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Pf\obravše návrh leteckého zákona Í; v obrysech jeho cel
tové soustavy ioo do významnýtCh jednotlirvostí j,eho oibsahu, 
uzmáJVáme s plným oopokojsním, že se autur ,návrhu n~a:l v ro
kladech normatLvlllí ikoll'cevce' zváb:iJtř ISVlody režimu kOlncesnIDo 
a uháj.irr záswdní vo1nost podnikání .i kd y,ž návlT h pod tlHike'111 po
žélidarvků ,správní půHcile na četných misteCJh konstruuje mož.nost 
předstižnÝ1ch zálSalhů v podobě různých potvoJ,ení, zkoušek ' a 
ověření. 

Nálmitku vy:pjatého oentralismu, která se po strá:noe for
nrálně .... právní leckde vtírá, vyvracejí autorem náv-rhu sanlým 
vypra,oované vy,světliJ\t.ky, a sitCe ·nik,aliJv jako pouhý reflex v n-aší 
ůst;avě tatk rozhodně ZJdůra,zňoVtélJnéhOi centralismu, nýbrž jaJko 
věcl1 'oU patřičnost odůvodněupu tím, že »,vložení ro!zhod.ováiDí 
ve věcech letectví do rukou PQldřízenÝ1ch úřadů hy .sn.aJdno vedlo 
k roztří.štěnoo,ti ipraXie, ktm'á při této ZlCela novotvárné ag.endě by 
mohla míti v zápětí nlepř1t,ii:~vý vH,v lna vývoj avi'a:tiiky. SOfllJStře

dění agendy umožní, aby obstarávána byla Stpecja lisovalnými 
odbůrniky; pro dvhledn:ou dobu pak nedá.se oček á'V aJti, že by 
agenda na;byla takového rozsahu, že by jeji oentralisa,ce by,ta na 
úkor rychlému vyřjzová;ní.«( 

Shrnuje,m'e krj~,ické úvahy o návrhu v]áJdlou právě, veřejnosti ' 

předloženého v povšechl1)- posudek, že oSlllI()lyla j,est d~l,em doko
nalým, .Zlabe~eCujícím našl v.la.sti čestné mtsto v legjlS1a1:Jirvě svě
tového leteotví, našemu letectví práv;ní předpokLady Zldál'ného 
vý\-oje a .svému autoru D 1. w a 1 d o v i zasl,O!Užené jUléll0 vůdčí 
ka;pa,city v tomto oboru modm'ní jurisprudoolCe. 

V 'I'. Oyril HOt'áček ml.: 

PojenI státu v novějších francouzských theoriích. 

I. 

Úvod. 

V poslJedm.íoh ,dJVIaoot:iJ1eteoh VlJlliiikJa ve Frail1cii řada Ziají'ma.
vých theori[ () pojmu státu ·a veřejlnooo pTáVia, které přines,ly 

řadu nových 'myšlenek a hled,isek ke sta,n'rm problémům. Ve 
Sbr>rník věd právních a státních. 2(-) 
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F.ranreii, kde nikdy ZJe~lla uieprolIŮi&lo učení o jUI'list~oké p()~;aze 

stá~u, jak j~ . v nejdoko[lJalejší systém přivedl G. J elBm~k, prOlje~ 
vuje se v pos1ední diQbě .opět větší odklon od tohoto podímáIDí stá-:
tu, a jeví se snahy lIlialézti nové cesty ku poohopení p'odmu stWtu. 

POIněvadž [}JaBe ústavní právo přeneseno bylo rno z·nocné míry 
z ústé);vního práv,a fr'arrrcouzského, mají tyto ,theorie ·svůj výzruaJID 
i pro nRl~e ponJ.ě'ry, a lllá2Jo:ry na některé IDstituce veřejného práva 
fran:oau'Z.ského mohou býti! ru li n;ás do jlis:té míry ruplikovámy. Mo
demů de.mdk,racie r.€~prezentačnl 'm!aji tolik s,f.yč;ných bodů, po,.. 
dolmé poměry ku:ltu:rni, hospodářské a poJitjlCké, k tomu ,přlistu

puj(~ _ jak bylo řečeno i !přímé ,přejímání prvků 'a iTIstitud ÚBt3JV

ni ho práva, ·že aru s hledilska ipositivisJtického směru Jl1epozbývají 
tyto thearie výZJn:aIDu.1

) 

H. 1901 vy~ttOUp:úl L e 'o III D u g u i t, profesor un1tverlsillty 
v Bord€'arux, s nový,m učem.ím ·0 povaze .státu a práva veřtejného. 
Ve svém sp,ilSle »L'Etat, le droit oibjeotif et la lúi positiKTle« rozvíjí 
svoji »rlea,1ist:iJckou« theo:r'i~ o státě v úplný systém a dává tu pod
nět k nové diskussi oQ .státu. 

Buď,tež zde předem uvedeny hlavní zásélJdy DuguitolVY 
theorie :2) l ' 

1. Stát j.e pouhý f.alkt ;s1árt,ní moc jest pou'zje skuteČillá moc 
si!lnějšich nad .slabšimli v hi~toricky daném Ispodení lidí. 

2. NHexj~stuje zvláštní koHektivnÍ vůle) vúle stáJtmí je pouze 
SlOOOr'l1le,m vů1e vládnoucích.· O rtnm, kdo jsou vl ádnOlucÍ , rozho
dují rů ziIlé důy'ody faktil0ké stejně jako Q změn.áoh ve vládě. 

3. Ani ,parlaJlloot, podohně jia~o vládn ou ci , ne,má j,ernnoJbné 
nebo konektrvní vůle. 

4. N eui s:ubjektivnkh prálV vl8ř.ejlfiých; slUlbj2lktruvní prárvo 
vzm..iiká aktem ilDdjv~duá];ní vůle, která j.8lst určJ{)Ivá;na účelem od
povída.jicim normám objektivním. 

::. : Sf(JV. ' .T ~ v ř í ne k, Rakouské zřízení státní, díl r, ~t! .. 21 sL, 
'iN e y r, Soustav-l československ ého práva '3tátního, ~tr. 13 sl. 

~) Celkem v pořadí jak je přehledně shrnul La ba n d Archiv fiir 
offent1iches R echt 1903 str. 89 sl. V české literatuře srOVll. rec(~nsi Vav
i-ínkovu o Duguitově spise L'État, Sborník věd právních a státních roč. 
IV, str. 355--8, recense Baxovy o Duguitově spise Traité d.e droit con
stitutiannel 1911, tamtéž roč. XII, str_ 241-251, o Duguitově spise Les 
transformations du dr.o~t public 1913, tamtéž roč. XIV, str. 19.0- -193. 
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5. N e:ní n:ioci zák,o,nodárnév obvyklém snryslu siorvia; .zálko:. 
nodárrná mnc p.ouze :IDonslt~atuje a fo,rmuluj.e a10Tmy j'lž před ;tím 
exilStujídGa regle de ·dro~t). 

-6, lTř'edníci 1TI1ají Úlkol chráníM orvládané ' (las gou ver.nés) 
před ljho-vll1í vládnouc:úoh, nernají sulbj-ektirvnich :práv ,cl PQlvin~ 
ností, nýbrž nalézají .se v právní síitualCi vytvoř,ehé výlučně rprá· 

. vem oibjekti\vnÍm. 
-í. Sa:mosp['ávla j,e neslučitte1ná ,8 poj!mem jednomého 8tártu. ~ 

:. Nás zajímá v .prvé řadě názor Duguiiův na stát, avšak 
ost,atlní jeho náZ'Ory jsou v 1Ja/k tě/sné sOlUiVislOlsti ' s oellOfU -jep.o 
theorií p'rávtllí a závěry log:iJcky se vyvíjejí je<1en z druhého,,' že je 
třeba porvšÍlrnnouti 81 blÍlŽe oelé jleho ilieor1Je. 

DuguiJt vyohází .pro IsvÝ.ch Inázoreoh na stát a právo zle ,so
cio1ogilokého př,edpoildadu, - že společnost -1:úd&ká jest spo.jenÍ ' Lidi 
sjHdnocenýoh Ispo~ečným.i potřebami a vzáj-emně proka:,wvalIlými 
služharrnli; slOlrida,dtou vo'dJoibnoiSti a soEdariJtou dělby pTáce, tedy 
jest pouzje souhrnem jednotlivých :iJndiív:ilduí Illla sebe 'Odkáza
ných.S ) Účelem tohoto spolení :ilndifV1~duí jest ZAmenšd..rbi , úhrlIl -lid
ského. ut'rvení vzájemnou podporou a solidaritou. 

Charakterishokým pro učení Duguitorvn j,est -jeho Zlcela za
mítavé stanovisko k theoTiím, které :I1Jazý.vá německý,mi, o korpO'

l'IaAJiWlí POWtze ,s,táJtu.Argumenta.ce DuguHoJ\11a stručně na;zju,aOOna 
múže býti ,asri ~.ěmito Islovy: PTá:v[)jjjcká osob.no,st , můžle bý;t,i při
znána korpoT aci !pouze státní mocí. Stát nemůže , vŠ'ak ·mvomti 
prá:vnickou osobu dříve, než sám v ZtI1ilikrue. 

Pod'Obu ým Zlpůsobem odmítá Duguit též 'Ostatní tihooll'.ie 
c státu: nl3;uiky theokra,tické, ať vysvětlují původ veřejné moci 
přímo mocí [wdpřirozenou (Tomáš Aqui!nský) , ať prosrtředečně 
božs;kou prozřeteLností (J. de M:aistre, BQrnlIlald) navrhuje j lako 
nevědecké, theorie demokJ',atické, . jak nazývá v.eškeré theorie, 
které kladou vzjnilk veřejné mocL do k'oUeiktLvní vůle spoleonosti 
(Hobhes, ROUlss,ea,u) , odmítá, vytýJkaje jim, že za,kládají se na 

.sofismu, který vyjádřil nejpregnantěji Rousseau slovy: »En.fLn 
chacun se donnant á tnus ne se donne a personne«,.() t. j: že 
předpokládají jistou ~ollektivní , společnou vůli všech občanů, 

<I ) L'Élat, 1. sv. str. ~~ 49 . 
4) D l1 contrat soci ai , kn . I , kap. VI. _ 

26* 
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která je . ntarlřizaIlla vůli jednorthvců. V otánce vůll8 staví se Du
guit VůbBC Tha ootře (ÍiJlldÍJvidua'listThoké stélJll'o;yísko:neuznává vŮ!bec 
žádné vůle kOlliektivlllí, tak i vláda par1rumentmí j,e mu jen vládou 
ilIldJiw.iduellních vůlí těch, kdož se opírají () souhl'a8 a důvěru vět
štny .yo~iJčů, nilikollirv ptflojevBm jaikési k'OHektivní vůle nároc1a lIBIDO 
aspoň vůlle jeho většiny. 

Vládnoucí jsou Vlláldifioucími pouze z It~tulu své moci, noohť . 
tato moc BaJIlla zMdá:dá ,se 'na jaikém1kúllii if:Jitu1u. Dugrui;t @azuj.e, 
kter8Jk v ~iJst:oriekém vývoji, zejména ve F 'ram,ciJi, od nej,SJtruršíeh 
dob s1oulŽJ~ly pla~né názory o vladař,ském právu k tomu, a;by 

upevnily m.oc· faktických vladařů ;nad ovlá:drunými. Moment, 

který rlOz,hodo'VHJl o t{}m~ komu př11padJ'a mOlc vlrudJařSlká nad ·orStaJt
nimi, byLa v půvoc1ních útvarech spoleoooskfrch, za k1eré pOf\na

žuje D. hordy, moc rysická, PDlndějli pOSltruvaní ok~e rúd~ny, ještě 

po.ZJději bohatství, konečné čilsel:ná přev.aha. Ani . v demokrwili ne
lze VIŠaJk mluviti o vláJdě celého Illár:oda, a .Ť ,edy -o souvereilltě ná
rodJní, mýhrž ItlOlliiko r() vládě těch, k,teří joou SJÍi1n·i i)Olčtenl. An.] de

mokratiJe:kou vJádu ne:povélJŽuje D. zja systém trvalý, nýbr:ž ,př.ed

vidá preohod vlády v budDl1onos,ti .na ol'g.anlÍ&ované spoleooTlské 
vrstvy, sY'ndi,káJty. Syndilka.l.ismem rozulní D. hnuti odbOlrových 

organilSaCÍ, v první i~a.dě. dě1Thi'ckých, a soudí, že tyto zájmové. 
skupjmy sIŤ.rullJOU se v budouon'Osti živly v-eřej'né mocí. V zhlec1em 
k výll1óné falk,tilcké ipova:ze vláJdy .popírá D. v·eškerá .sUbj~t1vní 
prruva vlaJdralřská. 

StM a vlÓJc1nroucí nemohou vybvořirf:i no'vého práva; 'podle 
nonnat:úvlní thoorJÍe D: jdi 1JIl11něné stát právo pouze koo.SJtruuj~ 
v kOllstrUiktÍIVnÍlch ifii()TIIIlách. V 81lJký důraz klélJde D. na účel ve
řejné moci': r01000dujicí má bý1tů stejný v jedn<ÍJníeh ,srtáJbu j,ako 
v jednál1í každého ÍJl)idJi'V'idua účel oooiá~llě hownotný. Účelem 
státu je real!isov'ruti právo, to j'6s,t Dallsan d'etme s>tátu,ti) který jes,t 
jinak j'8n PQlUJhý,m pO!Il1ě'rem lTI'oci: tamo mo'c stává se leg1tJiul.ni 
dnl, že se vykonává ve shodě '8 prá V'811l. PolitiJcká lnoc, krterá 
~yto pOVi,n111oRlti rporUŠIUje, stává se tyr,an.ií; !p'ohltická moc není 

5) Lil puissance !H,!i Li qlle a paur but de réaliser 'e droit, elle est 
obligéc par le droit de fant' tout ce qui est en san ponvoir vour assurer 
le rť-gne du droit, Droit constitutionnd, 1.. díl stl". 519. téměř týmiž 
sl ovy L'État sv.' J, r,tr ,265. . 
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l~y le-gvt1mní svým.pů~oo.em, nýJ)·!'ž Pouz,e l,pů,sobem, j,ak)rm 
je vyk'omá1ván,a, tedy tehdy, .shoduje-Li ,se ,8 právní normou. T:akůl

vÝ1ffi způsooom j€ státní moc řízona a Olllezena právem. ROzlkazy 
veřejné miQci 'Thejoou leglÍt~mní než tehdy, ,shodují-li se s práv

ll'ÍIůá nonÍIl'am·:ů. 

