,atrení, 
v ,duslectku Illehož predmet sporu presáhl částku 1000 ,Kč, 
hrá,ti v odpor ,oelou sporinou 'č álS'tjku , n~byla-1i pľilpuš'tooa 
stíŽInOlst na puvOlooí ro~hodnutí nelb op:atŤ'ení po~dtle odst. 3.«. 
TÍlm "~Ihce osnO'~a - 'ač to nevyjadru}e 'ZloeIIa presne a jasne, 
Isčítati hodnotu, která tvorí 'predmet vš·elcih TOZ1hodnutl neh 
op'atre?í .~ iplHpUJstiti S'Hžnosti 'proti vš,em' temto rOlzhodnuHm 
a opatreill}lffi., 

Co jsme tu povede:li '0 :navI4ho'Vaném olIuezení stížnosti 
na nejvyš'ší ;správní soud pri ľOlzhodnulícih ,a opatfeníclh ad
niinis,tŕativnícih vulbé'C, Iplatí ste~n-e o trelstníc'h adminllStrativ- . 
nkh nálezech, 6 jichž vyloučenÍ z kompetenoe :neJvyš'š-íh,o
správnrho 'S'oUJdu ':mluví Ht. d) § 3. V~ zpráve dôv.odové Il)!lu
v~ ' se- tu o' :zvláštn~m :duvodu 'vyllo~čeillí .. '~JižnO'sti pfi techto 
nalez'eoh a ' uy.~dí se J'ako 'duvod .,ta okoInost, že pr'eiď .účin.., 
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ností záJkona č. 3(19.18 bYlly vylo~,~eny .z Ipľíslu~~nOl~ti nej vyš
šího :správn~ho Isoudu vš,e:chny 'sÍ1znostl ve s,?r~vnl'c:~ ~ecech 
rr'estnkh vubec. K tomu nutno pO'dotknorutl, ze pra ve pro
to ž'e ,se toto ustanovení do naš'eho de,mokraUckého svobo
d~imysilné!ho právního fádu 'llikterak nehO'dii,o, ibylo citova
ným !zákonem č. 3(11918 vYPJUlš,teno. A nyní vralCÍ s,e nová 
osnolVia, 'tfeba's }en v určitých pod lit. d) uvedených pľírpa
dech 'ku ZlpáteJčnickému sta1IlovilSku 'Plativšín1u p.re,d vznilkem 
l~epu!bllilky l O'proti 'znení záJkona, dIe nehož j ,so~ vylo~č~I11Y 
z pfÍlslušností nejvyš'ší!ho správního soudu dle ht. ,a) veCI, o 
kterých pH~lU'ší ro'zhodorvati 'fá:dným ,soudúm, n1á naistlati 
'Osnovou ta zim ena , že vYll'Cichává 'se tu silovo: ))f á dn Ý ffi'«. 
Dle duvodové :zrprávy má ibýti touto zn1enou uvedeno v ,so~
l'ad Ulstanorv,ení '§ 3. ~it. a) !s t§ 2. zákolna 'o 'siprávn~m soudni'ctví" 
pIOdie neho'ž [lení pod ikontrolu nejvyš,ší!hO' s/právního soudu 
p'osta'ven žádný soud ,ani ,kidyž tO' není 'soud ))f á ,d n ý«. I 
když 'se duvodová zlpráva na dúkalZ toho, že je v § 3. lit. a) 
platnéhO' 'záikona mínen ,kalždý s,oud, jak by p'lYlfiullO' z § 2. 
fij. zákona, dovo~lává z,ajisté vynikajícího právního ve'l11aiS'u 
první\ho Ipre!si:den'ta nejvyš'šího s'právního soudu Dr. Háchy 
v je:hočlánku ,)),N ejvyŠ'ší ISlprávní soud« 'v Slovníku vere]TIe
ho Dráva ,česlkos'lovC'nského, není v tOln1prece rpraV\da ce!lá. 
Pr,av,da je si'ce, lže v § 2. ľíj. ,zák,ona nečiní Ise 'rolZ'd~lu mezi 
sO'Uldy fá,dnými a 'so'll'dy jrný'mi, 'alle v té dolbe jiných práv
TIklh útvuľu , ikteré by 'lTIe~ly povahu soudi't, vúnec 'nni neby
lo. By~-h i tehdy nejaký útvar, který nes[ .ianéno ))soud«, ale 
nemel p'orv,ahu soudu fádnéhO', nebyl útvar ten vzdoT své
mu názvu, pokládán nilkdy za soud f'ádný. Jiný'C:h než ľád
nýJclh soudu tehdy vulbec nebylO'. Pr'Oto nen1olh'1 ~ 2. fíj. zák. 
jinýJch nelŽ fádných soudu mŕti 'ani na 'my'sili. Od Ité doby 
vŠlak - j)menOlvi'te lall'e po 'prevra,tu - Ibylo v na-šern státu ·Zlfí
zeno mnoho tak'O'vých útvaru, které ,dosta!ly ná'Zev ,))isoudú«. 
Dostaly-H út'vary ty pfí.S'lušnýimi zákony též povahu ,soudô 
ráJdný,cih I(neodvis'lost, skoumat platnost nafízeníatd.), pak 
jSloru to v1.a's'tne 'S.QIudy fádné a není ani tfeba v tom 's,meru 
'činiti TOlzdí:l me;zi soudy telmito a 'soudy fádný'mi. S tohotO' 
lS'1;anovi,sika 'mÍlJžeme pak sou,bla:siti s vy1loučenim pfís,lušno
sN nC'jvyš'šího 'správního soudu v,eV'šech ve'cech, o kterýclh 
JIlHsluší r'O'znodorvati SOUidúm vu1bec, 't. j. neje:n ,sou-dúm, jež 
dO'sucl TIlalzývám'e 'Soudy fádnými, .ale i všem tem útvarum; 
které jlso'U na'zYvaný krá'bce ))s,oudy«, mají talké . povahu 'sou~ 
du fádnýdh ,a ,fí,dí Ise terni pf:edpi'sy ústavní Hstiny, které jsou 
dány pro soudce.- OVlšem bude tf.elba' pHslušných záJkonných 
p'f'ecLpiJsu, k't'eré Iby ~niO'žnHy opr,avné prostfedky na DozhO'd-' 
nutí techto 'SO'Udlfifah útvaru na_ ne1jvyš'ší soud. Nehoť jill'ak 
byli bycihOlm tu ve vececih mnohdy vel,mi vážných a du'leži-..: 
tých ,bez jUJdikatury , n..e'jvY1šlšÚ.~h 'stolic s,oucLní'chl 
. . ' Pokud s'e tyče :organlB;aJ~e nejvY,š'ší'hb 'spnívního sdud~ :' 
jak ji OIs'Ílovla 'ZnOIvu u:pr:avuj1e, múže Imilti na ni zájeaTI ka,ždy 
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loruti, že prá ve pro
nokrati'ckého svoibo
hodHo, Ibylo citova
nyní vrací se nová 
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ího slPrá~niho soudu 
i 'soud ))r á ·d 'll ý«. I 
.0, že je v § 3. lit. a) 
.k by p'lynu'lo z § 2. 
ho právního vehl,aiS'll 
10 sou-du Dr. Háchy 
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l pr.ece pravIda ce!lá. 
~Ičiní Ise 'rolzd]l'll mezi 
té dolbe j'iných práv
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l 'my'sH. Od !té doby 
r.lo v ona.še:m s'tátu ·~fí
hst-a!ly ná'Zev .))isoudU«. 
ly též p.ovahu ,soudú 
;t nafízení .atd.), pak 
li treba v tOlmsmeru 
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'yloučenÍ'nl pfís,lušno
ch ve'cech, o kterých 
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i všem teni útvarum ,.: 
lají talké . povahu sou-' 
:vní Hsliny, které j sou· 
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ho 'správního so'udu;
í,ti na ni záj eJm kažclY: 