Spec:lielni úkony .při:kládá D. stáJtu ve sféře osobní svobody 
občanů, právního řádu, rŮ~llýoh zásahů do ilndivliduelnich a h~ 
spodářských .pom.ěrů občalnů. HOlzdí! mezi právem soukromým 
a veřejn)-'lll vddí D. v ISIan1koi práva: kdežto nárVlky zakládající se 
na právu soukr{)mém je IDOlŽ.nO upl,atúova.ti j{m pOlm'Ocí státu, 

výtkon práNa, je-li spO'I'né, závisí od rozhodnutí můru státní a 
rovtIl:ěž i při výkonu jeho musí se obraeebi ůiboon na státní 11lOC 

.se žádostí o zaJkrOČ€lnL naprOltri. tomu li práva veřejného stát, 
'jsa ve výhodě prárvní sLtuaoe la maje zá!l'oveň i materi(j1ni Jll'OC, 
aby ji r ,ealiisov,al, může sám I{) sobě pV1užíti této donucovací moci, 
stát má pri'V,ilegirum Ipředběžné ex,eikuce. · Ost.atní rozdi'ly, kiteré 
se uvádějí ll'ezl pTá~,em v'eřejlDýJm a soukromý,m, považujH D. 
více Zcl, rozrlíly školské. . 

TÍlll byla podám'a v stručnofSft:i ,tresť ])uguitový'ch názorů na 
Stát a právo, jejich podrobnější rozhol' výhN1JZen je dJa1ším klllip~
ito1ám této studie. 

JÍJným :z;a,jímavým a origiIIl1eLnhlll autorem fraoool1zsJkým 
v ohoru veřejného pntva jest profesor u.niversity tul'ml1SS1ké 1i au
rice HauTlÍlo,U. 

HIélJUI'ÍiOu 'nep'hklon.Í11 se Je Ol1'ormu krajnímu realismu Cla do 
j i!sté ,mi'ry jlnrlávridua.l,ilsmlJ) , kLerýnl s e sna,žJ,l Duguit rozřeš1ti 

problé:m "\r.eř'ejnémoda státu. Fůdle náz'oru Hauriou-'Ova jest 
stát a stáltnÍ mloc hist,ori.c:ký.ffi ' jevem národní metaniorforooy;6) 
arni H. tedy nepojíÍná stát výlučně prárV1nÍlcky, nýbrž jako pouhý 
fakt, ktBTý je chrur,aJktermrtmrám oddělením moci politické od vla

dffiřSltví CdlOtlnim.'rution) a 00 soukromého VLrustlllwtví, tedy spíše so
oiolo~oky. 

G) H a u r i o II Principe s cle clroit public 2. vycl. str. X V. definuj e 
stát takto: » L'État est la centra lisation cl'une natÍolll en vue <l'y instaurer 
le n~g-ime civil, par le moyen cle l'organisation cle la nation ~n une in
d ividualit€: corporative, sous l'action cl'uh pbuvoir sOIuverain, sous ]e 
régirne cl'une loi intérieure et SOtlS la clominátiiOl11 cl'un statnt .« 
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Předpokl'adem stáku je národ, kt.eil'Ý polirtiJckou a právní een
traJli~ad · se org1aillÍSuj,e v · práVlJ1~okou osobu, kornoraci. PtQi~aJ:ia 
státu jaJko Plrárvní ,ols,ohy jest tedy dŮJ&lledkem právní a pOllirbioké 
centrlaWisaoo . jí př,edchá~ející. 

Právo nevychází z nějlaJké vůle všeobBcmé, kollekrt~vní, u ýbrž _ 
z vůle v1ládnoucÍ:ch, ,ať jimi j.e. mOlnar'oo,a či :vě,tšilllia pruda
mentní .nebo. v!oličská. Právní lllOlrmy z. těchto pl',amenů .vy1ooáze7 
jící; pTávníu'6rmy vládnoucích, teprve .orusem stáva,jísle n:otrm'ami 
shodlllý;miJ s lP'rávními představami osIku, normanli shodujicími 
se s vůlí kdlJ,ektjJvlIlí"Sltá",adí se »td:r;o~t étrublL<. , 

Po/kud 'se týóe Haurl:ÍJou-uvy dJef~DJ1ce veřejll1ého práva, .bliží 
se · U]p'111i:ÚaJllově dle,fim,~ciJ: jus publioum est quod adstatum ré Ro.,.. 
mrunae ,spectalt;H. defirnuj.e veře<j,né právo j1ako ono, které řídí 
stát (IOOlecní věci) 7. hLedltskJa SfVO!bOldy a spr aved'1nosrtj , IbvoH~ 

právm.í ms.Erf:uoo a · ItvoHc korporab1vní :pE"rSloIllM:lli{jaciJ .poliJtircké 
:iJIustituce. 

To jsou ,hiliavlllí Isměrlll':ÍJee Hall'r::iJou-ovy nauky o s,táJtu · ,a v'e
řejném právu; její jednJO'tHvé parf:tie budou · o,svě,tleny v iIDwpárto.
lách o vzniku práva a státu a '9. sLátniehorgáneoh. 

Duguit a Hauriou podávají nejz,ajíml8Nější .názory ,rua ve
řejné právo a státní moc, ke theorj,ím jiInýcih autonl franc{}u~ 
skt-ch přihlédniutQ bude dál€'. 

II. 

V znik státu a idea státu. . 

Otázkou po vZIIli:ku 8táJtu sLuší rOtzulllPti ,otázkou, zda Lze vy;' 
šetfutj) nějaká tpr,av~dla všeobeCně pJ'atná pro vz,nik SltáJtŮ bez 
zřetele · k!e konkret,ním po.měrŮJm Č3JSOvý'ID a ·nlílStn:Í:rri. : Druhá 
otáJzk,a se" vymezuje na vYIŠ8Itření ;pojmu státu. 

000 t~rto ota~y · POkÓliší se řcidrtizajiínáv)rm způsobe.rÍi 
zvláJště thoor/1e Duguitov.a. Jak ji~ byLo urved€illO v k,Cl!p,lrtO'lle pred.:. 
oházejicÍ, rozšiřuj,e Dugu:irt: p'oj,em stáJtu na veškeré 'Poměry mo
censké meZlr vláJdnt{)1uCÍ>mi a úvládalIl ýmlÍ. V zhledmn . k takto roz
'šířenému pojrpu ,stMu na jednoduché f.ormy společ.enských per 
měrů umUlpuj,e do 'púZJaidí význam vzniku státu: po'Clle D. vzn; k~ 

stáJt všude, kde se vytvoří takový poměr mocenský, ať talto fR..k-

I 
. I 
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tická ll] oc se ZJaikiliáJdá na poíUhé .síle fysŮloké, či na převa,w mo

rállIlí a náboženské, ÍlIlltelektuáiní nebo hOuSlpodář,ské.7) 
N,a,pr,oti 'ÍJOIffiU H la li T i 10 U, 10 jehož thsorii sta'}a Sle rovn.ě,ž 

zmínka v úvodní (kapIiIbol,e, OID'eZUj,e rp.ojem srtátu tím, že za

hrnuje m,ezJ. útviaJry státní pou,ze ,tlakové formy vládní, u IDt'e
r 'ýeh vládní iJlloc se oddělň:la od \poměru s,oukrOJ.ného v laJS1tmjlCtv~í 

'a naibyJ'a lPoVlaihy veř.ejné" moci. 8
) Zla kdteTium pojmu státu po

važuj'e tedy H '8.:ur1ou odiliouoooí prrvtků soLkroméhO' a v,eřejného 
mvota, -a ,cLá.l'e korrplOr'attiVlll'Í OIrg.ani;saci veřejlné moci. Stá~ 'a ,stllitní 
r 'ežim nlazfvá H. s]ce htiJstDrr!wkým jeViem národní met1lJmorf.OIsy, 
~edy zásl1lJdJně je to zase pouhý fakt h~S:tOTjjoký, ale lL staví se 
80uča,SlHě na jaik.ési komprorn.illslIlí s,t,anovisko snaže se přiblížttá se 

theO'ri~ jurist1cké 'o korlPor'8.JtiV1ll.í pOVléiJZe státu, připojuje prvek 
lwrrpor,ait:1v!Ilí org,alIlli.aruce ' v,eřejné moci. Trukto stát v pojetí H. vy

tváří se cLvěrria moinen.ty: oem.t,r,alllls,ací práN a c81litralisélJcí poli.

tjJdké ,moci. Centrlalis,acÍ vráva rlOllmllllÍ H '3JUriOIU vedle vnějlšiho 

momentu sjedlIlocení moci zá;]m\fiodálflfié vývoj právních norem 

v tOllll s:měru, ~e ptrávo psáJno Irl,ahrazuje -právo zvykJú~é, a že 
právní normy stávají s'e ' tímifo pTIQ'CeSem pruinějšírrli~ 1pIorn.ěv,adž 
právo psané po:dlé1iá ryohlejšíma ča.,s.tějším změnárrn 'ne1ž ,sta
bHní, pOlnri3.u Ise vyvíj'ejíCÍ právo zvyk.ové. Cenka:lhsaiCÍ .p011ticko~, 
tedy polkr8.JČujícím soustřeďová\ll.1rn moci veŤBjné D'rgamJisuje se 
'národ) tento p'ředIP10lklad státu u H., v právmiekou OIsobu, ko.r-
pO'l',a,ci. 

StáJt mŮ'že v~ni:k'lloutí pod1e rt:éto itheor:iJe pouz,e il'a, vyšším 
stupn\i vývoje; j,aiko taikorvé uvádí v dějrináoh státni útvary cm8.Jl
d.ej,ské a egyptské, dál1e řecik.é a římské 3Jtd. Znakem státu jest 
také st1artut, upraJVujicí moc vládní, tedy ústava. 

K Dugui,tově defmici státu nu~o pod:otknouti j ilž předeJ;Il1 

že jeho plOjem státu jest rOZJhodm.ěpři1iš ~á.l'oký a nás1edkmn 
toho !l PpŤB..sIlÝ. Pod DuguiJtův pojem státu spadaly by pak 
i 'lltV:3Jry wela primitwuí ,a přechodné, tak kočovný kman pod

hrený svému vůdci byl by jliž stMem, státem. byly by dokOlllee 
již rozvětvené skup~ny rodové se zřízením , paJtriarchálním, cnž 
ovšem n.ijak se nekryje s be-žným a již zakořeněným podmem 

'i) Manuel du droit constitutionnel str. 23~ 
g) Principes ' duo Droit pub1ic, 2. vyd., str. VII. ' 
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státu. Duguit netrvá tedy raiili na ůz;emnÍID znaiku státu, k1Jerýje 
všoobeooě povruž'o'ván z;a pods~JWŤ1IlÝ nnak státu.:)) Ph tool není však 
důslednÝ1TI, neboť 'tam kde mtl,uNÍ o pOV:1W parlamentu, zmiňuje 
se {) nOI"máoh Illrudříwný,ell celému úwmí asawnému státní k,ol
l~k1iv1ttOu ·a umává územní &VTchov'aIliOsrt těchto právníoh nlOreln. 
Na druhé SJtr<lJně OVŠ,etrrl 'dlužnlO přizmati, že tento rozpor s obvyk

lou stá,tovědookou teTmilrl'Oliogíí .nemá většího výzmra'ffiu vzhledem 

k tomu, že jde nám o to, jak v'YlSlti~lOuti pO'vahu státu na vYSVě
lém stupni ciJvilisace, nikoliv <O hiSltoridko\u &iudi,i státních f{)['em 
nebo 'O z!koumálllí pr,im1timich p()Jmě'rů národů na J1.Í7.kém st.upni 
kultury. 

Věf:ší vý.zma.m má Dug-uilt()IVO pojetí současného státu j,ako 

pouhého poměru :fiaktiokého, bez p()dsta,ty a povahy práJviIlÍ. 
A0~Otltv Illruulk!a D. uení v t,omto ,směru zlCJe!lla půvvdní, neboť j ,aJko 

poUJh Ý ,poměr m<ooenský ohápali Istát j ji řOOti sofisté ze s!I:J3.['ši 
škOlly/O) ba možno říci, že j,e to Irlejsta.r.ší (.a olV.sem též nejjedno
dušší) poj,etí stáJ1mÍ ·moci, a 'ač učení to se v obměttlěn'ý'Ch podoibách 
v růzinýoh drOlbáah vicelkráoo Zllli()lV'a obdev:tlrO, přeoe - pozůSltává zá
s1uha a pů vod1IlÍ m y:š1enka Duguiibova v tom, že v tomto SlI.TI y,slu 
pokusil se poohoprirt:Ji novodobý stát, demKllkrlatiokou republiku, a 
že s tohoto struno:vJik.'a dovedl svoje !Il;áoory vybudovati v j.asný 
a důsl,ecLný, rt~i:.eba 1'le višude -přesvědčující právrní sys,wm. 