občrun republiky j.en tak dalI eko , 'aJby or gan.Íls!aceta vyhovo
viala tpO'žadavku, aby rozhodnutí lUejvyš'šího Isprávního sou
du hy-la správna a 's:pravedHva a 'aby Ibyla vy.dá:vána vča:s. 

Pokud se týlká stavovské ot á:zlky , která kot'ví v tom,ž,e 
dilie platného 'Z·á1ko[1a v 'Uisltanovení § 13. odsIt. 5. 'musí hýti 
alestpO'ň 'po'lov~na z rrudu pfihram.ý,ch do joedrnonlivýcih ,senátu 
vzata oz IÔlenu, kteľím'ají kvaHfilkalci pro úr,aJd sorudcovsiký, 
kdežto dl'e osinovy ,má býti us t amov·e ní to v neprospech 
SO'll'~Cu odstraneno, nechci is·e této ISta:vo'v,siké .otázky ,doItý
katI. Jen vš'eolbecne chci se 'z,míniti .o tom, 'má-li Ik!a;ždý oIbčan 
'repurbHJky zájem na tom, aby pfi rozlhodování j.eiho právní 
ve'ci byJa parita ·alenu 'rádne kvaHfikorvaný'ch pro úr'ad sOfud
covslký ·za-ahována. 

Je Ibezp<oc:hyrbné a rád t,o prÍJznává'm, že i admini,stra'tivní 
úrednici j,S'ou oSvýlm V'z,dellámím li !svou inteligťlncí s'tejne kva
HHkováni, alby byli členy nejvyšlšího sp'rávnítho 'soudu, ba že 
j iclh kvaHfiikace pfi r'Ozhodo'Vání ve'CÍ Slp'rávnklh 'mluže býti 
ná'sledkelm ~,elp'ší 'ZnaJosti pfí.s'lrušný'ch Isrprávlllí1ch zá!konu vy
niJkaJjící. Alle IS ,druhé ,strany nelze pŤehHžeti onu .d1'Ouho~e
tou, 'výchovu, j al~ou ,má :soudce pfi Isvém S'OUdCoviSké,m po
v'O~~n! . .a n~proh ,tomu onu pr.ax, k1:erou pro'Vádí rp.o oelý 
SVltj Z'IVot urední ,správní úľ,edník. Tu neodvi's[ost na všelcky 
~!rany, i .oproti úr.adum nadľíz'eným i oproti siprávlllÍlmu 
uradu nejvyš'ší'mu ~a :proti jeho vydaný,m na~íze'ilí,m !která. 
neodvis'lost vsoudní pr'axi soudci do krve vešIa, ~dmini
'Str~thnní ~Úlľ-edník, j'eihO'ž vý'ohoV'a úfed:ní Šila '~cela j iným 
smerem, I pfi 'své nej1e1pší vuili nik,dy nepo'Zná. Dukaz má
me v ItOIll, 'ž eipfi hlaso'Vání u nejvyššílho 'správnílho soudu o 
tom, lmají-Íli bý,ti vydruná narííz,ení Vilády záva:~ll'a :pr.o nej
vy:š'ší správní 'S,oud, hllalso'vaH vŠÍ-Cihni čilenové z ľady úre'dni
ku ,správlllklh !pro ,a všiichni 61eno'Vé ze 'soudcu vylšH proti. 
Ze-ela :a neikolmiprolmiiSne podle své rluzné vý,chovy. -

, VedIe 'pľítmélho vy,lo'lllče:ní 'stížnosti ku nejvyš'šímu správ
nrmu sou du 'Medáa t 'aiké i illatšJa osnova j ešte i Hnou ce:stu 
j.aJk Isnŕži,ti !polčet s'ÍÍlžnosti na tento Isoud. Duv.odová ;zp'ráv~ 
nalzývá tuto oelstu: prostredky nepHmé. 

~ . C~ISt~ ·~a 'záleží Jednak v tom, že ISlte'žova,teH Imá býti u1lo
z'en, Jal~ysI trest, že se odvážilI Sltelžorv,ati ·si tk nelj vYlšlšímu 
sp~~vn!musoud~ ,a ye 'svojí sltí:žnosti 'proipadl, jednak 'Ve 
rzvySlenI p.olPl!a'tku a jednaik v náhrade ná:kJadu zvítézi'V1šfmu 
žallovanému tÚrladu. U;stanovuj.eť '§ 40. osnovy: ,))Bylla-li stí'ž- 
no~t '~almítnuta :nelb odmítnuta, vyjíma.jí:c pľÍpady odmítnutí
,a _ ll~'lne, C~ 2:1.),_. 'U~O'ží :~oud ·~težovateH usnese~Lm, aby Tlta
h~adll1 'll~k,la,dy, j ez 'V1zťlsily statu tÍ'm,že ise . kona1l<o ľÍze:ní 
pred nejvyšší'm IP!~vní'm soudelm. IVýši této náhraidy určt 
so~d okruhov,ou 'castkou od 2'00 Kč do 4000 ,K,č. Mi'mo to 
ln~ž·e !UilO'žiti soud v taikovém tpfípa'de u'sne'sením ;ste'žO'va
teh, aby nahradi'! 'žalovanému úra/du, strane spoJuž.alované 
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a strane k 'ŤÍiz'ení pocNle § 2Jl. pir,ilbr.aJIlé, náJ<:ilady, jež jim 
vl)n~kly účastí lpred nejvy.š,ší'm ISprávnim ,soudem. 