Duguillt stojí na zceLa pTotichůdnénl st~novlÍSku, ruež j laké 

!.) V tomto směru vytýká D.uguitovi na př. Str UPl), že by podle 
t~to definice již poměr mezi statkářem a jehlo čeledí byl již státenr; legi
timní byla tato vláda, ovšem teprve tehdy, shodovala,-li by se s ob
jektivními právními normami. Archiv des čH. Rechts ,' roč. XXX .. str. 
488 sl. 

JO) Srov. R ehm Al1gemeine Staatslehre, Handbuch .J . ofL Rcchts 
1899, str. 209 sl. V novější době objevuje se tato, myšlenka opět u Gum-

' plowicze Allg. Staatsreeht, 3 .vyd. 1907, str. 388 »Das Staatsrecht ist n.er 
Staat selost. Das Staatsreeht ist die Staatsmaeht, wie sie sieh in ihrer 
Organisation ausdruekt« atd., dále Lingg Empirisehe Untersuchul;lg-en 
:zur allgemeinen Staatsl~hre ~1890, str. 235 »\7'10 die Individuen im Ver
haltnisse der Beherrsehung stehen,dort besteht ein Staat. Der Inhalt 
dieses Verhaltnisses aber besteht da,rin, dass innerhalh eines bestimmten 
Geoietes einem Willen die Maeht des unwiderstehliehen Befehlens, die 
suprema potestas gegeben ist. Herrsehaft und Souverenitit i-st ci,n und 
dasselbe.« Srovn. dále theorii Seyd;iovu a B~rnhakovu, který indenti
fjkuje stát s panovníkem, Preussisehes Staatsrecht· 1888, sv. ľ, str. 65 sl. 
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zaujimá kOrlPOr'atň:vlIlÍ thoor:ůe státní, tl3lk j'aJk je nejvýzfi.Mněj-i Ztl

stoupena Jellim.kem, a je chaJralk.terÍisúioké ·. v tomto směru IprlQ 

Haumu-a, že sám ~ sobě plI'a;vÍ, že srtojí uprootřed těchto dvou 
směrů, že zvoiliiJl cestu středrní. ll ) Při ,tOlm vym1ezuj,e H ,aur;i1()fU 
svůj n4zor ve své .dikci ,ne vlŽdydosti jasné a pr~vruicky přesné 
taJk1 že rozeznwvá ve veřejném právu dvě vrstvy (coUlches}, 
z nichž pouze hlubší (podle slov'a jím voleného) směřuje ku 
-personifiJk,aci 'polá~~()kého Zlři~ooí. V této v,rs,tvě práva sluší roze
znávati právní normy ,dvojího druhu: ty, které předpoikládají 
subj.elktilvní činm.08t ,oeoby (lk.Qrrporat,~vní) a ony, které jsou pouze 
r.ázuOibjekltivntÍlho. Padle toho troha rozeznávati v s,amé práv
nické úSobm:mg·ti dv,a mom~Il!ty: jednak 'objektivní individuaJri-tu, 
ke které se v Zltruhují pr'av:ůdLa organ,jsační, jednak subjektJiMni 
ooolbnoot, jHiko předmět vzáj,emnýéh \~ztahů. Takovými pl'él:v,idly 
or ganisačnÍJlIlci , která nevyžadují subjoktivní ooobnas1t.i, j801U 
normy, které Ulpr,avují ve~ejný pořádek a které jBou přoo,měttelrll 

poMciú, tedy normy s povah,ou negativrnÍ. Při tom 'projevuje vy-o 
víjejid se práJvtní řád ooučaBně s pokrokem civi,l,isHce podle H. 
tendenci Z13JHačiti truto orgam,isač.ní pr1avidla čím dále tím vke do 
pozadí, a H,aopak subjeikti~vní činnost stáku a normy ji wpravující 
Iliaibývají čim dále v&tŠí . důležitnsti .. Hozh'OdujíciÍn ~llakem orga
nisace sociá:1ní j'est Haurjlou-ovi účel sipojení, t. j. uskwtečinění 

-spole6ných zájmů; funkce je sociální účel, který je sledován, moc 
,pak joou ~):rlOstředky, 'kterými disponuje orgán státní, aby d'Otllu
t iJ ostatní č.l{JIny skupiny ke Slpo'}lečné sp.oluprád,. 

H. uZluáIvá, že ,právní 'os{)ibnost státu jest nepochybná pro 
obor mez:imá:oo!dlIlÍho Iprávl(l. a správního práva.; na'ProtiJ tomu 
p rl() oo'Or porruv,a ústavniho má pochybnrolSlbÍ a LPIOIvla.ž:uje lkorpora
tirmi !povahu státu za J:leslučflrt,emou se zásadou dě~ení moci Vle 

státě ' (sé'j}a-ratůon des ípOUroiTS) a 'Odůvodňuje své srbanovi.slko 
též nedosbat;kem soudní zodpovědnosti ústavních or gán ů. Z tah o 
vyvozuj'e '·H., že stát Jná v rpřÍ1tJomné dOlbě dvojí povahu: jednak 
povahu subjektwní QSO.bil'ostj~ j-ednl1ak povahu jur~sticikÝi(ili i{)Ibjek ~ 
tlvních ,skuteč.nlO:Sti. Tato ohjektivni &tránka se vJ.kládá lllJa objek
t ivníth nor,mách veřejného práva, ;pla,tnýchsélJmých s.ebou bez 
subjektu (na př. organisační 1l0lI'my m.ÍlIlisterst'Va). 

11) Principes str. 44 doslovně: »I1 y a evidemment, entre ces pcHtis 
ex cessifs, un parti moyen a prendre. c: 
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'Pl'ávní osobnoo'l státu Je d11e H:·· v1asbnJOstí, která se za.:. 
kládá na scholpnosti zÍskáv'ati y}astní jn'lění prosti'edniotvÍ!m 
právních vztahú, ehopnosti bráti podH 1\0. oné hlubší vrstvě 
práva., hlavně lli.ajetkového. Pfi rtom vša.k není právnJ.cká 0I80ba 

státu omeZIena jen -na. vztahy soulu!Qtl1}(~ho .práva., zvlái;';té nHlJj,et
kOiVého, nýhrž vztahuje se též na. obor veř'ejného prá,va.12

) ČáJ8lt 
této veř.ejnoprávní působností· příslusíOistatním kOl'POi',acÍtrn 
v8řejnopt'ávnÍLm milimo stát sám (iperSIQ11WS juridiques aetmí-ni!
str,a.tiym nazývá je H.): pokud jsou tylto způsDhi:lé ji vykonávati, 
tů1ilk:o všaik jHJko klOnce.SuSe státní m,oci. Z takto odvozeného· pů
vodu této č~fi(nosti plyne, že při výkonu jBjml podrobeny jsou 
tyto k();rporl~ce dOZIoru státnímu u věrf:ší -nebo mensí míře ltutelle 
adm];ni,stJréJ,t~v'e). H. phrovnává jejich postavení l,u PDStJruvOOÍ 
nezletilého 8Ilnanc1pov,aného. 

Da1ší vývody H. v této souv.lis}osii týkají sem'ginů srtátnich 
a budou ipodrúibněji am.alysováJlly tam, kde bude' jednáno o pojrrni 
těchto orgánů . ' 

Vraťlne se opět k t.heorií Dugruitově a sledujme, jak-ým způ
sohem snlaží Sl8 tato r'ealistí'Cká theoriepÓ'chúpiti a vys.větl1ti joo
nortli1ve formy vlá1dJllí, čili jakýJn ~ůslohenl vysvětluje ,poměr 

s.tálÍJnÍm'oci v růzJnýích for1máoh niGderního státu. Dugui~QlVě 

theorm je ,na tomto místě věnováno víee místa než ostu,t,nÍlna:uto
rúm, Ipon'ěvadž, jak bylo ji,ž llv'scleno, řeší probléú:ty Sltrutniliio 
práva důs},edně se svého odchyhlého st éU11Qvlska, a přináší' mnoho 
novýeh pOlstř:.hú ve ~vůsobu, j!aJkým Sivé ·zá.sJady na mshtuce ft 
formy stáJtního práva aplikuje . 

. Puguit fOlpírá stejně subjektivní právo veřejné moci (puis~ 

Bance publique), ' jako i}opírá podem subjektivních práv vůbeC. 
Proti suvpreIU1í povaze státu argumentuje D. tím způ.sobeni/8) 
že praví, žej'8~h SJtát suvcrenní osobou, je jí ve vzta,ií.ch se sVÝ~ 
poddan y:'mi subjekty vž(l-y-cky~ takže lH~lze pak vysvětliti jed,riání, 
ve kterých vYISltupuje stat i subjekt mu podřízený j.a,ko strany 
sobě ro'vné (na př . .př:rsm,louv'ách lnajetkDvých). Při tonl odniítá 
D. thoorii o dvoji p-ovaZB státu, veřejné a fiská 1 ní', j alw neudrži:" 

12) Droits de pniss ance ptlbliqt1e, H a tl r i o U', Precis de droit ad
ministratif str. 122 51 .-

13) Traité, sv. I , str. 469 sl. 
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te],DOu a Jl-euspokoji~ou. Druhým důvodem proti ,suverenni juri!. 
st:ické 00000 státu je Dugu,~tovi existence. obcí a j~ný,ch kollleikti,v.it 
amrbol1tomnich, které mají čás,t veřejné mlOci, což odporuje znaku 
jedn,r}ty ·a nedě]jteln. osti. suv1er'enity státní. Tim více ještě 01.1'')'l'uje 
mu ex:ůstence států l&polkových. Rolliišování m'ezi pO'd..statou su':' 
veren:ity-a jejím výlkon,e,m, · jak činí Le Fur,14) který přitz!Ilává 

podstatu suverenity ú,středillhnu ,srtátu, kdežto výkon její státům 
federovaným, nazývá D. scholastický'm přeŽ,itkem, kw[rému ne~ 

odpovj,dá žrudný jev ve skuteonosti. Srt.ejině nedOls.takerul'oru j-akó 
Bailna theori.e suver,Bnity zdá se Duguit!Olv~ .snaha f'oz,řeš1b 01.á2)ku 
hr'aru:iJc s.uverenrirty: zejména taJk, j'aJk j,1 řeši kl,ass~oká tlheorie 
Housseau-ova promocí poj,mu lmH:ektiVlIlí vůle~ Suvereni:ta biUď 
nem<i pralctjcky br-a:nie, a pak u}an}Emá stáJé nehezpeč.i pl'(l {j,h'

č.an y, II pho· j t' ~u verelli1 a 'O:Inel:oená, a paJk z;tIrácí SlVůj hlavní eha,r

aktel'i.stický znale V Isouv.UsliQ/sti oS tím odmítá D'llguilt theorli o n,ú

tol:iJmitaci státní moci vlastním záJk'OnodáJrS1tvÍID, jak učí IheJ
• 

]jng) (;) ,a po ně.m J.e1l:iJnek.. Duguit popírá, že by d {) b r ,o v o ln é 

podřízení , .státní moci vlastmí'IDu zákoolOdá;rství bylo skutečm.ým 
podříwním. 

Odmitaj,~ theor:iJi o suv.er.en:ÍJté národa i theol'ii o ná;rodu j 'ako 
orgáJnu, d,OtSpívá D. k přesvědčení, že skuteČJlými vládci v moderní 

demokracÍIi jest většina '~OIličského .sbor u, t. ZiD..Oil1Ja čásl t .d;QIspě.

lý1ch ·oibč,ťw.ů, klteří vytbovují podmíll1kám volebního práva. kteří 
m.ají ,eIBkto'rát. El81ktoráJt (volební ,právo) zále~í v tom, ž,e V'oiLič 

múže VB. sJéře . určené 'D!bjektivním 'Právtml vyk olnáv a/ti určitý 

právní &kt. D. llHlLZinává aní subjektivního IP'ráva voličova, jak uči 
~TelHnek, ani pov,abu volebního práv1a j,aik!o funkce státní, j,ak tvnU 

Liliand. Při tom V1Šak bHží \Se D. komstTukci této poslední theorie 
v tom sm-ěTtU, ~e obje~ŤJivlfií právozjakládá nejen moc, nýbrž ,také 
pov.:iJrunost · jedJn'ortl~Vioovu. 

D. z"@oumá p.a!k 'PlOlsta.v,ení h lavy států: nejprve postave.ní p.a
nov:n:iktOvo v . mOThaJrch;:i absolutní.. :Mona.rchta ahsolutlŮi má VB~ 
škeru inoc ve státě jen zdánlivě : ve skutečnosti jest pod~()iben 

normállll 'pr,ruvnNn tak jalko jeho poddaní, jeho moc stává se 
funkcí veřejnou. Kromě toho moc 11101narchova QlInez{)vána jeat 

14) L 'État fé deral, s t r. 596, cit . dle Duguita. 
1f.) Der Z weck im Recht. 1. sv., str. 3'57 sl. 
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prúběhe111 č,as'u jím samýrrn tím, 7;8 zřwuje své. agenty, úředJnílky , 

k,ter-ým:l -vyhr,a,zuje ;púsitivními zálmlllY určitou část své m,ocl. 
Tyto zákolllY lll18vÍIŽí m'OIfiiaJI'chu absol1l1.niho ,podle zásady auto
lÍ1Il11iiace veř-ejné moci, kt~ré D. neuznává, nýbrž D. vY.svět1ujp. 

moc ,těchto IpOtSŮJti!v,nícn záJ{{)!l1ů tjm, že 'přec1chází jim :vrávlní nor
ma, Ikterá je rposÍlhúyn~m zákonodárs1J,,:ím jen reatLisov<Í1nla.16) 
V tom tkví ro~díl m~ezi ,tyranem (despotou) a pa:n!()lvníkem aboo
lutmw: tyran solThsrt:,řeďuje V'8 svých rukou veškeru moc a ruepo
v;ažuj.e se v.ázaným žádným zák'Qnelffi. 17

) 

Také pos,lofllptllúst panovniků výkládá D. důsledJně Ziamitaje 
ve8keré sub~ektirvní právo, tedy též dědické tak,' že dědronlOSt 

trThnu jest pouze 'záJkoll'né uznání stkrutečnosti, která lJa.ji,šťuj '8 
násiliedníku pol'itirClkoo převahu v z.emi. T!fJIto pojetí dědi1cké po
sloUípnooti jest Il)lrá Villiek y příJjš primiti'vistdé a neu81polk-oj ivé. 
ThooDÍle Jehl~llllklOv;a <O kantimulÍtě lnOlna,ich:iJeJ8

) vysvětluje c1aleko 
oop()!~ojivěji c1ědilClcé právo , ffionarchieké než l1éLZ{)i[' Duguittův . 