Dúvodová Zlpráv1a 'Oduvo.dňuj 'e ustanovení to'to :z'alS:e jen 
hsk,aHsmem. IVY1Počítává náJkllad, Ikterý ,činí 'stá't n.a nejvy:š
ší ,správní sorud a hlledá v uvedeném us'tanov'ení ,ailesrpoň 
čálstelČlnou úh:r:adu~ Jiného oduvodnení vubec neuvádí. To\ho
to Hskálnílho 's'tanovrska dallD iby ,se oV1šem užíti u !k'až,dé :in
stituce :státní, u v:še/cih úra,du verejných i u v/šech rádný'Ch 
soudu. Potom jlsme ale Iseš[i z onech králsný1ch i'deáLnílch ná
zoru 'o s tátu a jehO' iJllstitulckh, 'o p,HS'VeVícic'h 'rozvržených 
v podolbe daní a j~ný,ch dávek lna tato V1š,elUž,itelčná ,státní z,a
ľíz'ení, lna nej'PrÍJmiHvnelj'ší ipO'žadave:k, ,ahy každé talko.vé 'za
Ťizlení vY'de~áv.alo 'si na ,sebe IS am 0', alby byllo solbést'wčné. 

iDJe tohotO' uSltanovení n1.á býti 'Str,ane záležitost pTO
hravší u:lož'el11'a j-ak'si náhrlaida útrat ,státu V'z,e,ŠIlých aJsi talk 
j,a;ko j'e ,tomu v ,Hzení ,trestním, j.e-li vinníik odsouzen. Ale 
str,anu, j-ejiž IsHžnost byl'a Izalmítnuta neibo odmítnuta, ne1ze 
pr'ece ješte IkhíJSIt'Í n.a ro'Voo 's p,achate'lem činu trestního. Ta
kové zachá1zení 'se IStežo'V,atell.em ro~hO'dne ;mJluví proti to
mU1tO' ust'anovení. 

K.dyiby duvodová zipTáv,a .oduvodniIa usia:novení tO'to dáv
kou iZla výkon, byl by ,duvod tem. snad pfij<atelnejlšfm. Dúvod 
ten platilI by nej en pro. 'str-anu p!QIdlélhnuV1ší, 'a[e i :pro stra
nu zvítezivší 'a :mohlo. by býti palk ustanovení ,toto fiskáJlne 
j ešte ÚJčÍlllnej-šim. 

Že j-e lpoip~!at'ek /Za výikon 'rádného Isoudu nevhodný - ne
by/lo iby pro. stano.visko 'Osnovy, ,mysHm, žá,dné ~ávady, 
sleduje-U ,s'e tu j.en zájelm lf.Íiskální. A 'tento duvO'd uvede
ného. ustalfiovení priibliži,l by }eln nejvyšlší Isprávní 'Soud tk p'o
valz.e úr/aidu admini,s,t'ľ'ativníiho, ;co je konečne - jak z ust'a-
1J.100vení .o O'rg'anilsaci nejvy,š,ší'ho ,správníno soudu na jevo vy
chálzi, - vuhec vývO'jovým d Ilem nO'vých p,redp1su o nej
vY1~šílm siprávnim 'sondu. Je O'Vlš'em na bíledni, že naproti to
muto lS'tanOiviJslku nutno vyvillloU'ti úpornou ,snahu, Iby ipT'O 

reš'ení a,dmin1istraNvnkh ,zál~ži'tostí IzúS'ta~a iDoslední ins'tan- · 
C'e v:ždy a Zla v'š'ecn ,ooco[ností jen ,a jen sóu.dem lfiladrun<7m 
V'šemi vJ1a,S'tnostJmi, jaké imá :a míti :má ,soud rádný :a ,aiby 
ibylo i IklaJždé stliane pred tÍJm!tlO sorude/m dá/no 'Postavení ta
k O'vé , j<ako ipr'ed každým soudem mÍ'ti Imá. ,Duvodová . zprá
va \sl'iibuje /si :zvý'š'ení úhrady Ill!a náklla.dy na neljvy,šší !správní 
sO'ud .a Olmelz'ení Ipočtu ,S'tížnosti od ustrunovení, který1m ZVy
šudí se !poplatky v r~~elní pred nejvyšlŠfm správním soudem. 
UstanO'vení t01to je dána: v dí1u ,druthém v § 47.- 52. '., 

DIe tedhto ustalnov~ni m:ají býti 'P'orp1latiky /kolkové zvý~ 
šeny Imerou mema,lou. " . i. 

Není p ochyhnosti, ,že výlše. ,tedhto p,opJ,atku bude vykoná
vati velký vliv na /z!menšení p.o/čtu "stížnos'H ku ne~ivyššíml} 
správnímu-soudu. -
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II sou.dem nladan vm 
,soud fádný :a aby 
dálno postavení ta

lá. Duvodová zprá
na nej vy,šší tsprávní 
tovení, kterýrm zvy
l spráyním s'Oudem. 
v § 47.- 52. . 
)Ila tky IkolJkové z~ý~, 

IJ,atku bude vykQná
:Qtsti ku ne~jvyššÍ7Jll} 

I. 

J.ako jlsime z~a'lljali kdtilciké stanovilsko' k ob.mez'ení stíž-
1l!Olstli prímo'll cestou, It. j. ipf]mý,m jilah vyloučením, tak ne
mld'eme -se IsprálteHti ani IS ohme.z'enim uvedenou tu cestou 
nelP'r~mou .a j ,m'eno~ite taiko~ým neo:byčejne ve~kým zvýše.
ním poplatlku. 

I phpurstíme-li, ž'e ·dOlsav'aooá výš'e 'poplatku snad v 'mno
hý,c:h IprípaJde:clh, ve kterých j.de o pr'edmety VYŠlší hodnoty, 
i u porovnáJní .s !plOlpJaltJky zravedený1mi ti rádJný1ah ,soudu, j-e \PO

merne Imalá, Iprece Imáme za tO', ·že poplatky tu uvedené, hle
dí-U tse jmenO'vite k jich v;šeolbecnosti bez rOlz.dHu. lať j-de o 
pre.dme't hO'dnoty ve:I:ké ,ať malé, j ,,'OU u stížnOlsti 's pŤ-edme
term menší hodnoty príliš Ipr'ehnané. Olsnov.a práve stanoví 
tyto vysoké ,cifry 'popllatku, laby tím úspešnej i púsobita na IS:rlÍ
želní pOlčtu IstÍžnosti. A lto Je práve to, s č-Ím nemužem'e s'ou
hlasiti! Jeť práve nejv. ,správní ,sorud jedinou první li posled
ní soudní IstOllicí, Ikterá má uvádeti rozhodnutí a 'Opatrení 
,správnicih úiurďu - vys'tUlpují.6Ítch v nejčastej ,šíc!h p'fípadech 
j ,aI~O 'S'tDa:IlJa - dIO Ime:zí pil'aI1mÝ'ch zálkonu! S tohoto -stano-O 
visika bylo by ,správne'jrším poprla'tJky v fÍ'zení pŤed nerjvyš
šfun správ:n~m ,s'oudelm 'Slpiše sni:ž-ovati .a není-ai to jen z ,du- ' 
vodu Hská1nírch Imožno, pon-erchalti ,dosia vla dní j1ch výmeru. 
J,aJk jlsme ji-ž uvedli, IpOlčítá osnova, 'že neprfimóu cestou !bu
de snÍ-ž'en !počert Istŕ~ností i ,tim, že ipodlehJniUvší strlaneu:loží 
se náhrada útrat Vlzešlých 'Z'víltezivšímú 'ža~O'vanému úradu 
a Ispoh.lJž,all'Ov,ané ,strane. N 'a:proti ,tolmu s'e V1š·akzvítélzivŠí 
straJne nikdy nepriznává náhrada vze:š1ý.ch útrat !proti Ipod
J-ehnuVlšÍ-mu žlalo:vanému úradu ani proti IS'PollužaJo~ané stra
ne. J.e patrno, že ta'tD náhrada útrat 'úklládaná pod1-e!hnuvší 
stDane, je Izalse jern Jednim z nepfímý,ch 'PT'osrtredku, kterrým 
mají býti Istížnosti :na n-ejvyšlší správní ,sou-d IOlme'zeny. 

ByJy ji.ž 'čalstelj i vylslO'v,eny požarďa vlky, ·aby iv fíz'ení !plred 
nejvyššÍim správní-m IsoUidem neStla !podlehrnuvší strana útraity 
vzešilé odpur'ci, jalko je tQimu v r~z'ení .pred Isoúdy, -alle aby 
ten Izávalzelk byl v'zájemný. A byJo by jen-sp:cav,edHvo-, aby 
dostalI o 'se náhrady . útrat z'vítezivší I8ltrane i O'd ž.aloVlaného 
úr,aldu. Osnova však -t ,ento požada:v'ek obJekti'vne .Hs'te 'sp r'a- . 
V1edJIivý, !ll'eul~nává, iba nehojí se alni výtky, príliš ma'lé '01b
jektivní spravedlnásti, Ul..\Ilárdá-:H Imožnost náhrady IÚ'trat jen 
podlehnuvší Is'trane Isou!kromé :a n~ko[i též žall'OY'anému úr-a-
du, .alč .pD~cesne jich postavtení jre stejné. . 