}"Ional~ohi[ vo1ehní uz;nává D. jen v tOln pHp,adě , jesrI:J1i!Že 
k a ž d j , p.anlOvn~ musí b1Tti. vru8'l1; tuto situaci považuje pak za 
nesliUč,j,teln'Ou s pojlmem ahgolutní nlO:llarchie, ' nehoť moc panov
níkova jle zá vlÚslá od vůle V'o~iěského sburu. V tJO'lllto případě pr0-

važuje D. pa,fi\ovní'ka pouze za předsrta;yHde této vule runalagi~ky 
jruko :pa,rlia"menrt, a ústavní zřízení má při tonl charCLkter \Slffiíšený, 
moc se dě-lí mezIÍ panovníka a vol'ičský sbor tak, že nelze mluviti 
o mona,rchili absolutní. Paněvadž D. neuznává subjek,tjI-vního 

práv1a 'ahoolwtnÍ1ho prunovIlÍka na veřejnvu moc v1e srtáJtě, ,nc
u~nává talké jeho práv,a, na ,ab(1ilkac,j. ,Abdilkéwe je pouze změna 
objekJtiwního (plráv1a zá.~onodárcem , j8tŽto palllovník ahsolutnÍ maje 
'nejvyšší moc z <ikolllod<Í!mlOlU , může platné právo znlěniti a m>ů

sobi.rti tlak přesun porutri'C'ké mooi. Také t,8Jto konstrukce D~guitova 
půsooí d()ljmem ,přílišné uměl()Sti a, uka,zuje, jak složi,t)Tm pocho

dem nucen je D. vysyětllOvati pmněrně jednoduohé právní Slku
tOOnosrti pN a(plikaci své thoorie, popírajicí veřejná subjekti'vní 
práva. 

ll;) Jako příklad uvádí Duguit Rusko z r. 1903 (LÉtat II str. 265 ·)· 
17) D . cjtltj(~ tu Bodina De. re publica libri tres, kn. II,~. - kap. III 

a IV. 
18) Allg. :5taatslehre 1922, str. 691 sl. 



~dnÍlky, 

~ m,oci. 
y aut'()~ 

'světlujg 

nní nor
vám/a.16

) 

TI abso
a nepo-

iarmítaje 
BdiOnost 
la.j i,šťuj,e 

'cké pOe

'olkúji.vé. 
dalekO' 

19uiltův . 

jesrtJLi:že 
pak za 
panov-
adě po
tlogi:eky 

/míš€lný, 

mluviti 
di-vního 

Í1tě, ne
zrněna 

ní maje 

-a Z4>Ů

guitova 
pocho-

ní sku
jekti'vni 

tr. 265 ·)· 
kap. III 

r 
Pojem státu v novějších francOtlZSk)TCh th eoriích. 389 

~\110ln8Jreh1e je rpodle D. omezená t,ehdy, kcly'ž část politiúké 

moci př1padá kromě Plllnovnika ji.ným skupil1Mn, buď ar.iet,()!kra~ 
tiOkýnl nebo derrnruuatJiekým. Ani v nwnarehi.i par 1amen1Iní není 
všlllk panovlllík ,pouhý'm repreZJEIDtélJllíÍ'eIDl, svoji moc neodvozUje 
od rukoho, moc pamlOvmlioká je jeho vlastní, za kberou není nri
komu zodp{)lVěden. 

Boulmzmje lna obtíOO, ll'a které naráží theoríe o suv€Il"enitě 
nár-oda piú výkJ1adu ffionarchilí ,omezený.ch, vykládá D. tuto vládní 
f·onuu j,ool1lO1duohýl.l1 ZlPůsobem: 6!Po1uprad obou 1l1OCBI1SIkých 

fakiorů, -panovníka i parLamentu, ve vzáje.mné .so1llidlllrirtě. Právní 
účinek této společ!né Čálrurllostli je vytVlořen iJndividudní vůlí pa~ 
n1ovnjk'Olvou a vůlí rp'a,rLam,entu, při čer~ vůle č~l1:ÍJtele Jednoho je 
podmínkou IprávlIlí ÚČJiJnn'Osti vllle čiln)]t,e1e druhého. Tento vý:k1aJd 
má rozhod,nou při8dn(X~t v tomS!měru, že fP1ros1tým způsobem řeší 
nesnáze, V7.Jni,IDadící v tlb.eodi ze .sm1šen.Ý'ch ,im&tátucÍ ústavního 
práva modernich států. 

D. popírá dái1e zásllldu o dětl,ení mocí v.e stárLě, a pr,oto ne
půsoibí jeho systleffi'abce zivlláJštníoh obtiží zařiazemí m'()It,"Í vý,ko'Thné 
v ome/:,ené m'Olruafl<.miij, zej:méIla pwrlamentní. J"laJkO ,reškerá moc 
veřejná zaJkládá se n/aSiP()I~l1pŮBDibeni p3JJlovníka a parlamentu, 
tak i moc výJkO'nná vyžélJduje společnou éiiIlJnOls1t, <ll,a př. v mon
arcllii pcll"'laU1entní inioi,ativa při moCÍ' v-ýkOnJné BiJce náleží panúv·
n:íikovi, ale je pod přísnollJ kontrolou pa.r1alllBnrtu. MouarICl1il6 
A.'OllhSiblJtuční j,e dlle D. rpouze přechodným stadiem ve vývoji 'od 
morra:~ch]e ,abso[utm.í k moo/aTchii padanlsntnt 

Ln,stiJtuoe, která ZJprrOSltfudkuje tuto spolupráci mezn pamov
njlkem a ípIal~llamentem v parlamentní monarchi.i, je úĎaJd mi-, 
!rlÍiS'Ť ra,. 

POV13.Jhu pa.r1aJinen'tu vidi Dugui\t (Sl'OVJl. dále kapi,tolu o stát
ních 'O'rgálneoh) opět ze,ela ve světle objektilvního práva: je to 

sbor j)}1 clli 'viduí, kteří m5adí moc vydávali rozhodnuH, j'ÍJŽ huď salma 

sebou, nebo Z~ urč~týoh podmíook j,SQIU lltwdříze,lla všem členům. 

. určité kol:lektúiViiJty a všem č.ásbBln terrJtoria osazlenéhD t()IU;f;o kol
'ek~i'virt:ou. Gharakterj/SIt~cké pI"O Duguitovo pojímání pa,danwntu 
Jsou tyto m01m1oorty: ,není a nervzniká néj.aká vůl,e kollekrbiJvní, j,sau 

zde pouze vů:lle ilrudirviíduellllí j1edlnotlivých členů p3Jrlamentu. Moc 
zákoJ1a n eplyne z lIlěj,aJké jednotné vůle imIJeTJat.iJvní, kterou jenlu 
dal pada,m.ml!t jako zástupce V\1ádnoucíeh, nýbrž z moCti objektirv-

I' 
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nich il1lOrelll 'prá"mích, jejwhž je konstato'V<Í;ním.H
) lJkolem par~ 

lam,oortu jest poruZJe snJažiti se [lIaJézti po\S~tiv,ní IniOrnly, které by 
00 nejvíce ad[)ovid,aJy l,a~:entnfun nlOr,mam, regle -dle. droirt. 

. Právní úci[l,ek hla IS o v á'll í nevychází tedy z něj'aJké vůle 

spoJlečné, která by se ltlrus'Ovámínl rpfojevila, n~hrž z ~ndi\vi<luel"'" 

!llích vlili jednotLivých pO\Sllaneů, Jderéž j,iž samy o sobě mají s<v1Qj:i 
právní působnoot, jejichž účilnek ' se však D1Ů'že projeviti! j1en ZJa 
podmín,ky, že vůle urč~tého nutného počtu poslanců se projevÍ 
v tén1Že smyslu. zO

) 

Pokud se týče POIS~aJIllCŮ jmenovail1ých, ze kt1erýoh podle ně':' 
kterých ú-sta,v ,g,e skládá lS,enát n.ebo horní sněmovna, stojí Dú,gurilt 
o[pét na st~novi;sku, že ,postavení jejich se z,akláJdá rúvilěž na 
právu objekhViIlÍJm, nillwhv !ll/a nároku subjektiwiínl. DědiJcké 

prá~o členství sněmo'Vny vysv8itJuje stejnýnl způsóbém jaikb dě
di'ciké právo paJnovníkoVlo: dě-diJcké práva j'8 pouz;e sp]'uéní pod
mÍnkySJtanovené 'OibjekttJilVlllÍm pr.ávem, že j8'D. člen určité r,ordiny 
mŮi~e vyk>OlIlávaJti turoo funkoi. 

,Subj,e,M:ivnÍ iprá:va v,eřejná \U!aib.r,aZJen.a js>Ólu tedy Dugu]tem 
v celém obolru veř·ejnéhropráva zvláštní kOll1,strukcí práy,a {)lbjeik~ 

ti;Vlllího, o kterré bude pod,edmáino v ka,pit0'1e př:ÍJští. 

z'a dnešního dne vildí Duguit v,e Frci,noii, v Anghi, ve Spoj. 
Státeoh,gi8veroamer~0kých vládnoucí ve sho'reoh vo,liČů. Kdyby
chqm ohtěl~ IPOUŽÍ1ti toholbo h1edjs~a na úSlt,avlní poměTY v Če.Slko
slovensku, musili ibYlchom říor,že' r'ovněž u nás jsou vládnoucími' 
sbory voličské. 21 ) 

Budiž n 'a tomrtomístě VřihlédJnuto j-eště k názlOTům n~te~ 
rýoh jilIlýoh význačných a;utorů fr'81ÚtColUzských z oboru veřej

ného práv'a. Př:edem je tu Esme1!J)Jova defirntoe státu, velmi jedJn1o<
duooá. EsmeilJ.1 prr1aví:22) Stát je právnjlCká perstQJnifik~ce národa. 
Právnickou personifiil\:aJcÍ myšlena je korporativní povaha státu, 
tedy defiud.:ce hlíží se učení JeHillKovu, je-Me je méně přesná 

22) Elements du droit constitutionnel, 7. vyd. 1921 str. r sl. 
19) L'État, sv. 2, str. 145. 

20) O' poměru poslanců ~ V1o,ličstvu srovn. dále kapitolu o státních 
·urgánech. 

21) Tak by zajisté Duguit interpretoval § I ústavního záko'u<l ze 
·dne 29. {inora 1920 č. 121 sb. z. a n .) jakož i úvodní slova k ústavní 
listině. 
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právě PO" atráJnce právnLEsmeim, pociťuje pélJtr,ně sám nedostn
tek .s,vé právn'iJcké farmu.LélJce paj.rnu. národ, hned k ně;mu připo.., 

juje: n~ÍJr'Od v právD.1ím smyslu je spo1oonost lidská, padléhající 
f,lJurtorittě nadřízené vůlím :LndiviJduelnim, toltilž suv,erenitě, která 
je základní vla1srbruostí IStátU. 

TaJto definice ESIlll,eilnav1a zdá se oibeahÚ'vat.i jistau tJa1wboilog:i,i: 
ona jeooOlúná vůLe nadřizená vůlí indiv'iduelllí, suverenita, je 
jlž es;s;enciálnim ZillJaklem s.táJtu, vlastností právnieké osoby státní, 
tedy předpakladem jurilStické persOlIlJifilkaoe. Ta jle patrnO' z dal
šiho výroku Es,rneiJnoVla, ŽB suvlerenita a stát j.e totéž. Dos·rudhli-li 
byehom tedy za výraz \Suveremita vý,raz stát, dastali by,cnom de-;
fŮJn.jci, že nárad je společnost lidská podrabená státu, defiJTh:ÍJc~ 

odparvídající zcela přleViládájicín1u fr,anoou~skérnu pajnlLl ,sllov~ 

lla;t,in:nalité. T.autaJog1e y d'efdJfili1ci j1e ZJce1a patTná a to je příČliJnou, 
~e def,ill1~ce ESlmeilfilOva neuspokajuje a nepřináší nl>0 nového 
k běžmé defj[])D.~"Í. a kmpoDa,t:úvní povaze strutu. 

Podabný rnázor na povahu státu má Berthéle1my, s~avná 'au
torita . z obaTu f.rancauZSlkého ~Iráva Sip~ávníha. 

Berthélemy defiJnuj,a stáJt jlaika nárad! ve své vlalStnosti ll.o~i ... 
tiJdkéhO' sdru:žení,23) vychází tedy podabně jaka ESlneiJn od p1adrnu 
národa. Při tlam objevuje 00 v jehO' definJ]oi a!pét .ona 'tauta~ogi\e, 

O které byla řeč výše, neboť i! pro Berthélemy-ha není rnáJrod ni
čím jjným, než ekupLna lidí .podřízená téže autoriJtě a poslouooa
jicí sIpa1lečnýoh zá~onů. 