.POIkud ,se . týče ostatnkh ustanovení osmovy urpra'vuj ící'ch 
jmenovite .fÍrz-ení p'rled nejvyš;ším 'Isrprávní,m souden1, js-ou ta
to 'U's,tanov,ení povahy 'srpecie.lní ,a 'VYlmykala by Ise· z rámce 
-t-éto predlll-áJšky, která Isi -vytkla .lz'a ÚČleJ z:ahýv,aH Ise jen te
rni ustanoveními, k-te'rá :zaSiaJhují do. pŕáv (k.~,ždéiho oIbČa[l~a. · 

JÍlž nap-r,ed jlslme !pr:oh!lálsi~i;' ž,e Isnaha odpiQImoci Iprr'eltÍIŽenÍ 
nejv'ý1ššího správního' sou.du a uvés'ti jeho ,chod do ta,J<,ového 
stavU, laJby 'odp'Ovidal ,s!kiut'eloný1m (port-feibám ptávního ž i,v ota, 
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je velmi chv,alit:e!bna a chlužno se snahou tou proljeviti napro
IS tý SOiUlbJl,as. " v k, ' , 

Bo!huže:l V1Š aik , že snaha t.a nehleda a nelnals1la cest, tere 
j:so'U sd:lúdné :a nenla'ľ'áž,eljí na :prá'V!a db,ôal!ľská. q 'e.sty. lty by
.ly j-rž nazna:ôen.yčastokrát, v mnohýc~h .!QI~borllly,d? 1 neo:d
hornÝich porjednán]clh, ktera b~lao , uveT'e~ '~ellia vV hS'te,c~ od
bornýClh i IHste:ch Idennkh. Ne]dUlldadneJl ov'~em : Iab'yv!-!y 
,se touto tak veledu./ležitou otálZ~OU ipro~ c:u~ Ip~avnl ,rad 
sj-ezdy p~'ávnilCiké .. ,Napo'Slled 7.~Je!z,~ p:~,V1nlku ~e~e.ckych, 
na kterém iby1la IPŤ1Jata o re1for:me. neJvY'sl~l'hov,~praVifl1ho~ s~:n~ 
du ' i prí,slluš:ná resoluoe, ikterou Jsem 'pr,elozl,l a uv'ereJnll 
v:Právn. Ohz-oru. 

IVšecky tyto snahy vy,chálzejkí lz )etdno1:lli~ých ~rlstev 
abč:arfilstv'a souh!lalsí 'v tOlm, ž'e dlUJžnD neco ipodnikno'll'Íl,. ab~ 
sprá:~ní ,soudnictví bylo ~ry.e~eno I~O ,t,ako~~ho cho~du, J'aky 
odpovŕdá 'skuteČIným pOitife\b~m p'ravnl~hD Zlvota v's~ho ób: 
óaustva. Vešk'eré Ityto námety kotví Visak 'v ·tom,. ze nenl 
správnou cC/stou uzavírati o!bč~stvu Ip'ľÍstUP k neJvyS:Slmu 
sprá:V1nímu ,soudu vyt!ouóelll]m jeho ,s tižností , a,le ·že je nu~o 

' Gt účeilno odstr;aňo'V:arti tplľŕčiny ,techto tStÍžností. A v tOlm Je 
velká p:r:~v,da! ZáJkOlnodäroe ,me[ .by si vždy pfi lsd elI á:v ání 
nových . osnov !záJ~onu vlšimati hedJive te,~hto POpl\1l~U,' kt~ré 
vycházejí ze rad tOIbÔanlstV1a. Nelboť ,z nlCh ~z,e ne.1Iepe Ise
znati, ,ôeho Je treba 'I»)}O 'Právný lži vot v'e IStáte. Stát vydává 
zákony v prední rade ne pTO 'Selbe, a:le pro dbčanstv'Ú'. 

ZaJbýváJme-H sie ~Hčiillaimi stížnOlstí na nej VyJš,ší správní 
soud, ,seznáme, že veliký j i'ch p.QIôet by 'Odpadl, byJo-Ii by ph 
ro'zhodování neb opatrení 'sprá:vní'm úrademdbánoO Izásad, 
které ne:jvyšiší ISlprávní sond již vysllovill v jiných právne 
stejných Izá'ležitOlstech. Bohuželi V1ša1< shtedávrume, 'že nejen 
v lp Hpa,dech, v'e kterých zásady vys,lovené nejvYlš'ší'm 'správ
nim .sondern nej l~ou dosud 'v.šeobecne známy, alle i twm, kde 
jsou j.i:ž ve všeobecnou Iznámost uvedeny, ,se zálsad tech ne
dbá a rozlhoduj e se i proti nim. Ba ,molbJl !b)71C1h oz vtlarstní 'sku
šenosti, Izejména ve vececth personálních uvésti konkretní 
prípady, ve ikterých bylo :r'Olzhodnuto, ač zásada 's'právníh6 
soudu hyla 'ZnáJma, pfÍomo ~roti této zálsade,pone'Vadž se 
o čekáV1al o, 'že Is'e pro.ti ro:thodnutí 'stížnost !buď nepodá '3me
bo že ,snad nejvyš'ší :spráV1ní Stoud Iza IZlmenený,ch pomeru 
svoji ,drívejlší Izálsadu zmení. 

Snad 90.% všech Istížností je lProti rOzJhodnutí\m a opa
trením 'správrikh úradu, ve kterých je 'angažován 'stát sám 
jakO' 'strana ,a !kde Je ~,ak, j.ak 'vyslo'Vuje 'Vždy nejvyšší správ
Illí Isou-d IS rum, Ž la lov la' 'll Ý Im administrafivní Ú'rad. TentoO 
ž a II O' V .a n Ý tÚ r .a d IS á m ve ve:ei ;sa!mé rozh'Ú'ooul neb o]Ja
nr'ení uč'ini.!. J'e na 'sna,de, že ISOlukrIOrná Is1:rlana, neh)711o-H j e
jfmu ' záj!mu 'Vyhovelfio, bude se vždy rozhodnutŕm neb opa
triením, Ikteré učiní druhá ,s't'rana 'lSam:a - ža}loV1aný úr'a,d, 
'cítHi 'pOIstiženou. A toto ' skrác.ení zájmu zúča'stnené sou'Kr'O':' 
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mé strany, i když I 

vyš,šího ,správn]h~ 
stÍižnoS'ti nelTha'p'ra v: 
:se dovol.ati 'ph zj.e; 
hou, rozhodnutí st 

Roz'UJme1i bych 
v tOlmpľÍpade, byl, 
'nenou, 'rozhodnute 
j i'ž jednoru vyslov 
stíŽlllost vy1lučovať 
jk ·se u.lložení citť1 
osnovy 'Zvýš'ena. 

Nie j úč:inn e j 'š í 
'sprá:vní:hD 'sou du 
dOlu-li odstraňov 

ToO se Istane 
rozhodnutí Ineb 
5tížoosti na nej 
nQlvite ve vece 
duj ící sp'rávní 
Jen p[atných z 
nafÍ'zení ale i ,z 
ho ,sprá~[lího 
bude ,dibáno vžd 
danému naľÍzení, 
novení, kterýlm 
valznou. 

To 'možno 
vernsiku ob saž'en 
tím, že iptlenární 
Nejvyšší 'splrá 
uplynutí 14 ,dnu 
·na. PtOlllev'a,dž 'v 

ními i když z 
TI ární a zásadní 
:sta'Viti i nad ka:ž 
Pllenární nebo 
:s'oudu nahývá p 
ú 'rlad y moci 'z 

1JJafÍ'zení. 
TÍ1n bude nej 

teč.ný,m, ale 
-v i'slýlm , nOI' CO i-",alln,rn.J 

závaznýim pro IS 
m,ocí 'Vytvoren 
veru vše!ho ob-č 
a Oipatrenkh :krá 
l :oj enosti~(. 



tou 'projeviti napro-

a nena,ŠIla cest, které 
č'3!ll!ská. Ge.S'ty ,ty by
l odibor:nýldh i neod
e~lneilla v listech 'Od
lej i 'Ov'šerrn z,abývaly 
ro- cclý Iprávní rád 
)'rá vníku nemeckých, 
',š,ší'ho 'správního. 80U

pr,e!oži,l .a U'vrer'ejnH 

j ednotHvý,ch vr'stev 
~ICO ipodniknouti, aby 
likového chodu, jaký 
ho života v/šeho ob
;alk 'v tom, že není 
l'ľÍ'stup k nejvyš:šÍ.mu 
lostí, alle že je nutno 
tížností. A v tOlm je 

vždy ViH Is.delávání 
téchto pOlpudu, které 
nich Ilz'e nejlépe ls'e

T'e Istá te'. Stát vydává 
) ro db ča:nstvo. 
na nej VyJš'ší správní 
):dp'adl, byJo-Ii by ph 
radem 'dbáno IzáJsad, 
rill v jiných právne 
h:ledávárrne, ie nejen 
~né nejvYlšší'm 'Sipráv
námy, alle i ta1m, kde 
ly, 'se zá's,a,d tech ne
J! Jb)'lClh z V11wstní 'sku
[ch uvésti konrkretní 
ač zásada Isprávního 
:á'sade, ponevadž se 
D!st Ibuď nepo-dá 'a!ne-
'Zlmenenýreh pomeru 

rozlhodnutírm a OIpa
angažován Istát sám 
'Vž~y nejvyšší spráy
trativní úrad. Tento 
! rozhodnul neb opa-

'stľl~ilia, neb)'llo-Ii j e·
) :zhodnutŕm neh opa
l - žaJlo~aný 'úr:ad, 
1 ZÚtČa'stnerné sou'kro':' 

mé strany, i když bYllo u-čilllenO' pToti vyslO'vené zá$.ade nej
VYš'šího ,správního ,sou du , má zústati náslledkem vyloučení 
stÍižnoS'ti nelnap'raviteilnO' a Isikrácená :s'OukrolIila Istľl3Jna neStmí 
.se dorv'OJati Ipfi zje~ném porušení S'vého prá:~a str;anou dru
hou, rozhodnutí stoHce soudní, ,stO'jící nad 'strana,mi! 