V čem se yšak BOTiliél8my .od ESIll8lÍJl1a liši, je názor na ko!l'
pararti'Vní pov.ahu státu. KdežtO' Esmeim uznává p'rávll1ickou osob
n1as.t státu be,z .ohl,edu n.a to, jde<-li o parně·ry veřej no- nebO' S.OIU

krornQlprávní, rozleZJnává Berrthélemy dV10jí pO'v8hu státU: 24) jed
])jak jalka subj.ekt jm:ění státníha,a tu .pŤilzná vá stáJtu stejn~ 

právní osobu j.akO' karporacím 8aukrmným, jednak jako veřejnoru 
ID{)C, a tu B. ú\p1ně pap~rá rthemii '0 právlřllické osabě státu, palkud 
jde o ve-ŤejnoprávlIlí Istránku, vyjádřen'au aroty ďau.tar'ité. ROIz,díl 
tentO' se zalkláJdá ;podle B. na tom, že pouze při spráí':ě svého 
(vyjádřené v ,acte'S de géstroll1) lnajetJku má stát subj'ektilVní práva, 

23) Berthélemy Traité élementaire de Droit administratif, 9. vyd. 
1920, str. I . »L'État est la · nation envisagée comme assC!ciation poli
tique.< 

24) Cit. spis str. 44 sl. 
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která oVlše'm :nez,bytně předpolkládaji ol':labnost ve státu'; napr.oti 
tomu IpŤli v1~onu mOtct veřejné nejd,e o uplatúovc1ní práv ,stát
ních, nýhrž pemze .o vJ"kon funJ\jcí, jejiiohž souhriO tvoří veřejnou 
moc. Při t'omto .pojetí státu př.iJpadá ovšerl1 veliký význam pojmu 
veřejné fUJl1'"k!ce. Stejně jaJ\!o akty rozděluje B, i fThlLkce nla ;pouhé 
admjni:strrutivní (de ·géstdJOtn) a vrchnooten8ké . (d\1utorité). Dů
leži1JOst tohoto r02Jdělení oojeví ,se wjlllén.a ph pO'suwvání ,00000zky 
zoc1povédJ1'Oisti fUtIlkeionářů IStátních,25) dále ph řešení otázky, 
kdo jaJk'O nositel. ~utQ!rity v~řejné Jest pod z,yláštní o'Chr,a;nou 
tT,estmího mkOlnik'a, na koho se vztahuje zftkonodárství sodáJ~ní 
(/pouz,e rua fU1lJOtrioIltIlJ~iIres de géstiiO'll), rp'rá vo koa11ční a z.ej mooa 
právlQ na stávku. 

StáJt j,e tedy dle ,B., pokud jde o hlec1i~ko veřejnéhO' práva, 
sJQulH':n vy\Soiký,ch fun1ko]OiIlářů, kteří jsou orgálll y veřejné mlOCÍ 

a kt~ři vy}{,olnáv.(lJjí její funki('J8: zákonodárnou, .soudcovskou a vý
konnou. MimD tYIŤo orgámy neexistuje 7Nláštm.í právllÍ'oká '0181000 
stáltní. l\forální oS1obnost státu odliŠiná od těchto jeho orgáJl1ů je 
v právu ' vei~ejném pouhou f i ke í,26) nebo zkratkou pro vy;" 
j-ád:Ďellí onoho souhrnu. 

Poj.em státu podl,e učení Bedhélemy-ho je vlastně oonovOlll 
staré nauky rOlma'lllst'iJCké o dvojí pov.aw Rtátu, jed!na,k souikro
mloprávní, k~de .stárt vyatl1puje j!a,k,o prá,v'nioká. osoha pOIdobně j la1ro 
jdJné fysj,cké nebo pl'ávni1eké osoby soukromého p~'áva, jednlak 

povaze vei'ejn'oprávní, kde stát tét,o povlahy ne.má. 

OSlbrutlně lani v ,ohoru soukr·omého (m·ajetkového) práva nemá 

poj,em íprávn,:ůcké osoby stá~u zv]á§tmího VÝZ'ThClH1U právníili.o, 
nýbrž j€ spís·e jen polb.odiiJnějším výraz'Bm pro skutečnost, že 
prutr.imoniumstátlIlí je jakýmsi vlrusltnictvlm koUektivnÍm, vlai't
nj ctvím všech olbóaJnů tv,Ú'řídch ln Mod. 

Není to tedy dle Belrthél,emy-ho čj5tá theol'iB hkoe, která 
tv.oři \' eda,e úhrnu koHektl'Í,vnÍho ješte zvláštní abstr·aktní, zcela 
sam'OIstaJÍJ1iOU a od svých subjektú odlišnOlCi os,obu pl"á.vní, nýbrž 
s-piš:e rtheor.iJe korLektivnJ, ,pomáhající s i llělktBq~,mi běžnÝ-Jmi teT
rrUlny a j .iiŽ vžjtými předstlav,8)mi. 

2") 1. c. s tr. 52 sl.; v české lit e ratuře přihlíií k francol1z;ským th eo
riíln ze jména Matějka Povinnost státu k náhradě ško'dy způsobené vý
k on em veřejné moci 1923. 

~~) Srv. Salleilles De la personna1ité juridique 1910 ~ tr. 356. ď 
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Nia theorii Bertlllélemy-ho, která r,ůJ:2Jšltěpuje stát na dvě 'Óldl.. 

liŠlné části, mloŽlno použiti ZlnrumoolO výrokU Bahrova o rponlěhi 
státu a fjlS!ků j'alko o poměru fyJffiJckéiho ČI1bwěka k jeho měšci~2t) 
a třeba H pov,ažov,aM v nyn,ější liter,a,t,uŤe ve,řejného práVla ' za. 
př,ekolllrunlu. Z8) 

DřÍVle fiiež bude př'iJs.tJOiU'pooio k ná~orůnl ji([l~, (jb autorů fr,aJll~ 
oouzSlký:ch :nJa stát, budiž na to.mto lní&tě pfihléc1nutlO ke zrn1uJcu, 

, " ' " ' "I' 
který li m,noha ' Slp~lSoV'ate1]'L\ i'e rplředpokladem státu, nebo je zá~ 

, kladní vlalstlfi!olstí :Sltátu, totiiž ,s,uvI8lr,eniM. 
• , )0 : 

Otá2'Jkia Ipojm u st:áItm u v,eden,a by:La v těSillOU sou v~slost 6 o\táz;
klou Isuv,er,elllJ~ty zjej ,mé~a v Ně,mecku, kde powlha státu ,'3\PQilko~ 
vého púslObiilia ipoJmu suver'enáty v~d y m:ačné ,o~tíže. 

D11emma, které tili v'2'JruiikaJi(), bylo: buď jle.snveTon'it.aneZlby,bn,r 
ZiIlak státu, Ipak 6e 'phZlllává IpOlu~e státu spolkovému a. di1lčí státy 
~['áJoejí.pak 'POVlMlU státu vúbec, neho není :suverenj\ta n.ezbytný 
přívl'aJsrtek ,Státu, 'a pruk ,m,oih!Ol~ i , ,státy díllěí. i stát ,$pol:l~ový PPr 
driŽeti IpOVlaIDU ,státu. 

Pro (pr,vlIlí eV'9J1.tualitu Vy,S'10iViiJ Sf: dŮ81edně na, př. ,Haneil,~~) 
pro druhou vě;t,širn la -autorů nlovéjších, předevsím Laba;nld i. Jel ... 
ldtnl8k. 

Tétooibtí~e nebylo ve FTaln,cjji, kde zoen,tri'l.lisov(J,ný n'ovodolhý 
stá;t neldávla~ vzniikinoutli PO<?hybnOlS.t8'lll o jec1nobllos.ti státu. Z toho 
q.ůvoldu '.nestI3Jl se pod1enlsIUlverenmy sHedJffil1 tolika sporů a takové 
pozornosti j,alko v ldJtJer,atuře lfiě~eoké Ca švýca1'ské). Tím l Z!e -st 
též ',T Y1světl:řti zjev, že mrnozí autoři fr,an:couzští přec.há~w.i] přes 

poderIl suvereni,ty zcela 'lebce) nepova,žujice jej patrně z,a ,sporn~\ 

Jako 81,oVlO suverenita j'est jazykově llůvodu fra.ncouzlslkého~ 

taJk byl i pojem :suv.erenity vybvo!ř8'll vývoj'mIl v.eřejné m'olOi ve 
Francili, a s,jloe hi:s.'bOlriokýim vývlQIjem jako vyjádření ll'eOln}.8l~ené 

moci královské, ,pak př,enesenim jejím revoJuc:nÍ do:k1Jr,~no'U 'wa, 

moc InáTodl3. Suverlooit,a byLa t,edy vle svéin 'nejvlastJnějš,Í:m ISlmysltt , 

2,) Bahr Der Rechts s taat str. 55 , 
28) Srov. ostré odsouzení theorií o dvojí povaze státu B e r

n a t z i k Kritische Studien liber den Begriff der juristischen Person 
und iiber die juristische Personlichkeit der Behorden insh esondere. 
A rchiv f, offentI. Recht 5, sv, 1890 str', 181. 

29) Bund und Reich, Preussische J ahrbi.icher 1874, seš. 5 str, 536 sl. 

Sborník věd právních a státních. 27 
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p,ri()duktem absolubstiúkého St.ártfll 18". stQll}o) v té době ZIlallTle

nrulla skutečně iTllej,vyšší Boustředětn'Ou moc ve státě, neomez,enou 
směrem dolů vůči poodalfi ý1m . a, nood vislou od , jakékohv ntoci, 
jiíIlé, po stránoo ' pTávni pak úpmoR n€'odvi&lost ci n~OIrltr'0I1o.:. 

vatelno&t. l~rúběihem doby ,měmí .se vš'ak obsah suverenÍlty s vý
vojem mi()úenlSikýcll pomě'rů a hla,vně ' 8 vÝVOjOO1 práva lnez:imá
rodního. Talk, jak se tvoři normy mezistátního' nebo nadstát:..: 
ního :pr<ÍJVíI1ího řádu, Hm více v:zniká Tozpor lneú nlÍ;rni a SlUVe

renj!tou v půvo·runÍm smyslu, a tMU na.léhavější stává se potřeba 
YytvOlřilf;i lnový poj€ll1l suverenit.y, tinl více pokusů a nových de~ 
fLnác tohoto s}ova !Sf; objevuje.31

) 

Ve Sltát.eeh složen1Tch jako v 'r-iěmeeku, přispěla pak ' ku 
mněně starého pojmu suverenity hlavně povaha složeného státu, 
jak j.j1Ž by.}o u vedeno. 

TÍlInto historick)'Jn vývojem. lze vysvěthbí, že posi'tiv.nÍ! st!l'án
ka suverenity je stál]e více zatlačována do poz.adí a že obsah 
pojmu su'Vereni1y stává se i v novější' frarncouzské lri\ter.ature 
v první řadě negativní: jest to nozáv~Blos;t veřejné moci mll práJv
ním řáJdu, a její pr.uhOlu stránkou nebo reHexenľ jesťnoodviislost 
vůči j.~ným stáh'lm 

'P'Oj,em suven~ni1y souvisí též skorrpora1Ji'Vní pov,ahou státu, 
jakkoli půyod S1uvereniJty, jaik by10 ukázáno, jest zcela jiný. ~dyž 
se vytvářel z pojmu' prutlrimolIlriáJ1riího a ahsoluti&tického státu po
jem státu jako právnioké osoby, bylo této nově vmiklé korporaci 
třeba něj,rukého atrilbutu, který by vY'ZlIliačoval její nej vyšší posta,7 
vení v oboru veřejné m()ci ,a, současně její nadřízenost. ostatním 
kor.poracim veřejného práva, které souča&ně se vytvořily_ Byla to 
právě potřeba differle.ncirace a . odstupňování meZi vnřejnOipráv

ními korpoI'lacemi, mezi státem a ostatními korporn:cenli 11zem
ními jemu podři.zenými, ~teré ve fra.ncouzské doktdně, a to 
jak v době revoluční, tak v době pozdější vedla ke zdůrazňo
vání zás'a.dy ,suvorenity Vie proispěch jednotného :1, cent.ra].jsova.
'ného státJu. Táž potřeba di,fferenciacf~ aodstupiíováni vpdla ' 

30) PreussGemeinde, Staat, Recht 1829, str. roo sL, srovtl, též Ge
organtas De la notion de so.uveraineté et de son évóllltion 192I. 

Zl) Tak Z-o r n na př, tvrdí: Volkerrecht llnd Souverenitat !3ind,~ 

zwei sich gegenseitig ausschliessende' 'Begfiffe, Kriti ::dlC Viertl'ljahrs-
schri-ft N, Eolge sv', ·VIJI. , seš, 3 str. 380. . 
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, , , 

y N~;n.ll'·ckll . 'vzhl€dem k odchylnému jeho histúr'iekómu vývoji 

fj{),htickÉmu. ke snahám ' výzril'Mll. ,sruve-rp;nity . čun :dále tím yíce 
zmetl.ŠoY'éLti a omezov,a.ti ji na pojem 'čím dále tím 'více forl1l(~Jní; 

jehCYh offiruh stával IS(' prázdnějším. 
I 

Jest tedy logdcky správné, nezabývá-li se Duguit poj,mem 

sou:verBnirty; " v . j'eho systému a nauce skutečně je tento ' pojem 

wyteč.n Ý a není pronmís.t.a.. Jak()lu.si kOllllcessi čini Dugui-l pro 
styk m.ezirnároooí, kde znak sUtverelIl,ity má ještě význ.a,m k ozna
čení států noodvil~lý:cli na rozdíl od států . poplat.ný'ch nebo pod 
pTotektorátem stlOjících. 

BY1la jiJž učiněna W).Ínka li jednotlivých autorů, j!aké místo 
pnpadá u nlioh ipoj,mu suverenity, a mo!Ž;no říci, že starší autoři 
if1aJnoouzští posvažují .suverenitu za neroy,tný zn,ak .státU.32a

) 

SU'Vl~reIl1Ítu rpOlkládá súlUhloollle oS většinou sptsov:aJoolů Zla 

produk,t hi~torický také Le Fur-, nyní profesor universirty štraE;S
burské.s2b) .Odmíta,je 'themlŮi: o kórr,pora:t.ivní povaze stáitu,33) deťiJ• 
ruuj,e Le Far stát j.ako sdr~~ení individuí pohti:oky orga,njso,
Viam ýoh sre zřetelem k;e spol'ečnernu životu. 

Jeho defllinioestáfu je tedy VÍlce soci'Ologi.cká než, právrnická: 
stáJt je ' pouze výT!aJzein, pojmenov'ánÍln pro národ podřizený jed-: 
nO~lJl.é moci ,a. 'm1a.jíd j,edmotné zm.~t.oUípení ve svých orgámlech; 
jrunde nazývá' .81M ' InáJrodem f[Yi'álV,ne" oTgani,solVaným.H

) 

Lo Fur.ova .def,l'nice blíží se tedy defini.ci Esmeilnoqvě, výše 
. uvedené, al'e hši se zálSlaJdn(l tíri1. že neu7máNá samostatné právlll:Í 
osobYSltá1ní. Samost~at;ná právnÍ. osobnost státu je F. J)J()ILlZle při.-

:I::) Na Ú. m. str. 221 Ainsi I'État n'est pas une púsonne, ni fictive. 
ni véritahle. II est plus qu't1~e . fiction et moins qu'un (lrgallisnt\~ ·vivant. 

32a) Tak Ducroq Cour s de droit administrátif 1897, 1. sv. str. II, 

Borel Étuc1e· sur la souveraineté et ľÉtat fédératif 1886, z inhdškh Com
lwthecra La concepúon juridique ' des régimes. étatiquťs J9-12. 

32b) L 'Ét;;t, la Souveraineté et le Droit, Zeitschrift filr Volker:. . 
recht und Bundesstaatsrecht, Vr.atislava 1907, týž Shatenhunc1 und 
Bundesstaat 1907. 

34) L'État rllsse ou italien c'est la personification juridique de la 
nation, c'est iei enc'ore une expression breve et commode p011r parter 
de cent millions de Russes on des trente millions d'Italiens agissant 
de concert faisant valoir leurs intérets communs par rnrg1ne nes auto
rités chargésde parler en leur n~me 1. c. str. 236, . týž Races, nationalités, 
État,s ]922, str .108 v poznámce. 

27* 
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!::o~tqáJnl1jJ". jinak je v$.ak POIM.9'U f~kJcL Stát jest vtsled~:icíjlndlÍ:-" 

y~dJuel:I\ieh zájn1ů svých oibčamů, ~ajisté n,~koliv prostÝ1J;D jilW 
sO~t0tE"nl , nýhrž j:Ůi:?tým j,ejli'ch lS!plYllJUtf,m,. av~ak IIlJ€!Il1á vlaJSitní vů*, 
n,ýbrž je H:oen vůlí vláldiIllOlucích. ,< 

Le Furova defini,c.e ,a poj,e-nl stá.!tu obchází tedy vlastlLlě 

právni IsrfJréÍJnku .st wtu , a. :odá Ise Dli, že právtrlÍlch próblém~ ' podm;~ 
stáltiU' m.,eř,elší, nýbrž že se jrm \;yhýbá. Před€[l) ·TI.81řeší taJtO' rtheo
me pojmu vleř.ej ,némoci a vůlIÍ stát:nÍ: kolí.s~.j"8 mezi Du.guittnv~1.!
:roon~~pcí v(l,řej'n 'é m'od jako m.oci vlk\JdlnO\c~oh ve .s.t<;itě ' ;;t R~:ulslse~,u~ 
• ' ' . " . .,: " . • • • r . 1 

ovsikÝJTI ,poj.etím a konstrukcí 8lPo~ečného zájU1U, kterém·u, jsou 
i'fiJclllivi/dueh1í zájmy podřízen.y a krteq'rmi j .~;QJU ha.rm,QIDIÍI0ky ·v;/
rovIlává/ny,. -népodáváLe F'Lll" uspokoji.vé odpovědi na mnoho. 'o~á-
. . " ', : . :. I{ 

2Jek. poch yhn -Sreh. 
Theórie -o 'Pohtieky -oí·gaT1.j,So.v'~lnéil:n nárlodé je-slt jen v,aa· '~alci 

kllassické fr8Jn.coluZlské theorie reprreSlelIlJ1:taonÍ, ktelrá v~di v,e vláJd
noudch ma,ti.daitáĎe .s·oiuver'ewnmo nár'oida: pMttlóky ' (j,rg,alllll,slÓrVciL 

. ! 

néhlO. O této the>otl~í 'repl'lezéri,tJa :č'l.1i bude l:n:mnhuvellliO' šíře v kR lpií~ 

tol,e o 'orgánlech .. 

N anee J,en~nk!oYě blíží Ise ,shlfiě sVyIn pojetím státu profesor 
šb~aslsburlSké UlllJLve.rs:iJty Ga;r 'ré de ~Ialberg. :: ;') Kblle,khvní osobnost 
státu Ziakládá se c11e Mall)erga IlJa dv'ou záJs,adách: j 'edJl1a,k nU 

jednotě státu, kt,erou t.voří l11D1ožst,ví j ,ed:i;:nců, ' z nichž se ' .sikládá 

nová i;ndLvjldual1ita, jedn/ak na zálsl3Jdě kOl1Jbnui,ty. Pojem státu 
j,e -naldřR,z,en pOIj :mu vlády. Bl'áv·ni osobn,ost lSiÍátu je zá;kll3Jdern 
veřejného 'práva., která 'pĎedpokláJdá ,Slubjek,t 'odli.šný od suibjektů 
jednotlivých ind 1 vidJui. ' 

ZpŮJsoib, j,akým stát vZ)nikl, n.ení o.tázkou právnicIDOu, nýbnž 
j,en hilstor~dklQfu 'llIpbo so()i/o~lOgilckou. Právní vědu zajímá jen právil1í 
zálk;1ad, na kJtlerém. se 'Stát vytvořit V zmi,k státu je :Mallbergová 
souhl,asně 6 J '8iVJ.ill1ikerl1 jen :pouhý f>aikt llezla,jíma.jící prá'lll1i:ky : _to 
jle dů.sl,edJkem lv[.a,lber,gova pOIs:iti'vÍSilllU právního, neboť právo je 
ŤlEWl've ,prodLlkbem stártu. SLáJtvzp.iká· tím z,pů;soLem, že 'Vz,nilk~ 

jeho ústava. Též v'Zlni.k V'l·vé ú.stalv-y j 'e pouhý fa,kL l1ilkolitv ještě 

3kiUtečnlO\SŤ prá.V1ndJoká. P r á vn í o s o b a ·,tátu vZ/l1iká t,eprve 
o r g a 11 i s 8. ,c í . n.áJrad:rii kolelktivity; teprve ,oTgán-y tv'Oří t,elCly 
BiM. Ty,tol1ál~iO'r.y Njja1bel:g~olv 'y shodují s'e celken1 s néÍzory J 8']1 ,i.l\~ 

:l G) Contributi'on a 1<1 Théorie générale de l'État 1920. 
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kJÓvýml a ·tll€lphn:ášeH Inov'Ýlch myMenek půvóduloh; ' J,a'k ,~e u.chY~ 
luj,eMallbergův pb&tUtp myšlenlko~ý v 'Otazee _OIl'g~Jl~l ·~á.Ú',iciJ. ~ 
búde v v.l,ů~efiiO v klriJp. · IV. . . 

Pokildjde ·0 · :po~'em. suverenify, přejímá ·M.alherg h~ž'I)iol\l 
? liťet,it,hrrefflaJnc:oluzské dem.'nici ESlmeli!novu, že suvei'Emilta je 

nejvyŠ'ší mOlc ve státě s dvětm,a strá;nikaani; vnitřní, t. j. na:pr'olStoru 

svobodou v jedrn8JIií ve v~lastní ·mocerú~ké .sféře, a vlfiějš,í, úpLnou 

ilJ8ndvisli<xstí od j·akékotl.iJv vnější moci. Ma,lbe·rg ·l"ozl1šuje pojmy 
~uv,er,eruit.a a stáltJni moc .(pujs!sa:nce pubLique) a -snaží se vy jas':' 

IlJj~1Í oba pOJjmy. Nej:větší ,ohtme působí při t ,OOIl orvšem .státy .s:io

žené: s pollHk stáJtů a SP'O~ikOiVÝ stat. S~olku sltátů nep·řislruŠí SIU
v,erelnit.a, n.ýhT'ž slUve,rooní j.sou j.edno't,hvé Is,táJty fe'ClerOViam.é. Po.
~U'd se týče !pova:hy spol!k,ového st át. u , př.idržuje: BIt' :M:a1berg :pa-· 

ú'ujícíhio m~něilÍ (J'eU~nkova .a Laha,ndoV>élJ), že spoJkový ,stát je 

stát siUverrÉmnÍ, 11JaJPIroti ,tomu dHči .Slláty, ze kterých se sPOl1lkOlvý 
stát skládá, suv,e'renilty nemají. H1avním .argumootem je zde 
mož'llost s~átu spOllik,Otvéiho rozšíř1t~) svoji Inoc ll.a. úkor .s~áltů díl
~Í!c:h, dolkorIllCe a ,ž do té krajn'olsti', že státy dil~í zoela pot'Lačí (Je;l

lllinko!va KOilltPetenJ:o--K1omp.e.tenz); dtičí staty mohou toli~o p'rurti
ciJpOtv,a,tjJ :nla -suvei'ooi1:ě státu s.poil!ktOvého. 1''0 souvisí s Malliergo
VÚlU koncepcí zákl'adního charaikJterri'Stlcikého znaJkru státu, krt::erou 
se hliž.í ~ceJJa .J ellill1ikovL toti'ž vridí kriterium státu ve vlasrbnolSti 
or.gáJnis!QIvaJt~ se v.IaB,tními zákolny.!s6) Základní vla-stn'ostí státJu 

není te.dy suver.enita: · suverenjtta ZJIl!ačí podle Malherga 'Pouze 

n.eOlbmezeniQfu v,ůi1nost státu svobodně s~ stanlOtvíti úkoJ.y, Jderé 
chce splmiti, j oot tedy jen ,att.rjtbu·te>m s,tAítní moci, k,tmá dovoluje . 

tuto moc U1P1a.trnlirbi podle svohndné vůle, 'Ovš·em ,arttriburbem v~mi 
poc1s!tat.n ým. 

Hozdíl .m,ezi stáftmll suvereruním OJ' nes.uve'renninl j ,est .tedy 
- jen kv.a:ntóta,tlivrní~ niikoli'v zálS,rudJní. Poknd .s.B týče krirberiJa ,sruve

r ·enirty v rpr'ax.i, ,přiibld~ujé se M. Opět k názoru J ellillkovu, jak Je 
patrno zvláště v otá~zce v1aSltJní a př'elll8Jsené působnosti 'obce. Proti 

36 ) 1,. c. str. 172 La théorie propOisée pa.r Jellinek touchant les 
signes di stinctifs de l'État et de sa p~issance peut etre considerée au
jourd'hui comme celle qui sa rapproche la plus de la véťité. Podobně 

Hauriou Principes de droit public str. 458. Vedle· toho Poiier et de M a
rans Esquisse d'une théorie des États composés str. 41 uvádějí, :::e kri
terit1m státu jest ve vlastní moci záknl1odárné. 



Dr. Cyril Horáček ml.: 

J:eII11lk-<Yyi však popírá zcela d1eE,iBl,rut,iv~í moc :OJhce, veškerá rt1la -: 

i'ízení óbce musí ~ díti v, IIIDzí.Ch a v tSouíliLa)SB St! s táJtnÍ!mi · zá
kpJ. Yl a jsou pOuhá opatření správnÍ. :l7) N sdostatek vl,aJSbní 1'11()ci 

výkOllJnéÚ'bc~ Vy1~l<ÍJdá soun.l1lliSně · s J ellinlkem a L3ha:nid~m, úpl
nou závisllost obce 'lila moci stáfulí, · která lnů~e ji ztOetapútl,ačj,tli~ 

vy,~ládá Sloluihl,a'SiIlě s Uugu1tem.38
) . . 

SouvereIlJiJta j1e tedý . podle ]"1. hlavním zIlJakem moci státn í.. 
Podle této nauky, lkterou nazývá lVI. franL-"Ouzskou, jMi vla.st'n.ě 

:suverenjlta vyjád,ření nejvyššího stUiplfi8 mrod ~tátni a souvÍlsi 
těsně ,s "Jrevolučním frlČllncoumkýJm prilllc~pem:l suverenity nároCL~ 
jako abstr,aiktní kollektiv:ní j,ed,nú·tky. 

P.óJ~ud se týóe Itheorií o tmáVllích n'Órmáoh a ' vzm ikú práva., 
zamítá M. ro'zhornně učení Dugui,tovo a staví se 7.1et~J.a na půdu 
posiJtivního práv'a. Pouze stát může tV'oHti právo, stát sám je 
pak ovšein práJv jím vydallýJm též vázán, ·tedy LabéJJnďův p'rilThci!~ 

autolimitace stártmi nlOC'Í. 
Palslsivním subjektem záJkonů jsou : občáné. s.tátu, a si'ce 1:l1 -

diJ\niduelalě, Ini!koliv jako. celek. :A.:ktilvním suhjektem záJkúnů . je 
stárl; j-ruko právnri'oká osoba (Jelliin.ek!)39) 

V ,celJku mOŽJno charakterisovlaJtJÍ nauku M.albergovu truk, že 
pokouš i 8'e na záJlcladě důkladné zn8,}()I,5ti veřejnopráViIlí lÍltera~ 

tury fTiaJI1COuzské a němeeké vy,rovnati n1eslhody mezi e b ě:ma 

směry, a uvésti theO'rú Jellinlwvu v soul,ad se zvláštnostmi 
fraJruoou~ského práya . v.f:Ťejného a s trrudični franoouzskou m.a

~ou r'e.prezen1ačnÍ. Bude přednH~tem aalš1ho roz;bOlru, · wjmé~):a 
problému státních orgánú v yše!třitl , dOl jaké míry se tenJto VOkus 
zdJaí~iJ. 

Poz.orujerrne tedy v novější francouzské th e'Ol'ÍI i veříej-néh(} 

práva ten denici, ktlerou Lze cha,ra!k,terIÍ1SGVHlti j·ruk'o .snahu, vyhnlQUti 
~e pojmu lprávillwoké olsoby v 'právu veĎejném, a v povruw stát:Q
~láště. J'B to snaJha vYlnknouti se 'převláda,jícímu názoru v,e ve-· 
řejném právu, př,ec1stavujicímu s tát j,ako právní OIsobu nadřaze
n ou h1eriéJJrchiJ~ky j ruk lrllůžším práNlnírn osobám veřejného vráya, 

. Bi) 1. ' c. sv. I , str. 190, 
38) L 'État · II, ' str. 757.1 
30) 1. c. str. 256. Tbeorii J ellinkovu o povaze státu prtJ tm ::l " n o

vější francouzské literatuře právní též Michoud iThéoric de la perso
nalité morale« , sv. 1., str 236 sl. 
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Pojem státu v novějškh francouzských th.~oriích. 3H9 

laik i oboamům, a j,ako výluoného t.vůrce právního řádu. Fran
C~llzští aJl]jtlOři jsou si vědom'i sLahý'ch stráIÍ.ek ka.nsbrukce právní 
theo.rie . o . poya~e státu, která pr:rucujícpHliš ahst r akcemi, 'ocjtá 
se v nebezpečÍ, že fikcemi SlLruží &e nahraditi . mezery ve svém 
systému, a ~terá orvšem ·chová v soibě i nebezpečí, že za abstrla~ 
hovaluými 'Pojmy skrývá se 'vlÍ1e vládnoucích 'osob, které využívají 
rúznýcl} abshakó k ze.sifeni svémo'Oi.40

) 

Ph tOlU ;již v uvedeném vylíčení kcmstrukci jedno.tltivých 
s:pi30v,aJÍJelů jde jed,nak o srnruhu vysvěH:ůti budoucí stát jiným npŮ
sO!bpm než pomoci právnické osooy, jetdlhlk j~ou tD sirší ~sn'aJhy . 
o 110VOlupr.áN,nÍ noetiJku i o nQvý pojem sltátu. 

III. 

Poměr práva ke státu a 'L'eř:ejllá p(áva subjektivní. 

ThHo-rie .o kOTpor'a,tivní povaze stáJtu souviBi tes.ně s poj;:nem 
subj~ktř\'.ních práv) jak j1asnýil.Il a př.elSVědó1vÝilTl zplisúDeID uka
zuje Bonnrard. 41

) Nositel.em práv'a lSubjektwvního může býti [J'ouzé 
osoba a z tl()(ho ;plyne 'p()tř~ba ,koniStrukce osob tpráVlllckýich, ktoeré 
jsou ,'3ubj'elkty .těchto práv, ŤI8.,m kde Inení osob lysických. Také 
snbjekt.itvní prá,~a stéÍJt~ . v.Y~ad{)'valla eXltst8tlloCe t!alk'ové o801by, od-
1,:ůšI~é ,od osob stát ovléÍJdajídoh ,a j-ej zastupujících él taBlu vyho
věl pojem právifi']oké osoby s1átu. 

. Pro obor sOUlkrOomého práva uznávahl. moráLní OIs'Obu 'stéÍJtu 
jako " llhjek1 ,soukroIDloiprrávnioh práv II })O Virr1tl_ostí jlÍ1ž nralUlka 

řírrns-ký6h právníků, ·pero ohnI' veřejíného práv (t použil p r v'llí kOln-: 
strnkce právnioké osoby HlQlbbes:l~) 

. l1aké jed:notl~,vé theori,e soUbjektli~ních . práv ne,zllytně vyža
div_jí pecí vní . oSDoby jako subjektu těchto práv, ať jSIO\l~ to theorie 
skupiny zájmové, která suhjektivní právo definuje jako ~práve-m~ 

4(\) Případně praví v tomto směru Le Fur: et l'État n 'e st plus ri.en 
qu'un paravent c-ommoc1e pour les gouvernants. L'État, 1a Souverai'neté 
~· t 1e Uroit str. 28. 

41) La conception juridique de l'État, Revue de droit public et 
d e la Science politique C11 FranCe! et cl l'Etranger 1922. 

4'~) De cive. Kniha V , odst. 9. Králův překlad 1909 str. 71', dále 
Pufend orf, De iurc naturae ct gentium, Albrecht, Gerbcr .atd. 



chráJn.ěný zájeJll,43) IH?)bo rthe()ll"ile vůl e, která definuje 8uhjektjjvnÍ 
právlO j.a~o prá,~n~mřád·em pI''OplljOffi1JOU moc · llleh:o pmnství 
v-6.1e.44

) P{)J ~elll veř'ejného práv,a swhj.ek1tilVlllího jes,t p,řene,s'ením 
pojmu s01I!krom'()p\r~vniho do v,eřejllého práva.,44a) a tledy i talu, 
ať již vůle či záj~m srtá;tu a sv,azů sai111'osprávných, «)dliŠlIlé od 

vúle a záJmů fys,j'cký'0h osob, které jH zastupují, VYŽladují zvlášt

ního subjektu, PTáv'Illíeké osoiby státu a s'rullosprávných svazu. 
Druhou otéÍJzlroOlu y tlOm,to sméru . je poměr 1nem stá;bem a 

préÍJVlem. V obou těchto OtáJzikáoh přjnáší. nové názory nauk'a, 
Duguitorya. 

Bylo klOlnsJta~ováno, že veškeré theoúe vyoházejici z ptoJjmu 
suibjektj:vnÍoh práv v,edou 'nurtně ku pOj[)1U s tátu jako s,atrp,olstlaibné 
právnÍJcké osoby j:alko subjektu t.ěd.ltIO práv . .Jest tedy zoela logi
cké, ~e n.auka, ' ktle:rá vopírá: právnickou osobu státu, musilla se 
pokuslÍtá 10 j:jlný výkJ:aJd pO/vahy Iprávních nároků, tedy o nahra
zeni pojlmu subj:eJktrLvnich práv podmern jilIlÝln. Touto cestou se 
dal v první řadě Dugu~t, kt8lI'ý se,sh'ojíl zcela odlišnou právní 
thl:--orii, v Illíž pojem Isuhjekti'vrn~ch práv úplně elirninlOlval. 

D. vyehází z názory, ž,e BtM netvoři právéJ-, nýhrž ŽB pou.ze 
u2mává již existující, třeba l,at.entní ,sooiální normy, ~teré UJp'ra
vují. v dané doibě a v daném prostředí jedn.ak vztahy iln,důMil~:uí 
k 'Potřebám hospodářskýlm (normy ekono.mioké), j,ednalk Jejich 
projevy vnějŠÍ, vztahy k,e .spo~ečen'Ským mravůlll (v1Zitahy mo
rální). Tyt'o normy ekonomieké nebo lTIlo,ráiní stávají se normlami 
práV1nÍmi tehdy, když vnJilkne. d;o vědomí imdivid:uÍ, zle ~terýoh se 
druná společenská skupilIl'a skládá, ptOlZn1atek (vědomí), 'že buď 
tato sKupiJn'a samla nebo tli, kdož v ní m.ají1l1ejvětší mOlC, m'ohou 
zakroč,lti, ooy port}alč11i porušletní této normy.45) Rozhodujícím 
momentem vr.o přeohod nOlrmy ImorálnÍ v l1'or,mu práV1nÍ jest 
práNě uvědomění si, že proti PO(fIUišernÍ těchtO' .norem a ,původcům 
tohoto poruš,ooí ·může býti ()['ga:n!ÍS.Qivál1'a reakce. 

43) Tak pi-ední zástupce této th eorie lhering, c . s. 
4.4) Tak přední zás tupce theori e vů l e \N ind scheid, \I\Tindscheid-Kip 

Pandekten, 9. vyd., I. sv. str. 156 .. 
44.a) Srovn. Fleiner Die Umbildung zivilrechtlicher Institute durch 

das offentliche Recht 1906. 
45) Traité de droit constitutionnel, 2. vyd. sv. 1., ~tr . .16 ; Les ťrans

formations du o drolt public, 2. vyd. I921', str. So. 
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Pojem státu v n,ovějšic,h ,francouz skSrch theoriích. ~Vt. 

. Právní ,nlOr~l,a jest ,tedy pnlJVlild1o, .Mlel'é ukJád<i každému ClO:T 
~;ěku, Ži'jicÍJrn~ ~e' s~polečrltOlSti, ur<ČÍ:té' zdrieni se (~s.timen:ci) Ul9bQ 

'Urč1té . j ,ednání. Zá,k~~lY, které obsahují právní normy, jsou zá-: 
komy n'~rn1a;ti\T.ní. ' Zákony konstrukt~vnÍll11i (tecbJmÍJ0kými) . n,a,-: 

~Ýlá pruk Du.:guit. pra\niidJ~a vY1dJamá ,~a tímúcelem, 'aby zaj',ištěn 

byl , v ~ezíůhmo'~llIos!bi ' respeikta poru,:žlití (aipliJkace) právnícb 
norenl. Positi'Vní právo definuje D. t,atkto: 'fiiOll'ma obj-eiktivního 

l?ráva k'on.sJta,tovan<i, vládnoucími.46
) Tyto kOOlstruktivlllí , nnrmy 

tvořípT.ostředky, které mají zaji:stiiti .slaJlkc~ práwuích nor er11 , a 

kteréLl!m'OlžňujÍ, že držitelé m-oci zakr,oči a dŮlIlucením přivedou 

právo ku platnOls.ti. Tato právní oesta (v!()!i:e dedroit, Amspruch) 

j~ . důležitQu kOll1strukcÍ, kteTá do. j:ilS!té míry n'ahra,zuje pojenl 
prá,v subjeklťivtl1ich. 

PI'é'LVidly· kDllL'struktilivními nenl J'ffil pS1ané Plrávo pOls~,tiv:ní, 

nýbrž též ,právo zvykové; pTI tom praví Dugu1t,17) že zvy~ové 
právo, jurisprud!enoo soudců48)a .z;áJkoln nejsoru pramooy práva, 
nýbrž 'bobko způsolhy, lkrte:rýmJi! 00 konsrtrutují právní JlOrmy. 'Kú\Il
s1Jruk,tivní pravktla nepředpokládají tedy existence k.odifikova.

ného práva, ,a;},e .předpiokládiají j1ÍlŽ jakous,i orgélJu,bsaci donucovaCÍ 
moci, tedy podl,e 'Pojetí DuguitJolVla j,akýsi stát. TontO' stát, resp. 
přidrlŽlujeme-li se názo[''U Duguiltnva, vlá:dJnolUcí v něm. IllUJsí hrá
..rlJiti svojí donuoovací molCÍ porušování právních nnr'em, třeba je 
dosud njkter,al\: ,neforn1ulov,al ve svém po'silbilVnÍm právu; ale 
právě tJolÍJo vědomi, že norma je pod ochr,anou donucJQlvad moci, 
je krjtBr:ieln normy právní. 

Duguit llJe:phkládá t.edy v1a!lrlooo v)rZnélJIllU právu lwsitiIvní
nímTL; pQl(11e něho jest funkce psaného práva spÍŠe v tOim, o'ýl,l 
dokulll!entrun pro prruvnÍky, soudy a administrativu. Stát není 
tvůrl0eIIl práJva, ač by se tak mohlo souditJi. v.zhledem k e v z Jl i
k u práva posit:i:vního; nmná tedy nlÍ3ib~t. ani Labc1ndovrJ theoI'ie· 
o aut,olimi~aci moci strutmi, neb0ť j.estliže státní moc práva ne
vytvoŤá!la., nemŮ'že je ani měniti ;1 samO!zřejmě že lnu podléhá 
2Joola ik'Olgentním Zipůoobem , neboť právním rnormárrn podrobeni 

16) L'État str. 422 . 

47) Cit. sp. str. 73. 
48) Která má ve Franc ii v íc E' pov:1 h u pramene právního než na 

př . u nás . 
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Jsou stejlně vládlloud jako ov.ládé1Jní. Stát právD })ouze uznává 
a j€lIIlu d!opOlllláhá ku pllatnosti, r,esrp. používá své donucovaci 
moci ku pO't[lačení [)Oirušení právníoh norem;, může se vš-ak 
ovšem státi, že :plosittiV1Ilí právo 'se neshoduje nebo pi'Ímol poru~ 

šuje právní ,normu. V tomto ,připadě kollme nep:Hznává Duguit 
zákonům a nalřízemÍm 'odporujícim ' právní uOrIně plartilooti a 
zá'V,amosti. 

Jak jj'Ž bylI() uvedeno, 'není , v .syst,eri'lIRtice Dugu~tově .,místa, 
pro subjeMi'Vlní tprá V10; poměriindrviuua k prá vním nOl~mmm je 
asi takový, že jednoit:liivec může uvéstá v pohyb ' sankci prruv:ní 
normy, j<'-'JS1,hže byLa poruše\I1a. V·eřejl11Ý orgáJn je pov1nen z~ro
čittri. již podl'e práV'Ilí normy samé; neZlakroci!I-li , by, d-opustlill by 
sle jej ího porušení. 

Logicky k D. theo!']L práJvní pojí se jeho theolfie státu. Není 
stlbJektivnioh pr,mv, k uplatnění oclma;ny práv není třeba projevu 
vlastní vů.l,e; důslledně není též potřeba ani ]),rávn,ické osotby 
stfttu: stát j.e pouhý faJk1. 

N,a DugUlita lllaV&z,u'je BOlnna.\I1d,49) který ' vytýká učení 
o PI'áVlll~0ké oSlobě stáJtu ,tuto nedůslednost: .stát jedná jedu'ak 
akty jednostrannými, jledlllaJk aikoty smluvními, jednou jako [l,ad
řízený subjekt vuči podříz8!nému, po druhé j:ako rOlvn.ý s rlOv
ný,m. Vůle státtu, IlJa kterém ZJak:ládají S1ubj,ektivní jeho p~·áva. . 
podle theorie vůle, j,e t.edy buď dvodího ráZlu, nebo jsou dvě od
lišnÉ' vů~{~ v práVlní olso:bě stMu, nebo konl?čně j/81st dualÍBm v Ip,ráv
ní ,osobnosti SJtátu, projevující se dvěma odlišn-ým,i vůlemi. Tento 
IlJernos.ta.tek v právní vůli s'tátu 'Ob:cháci Micil'olud"O) , přiklOlněním 
SE: k lherrÍJngově theorii zájmové. BOlmn>ard vytýká i této theorii ne
sr1o~Jloalosi me-lij vůli vládll1'OUcí,ch, která j,e odchylná 'Od v úLe , kte
l~OU by musiil projevi\t:ů stát; jde rtu zej:rnéna o případy, klde stát' 
j e,dJná jako nladJřiwn Ý aJkty jledJ'JlJOs.tr aJllIl1rmi. 

Jde Itu v jádru o ŤleŠffilí otálzky, lne-li St ve veřejnélll vrrávu 
obejmi bez poj'mu pravmcké oSlOby, v první řadě právnilcké 'ol8'Ohy 
státu. Bylo j'Íž u:v~deno,ž\e pojmu ípTávlruiúké osoby závj.glý j.e úzce 
Wl pojmu v,eřejnýoh práv subje:kt~vních, a proto zoela bgicky od
straňuje D. též Ipodem .sU'bjtek1!]vních Iprá;v vůhec (a ovšem též 

JO) Cit. spis str. 46 sl. 
~O) Michoud Persona1ité morale l, str. 99. 
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P o jen1 státu v novějších francol1z <; k)'ch theoriích. 40~ 

vel',ej'l) ých).tll) Není úkQlemJétlO ~t'Ud1e Ť'ešiti otázku právní 
osoby . ·11 boo; bud~ž na tom{J() miste ;pouze přihlíženo k to'mu, do 
jaké ,rohy 'poc1ař'ilo 8? 'l1!ov.ějŠí fr,a:nOOU7.8ké theor.iá sestrojiti th':,{)
Th \ 'eřejlIlého práJva, ve které pojem právnické osOOy aspoú llrd 
(.Jr r veřejného pl'áv,a byl e]j[llillltOván, (i zhodnooen y j~jí výsleŮ!1:qi~ 

N ejldáJl,e šel .. ve s've theorÍ'Í Duguit: 'Vycházeje ()Id thése práv
ní nlOrm'y uZI1amé' zákonodárcem a llú'skytuJíeí :iJnter~sovanélnu 

obča,nu ochranu Hž svou eXis,t,end, D. neuznává pojmu něja,kých 

zvlášt:nÍr.h .práy · subjerotúvnioh, , záv~íSlých nayůli OIp.rá.v,~ěného 
sulbj-ek,t.u ; . jPst povjrnnosti ' právního i;ádu a st.átních ,0rgáJnů , aJb ý 

dha1i na za;chováváni · obj(~kti'VJlilio práJva a. ten, jenž se cítí 
í:iV'lá&tě poškozeným .hásledlke.m t.oho; že některá norma ti() hot o· 
(j,b jek It i v ,n í lb. o . ,p r á v a byla pOTlišena, dává tQlli'ko pOJdmět 

k 110111 II , aiby se státní moc post:a,r,aJ1a o obnov-enÍ těchto Inor,mn. 
Násladk~m ttOho, Žie odpadl 'pogem s ubjekl1: . .Lvnkh práv, odJpladl'a 
též p-oUebn. p rrávTIli0kých osob, jako jeji-é,h nositelů. tato ,myš1erukia 
pI'ik,;lu8':lá dio oboru veřejného práVla ods.t.raiÚlje pojenl i)rwv.:. 
ni'Clkýeh osob též v tomfu dJo'ru, v prv.ní řadě samostatnou práv':': 
E.:ickou osobu státlu. Stát nemá sa/ffiiostaltlllé 'osoby st.ejně j,aJkD ,ne':': 
má Slarll>ostatné vů l e, n eboť eXl/stuj,e pouze vů le vládntOucích. 

'Pro posou z.ení DugujltJO~Y theor,]e právní t,řeba pO'Yšilrrun:ou!tI 
.s i nej:pI've předp()lkladů, ze krterýeh D. vychází. 

Př,r<1poklrude:m Duguirtovy Jl:ruuky je slOoiální sOl'Ídar,jJta, &0-

hdarité siQlciale nebo inh~rdépefiidance soci'ale, ktei'a tvoří j.a,kousl 
trvalou harm'Oruii. účeh\ , IiJIlIditvůlduelnioh a sociálních. T'atlo 'solli
dJ8Jtlta se za.kládá j-ednaJk 'IlJa Bpollečnýcll potřebá,ch indivridu,i; 
které ,mohou sf z,aJbezpečiti tohliko společným ži:vote:rn, jednak 
na poJř'k:lhooh odhŠlnýC!h (neboť oiv'lilis8J0evede .stá1e ke v-ě!bší dilfe
rBITcirucl potř,eb), · kt.~ré m-ohoru Zlabe~pečlti pOlJJze vzáj.EID1'll'OUVÝ
věnou statiků, z:ÍJs,ka:nýC!h dělbou (})'rwce. Odtud vZ1mi1ká dJvodí druh 
solúd~rity: la s olid.ariié ,par s imititu<1es a le:, s obld ariJt(. pa,r diví-' 
Sli()lll du tDav.ai1. 

Na' tét!o záklaJd!ně VZl1lj,kadí právní nornly, 1a reg1e de uToit. 
Obsruh těch~o nor'mn m'o~no všeobecně oznlač~ti jako porvim!Il{)st 
jedJnortliVlce přdJ~ů.soib.iJti své os-ohni jednání 'Sooiální sdliJdJa:r,:iItě 

Dugu:iJt ISálU chaúlikteI"ÍiSuje obsaih Tegle de droii jako pQl\T'immoot 

51) Srovn. str. 41)() . tohoto ' spisu . 
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vystříha,ti se všeho, co by poruš{)!v.~lú. sool·éÍ,llnÍ ,solil ua,ri:'tlU .V ' : ll lěIM~ 
ré-m Z jejích d'vDru rS1měrů a · k,oDlalffi vše,:oo u;skutecnuj~ . a.' íPoidrpo
ruje~s.ociá1a1í ~olliIdJ(iJrit'U .obojího ·:druhU,5 .. ?,) TOInllLltoj.edno~llléíIilti 

oo&Jhu . regl,e de dr.oátt ·odpovk1ajtrůznépovi:ll!no&b, které růzrným 
ifIl'di,viduÍrm ulkláJdá .ptáve na záJlda.dě u vedmlé · dj ifereID(~~aJÚe kul 

tumní spoleonosb. ZáJsaJdy normy zů.stávají, .fonna j'81jliJch prů

Mne-ID d1erby se ,múže měniti. N,otrmy jlSOl1 pcvahy gonereln.l,p}atj 

pro v,šechny bez výJir:rp.ky, tedy 1 pro vlálc111011Ci. 
Je nespolrDo, -že tyto. právní nortn y, .stogící nad vládlIlouchni 

a. státem, a jsou 'Od něho neOldvilSllé, př'ipomÍJn:ají silně- UOelllí o při
r,07J€ném rpnÍ;vu. StruPrP(3

) nalzývá DuguiJtovu ,regle de drOlirt: za
krytým přilrozený:m právem, jako kai;dé právo ll élds,tátní, při 

čemž však proJti tlheorrrii přÍlrO':oeuopTáwillí má ])uguitorvor UOffilÍ 
tu ll1evýhodu, že jeho 'OIbj,ektrivni Illlorrmy jsou měn'llvé, ·takže nelze 
jich seJ71nla;tji ani ,methodou dedukt'-ilvní, kterou !J'y,i}1O ill'OŽ,DD ' .vy

vod,iltá ,podle theorie př.ÍJroz,ellloprávní práva. přilroze'ná. Násied
keln t'oho z,ŮSltává i povinnost viád:noucích vlárdinoutri ve sho,dě 

s těm,if!o n'olrm,mm i (neboť t,eprve shodou }erdmáni vládnoneieh 
E reg].e de droit stává se vláda legitimní), i p0vinHost všech 
občctnů nepoTušovati ji.ch, velmi p]a,f.lQuick,ou v tom připadě, ž,e 

posit1vní záko!nodárství se O'd tě.chto nor,ani ·odchý.lL53a) Dugui,t 

přhnává v 1omto 'Případě klaždému \právo zkoumati, zda ,přiJkaJzy 
vláldnOlUlCieh ,se ,sroVlnáv.a:jí s regle dre drroot, a v pHpadě, že mu 
odporují, umlává výs'lolVlIlě právo (podldwných příkazů rle'Ulp'O: 
s'leeh:1outi. Toto iThS rebelHOInis, kde každý se S.táNá · soudcem. ve 
v la.stn í věci, jest Duguiltorvi všeobe'Cně vY'týkáno j aklO arnl(iJrcm
stický prvek jehlO 1:heorie54

) 'a jest ,a,rg.poň pro ,pr;akt.ickou ap1i~aci 
jeho theorÍ,e skutečně sla.b1nloru. Proti této Y~ice Ol a.urrou-·orvě) 
brání .S0 J)uguit odpovědí, že nezna.rn.emá 'aJn.archij j·eho tVlo'zení, 

52) L'État str. 80 sl. 
53) 1. c. str. 492; výtku ob novování př i rozeného práva pronáší též 

G é n y Science et techn ique en d roit privé positif lL 3V. str. 252 . dále 
Baxa, 1. c. str. 251. 

53a:' Právní nejistotu, která by vznikla, kdyby práva jednotlivcova 
l \yla o·dkázána na iniciativu !=elku a rovněž i obsah práva byl by vázán 
l.1rčením celku, vytýká Salei1les, 1. c. s t r. 380 sl. 
, 54) Strupp 1.e. str. 495, La.band 1. e. str. 89 s l. , A Menzel Eine 

realistische Staats theorie Oes t err. Zeitschrift fur oHentliches Recht 
sv . I, str. 114, Hél l1 riol1 Préeis du droit admini"tratif str. ':4. 



\' . ri.ěikte-' 

a'rpoldpo
:Lnotnémti 
~ r-ůzmým 

,ÍJa'úe kul 
ilÍJch prů

~Jlí, · plati 

dl110UCNni 
mí o p'ři
dro~1t za
átní, při 

rvor uoe:ni 
kže tfifl'lze 

olž,no ,· .yy-

Nás:led..o. 
ve sl:i rodě 

dn -G1U'C':ieh 
st všéloh 
ípadě, ž,e 
) Duguirt 
1, ,přiJkruzy 

ě, ~e mu 
fl e'UJI){}:

Ldoem ve 
HIIlI3JrCm
apl!ikraci 

~]()iu·-orvě) 

. tVTrzenÍ, 

ronáší též 
252 . dále 

lOtlivcova 
by :vázán 

nzel E ine 
es Recht 

Fojem státu v, · novějších · francouzsk~Tch theoriích. 405 

~e YB'řejná , m,(')c 'nemů~e se lregitim'ova,tri svýnl původeilu: ' .úýbrž 
1Joh-ko. rsvÝ'm Li celem, . kt,erý , \Sleduje,': 8: : že j~: tedy r. legitimní · j;ffií 
t~hdy, ,.je ~tl~~' je .·'v.y:konávámlo ve shodě ,se sociáhiiIn právrem'.o.~) 
N.~lz,e ov šeru ']).O;příh ,( a DUg:LJ'it se o · to ,a-aj n;epólkrouši)r Ž;e v prakI 
pi-Bqe jen. by mělci. IPQváJžliJvé následky; rodyby každý byl rólpráV1hfu1 
zkQlJ)11.ati: vyhovuje-li · n:ařize'ní . ,nebo prřík,az . j,eonu adr,eisrOlv,runy. 
&.vému úče.1u} ',a je:"1i shodný 8 reg11re de rdrraů,t. .,,:; .... 

_ Gény56). lZ)ř:irlo\nnává učení Dugui!t'ovo 6 ,s~rCiálJli' ·.sol:iJd,~dťě 
k učerní St!a:lnml,errovu; ,a Ipřikládá jil1n stejnou tendenCí IsodaJ1i~