Roz'UJmeli bycho.m snad j ešte tomuto vyloučení S'tížno,~ti 
v tOlm pŤípade, bylo-H by byť i druJhou ls.tralIlJOU na veci 'zlÚčalst
nenou, 'rozhodnuto eLle zás.ady nejvyš,šimsprávní.m s'Oudem 
ji'ž jednou vyslovené. V tom pľÍpade není vš:ak 'ani tr,ejba 
.stížnO'st vyilučovati, ponevadž ji strana jiste Inepodá, oibáv,a
jk ,se Qllloženícitelné pokuty porádkové, l}(1teiľ'á jre v § 41. 
osnovy zvýš'ena. 
N,ejúč:1nnej:ší Izpu.siQIb, Jak odstramilti pretížení nej 'vyšiš~ho 

's:prá'~niho 'soudu haze 'Zkrácení oibčansiký,ch práv, Je, hu
dou-li odstliaňovány pfÍ.činy stiž:nO'stL 

To se Ist~ne tÍ'm, že 'všeaky úhtdysprávní !prO'ti jejkhž 
rozhodnutí /ll'eb O'p.a.tr'ení budou pľÍpustna v každém Vrípade 
~, tíŽillosti na mejvyšší :s'Právní soud, hudou rozhodovati, jme
novite ve vecech, ve který'ch vYlStupuje stát a tedy r10zho
dující sp'rávní úrlad sám jako Istrana, nestranme ,dhaik,e ne
j 'en p~atných zákonu a ovš,em prO' ne platných i vydaný'Ch 
'l}aHzení, ale i ,zá'sad vyslovených v 'rozhodnutí'ch nejvyš',ší
ho ,správlIlího soudu. A aby bytlO' Izaručeno, ·ž'e techtO' !Zásad 
bude ,dibino vždy, ra to i tenlkrite, O'dporuje-li zásada ta vy
danému naHzení, !bude treba pľÍSllušnéhO' zákonného usta
no'Vení, který1m Ise taková lzásada Ipro 'správní úrady ,činí zá
va1znou. 

To Imo~no učiniti podle vzO'ru pŤedpisu, 'k!terý Je na Slo
venslku ,o!bs.ažen v uvodzovalcím zákone k rádu ·civiinímu 
tim, že iplenární rozhodnutí a 'zásadná 'fio!z!hodnutí vydaná 
Nejvyšší !S!práVlním soudém, hyla-Ji vyhl áJš'e:na , n3!bývají po 
uplynutí 14 .dnu .pD vyhlášení pro správní úrlaldy mOlci !ZákO'
·na.. PoneV'a<dž však IÚJr,a.dy Isprávní ľídí lS'e vYldaný!mi nalľÍlze
ními i když zákonu odprorují, by'lo by treba talkovéto ple
-nární a zás,a'dní fiOrzihod:nutí n.ejvyš,šího s:p.rávního soudu po
:staviti i nad ka:ždé vydané na:ľÍzení Hm, 'že hy se srtanovHo: 
Pllenární nebO' .záSladní rozhodnutí ·nej'Vyš'šího správního 
soudu nahývá po ulP'lynutí 14 dní :po vyhlášení pro správní 
ú 'rlady moci zákona a pilratí vždy, i odporuje-Ji vyhláš'enému 
-naľÍ'zení. 

- Tím bude nejen velmi zn.arÔný počet stíŽn.o'stí učimern Iz!by-
tečný,m, ,ale bude i pojem spľ'avedlnoS'ti vytvore:ný neo-d
-v i's.lý1m , nestranlilýlm 'soudem, .s.tojírcim nad ,stranami. učinen 
závazný!m p'ro 'spráVlní úr,ady, které fí.dírce se tímtor 'SJ9udní 
m,ocí vytvoremý,m pojmem spr:ave.dJnosti, získají plnou dÔ
veru všeho ohôanstva a hu,de platiti i o jej i,ch rOtzhodnutkh 
a opatŤel!lkh krásná zása'da: »Spr,avedĽno-stí rk národu ISpO-
K Oj eno'sti~(. . . 




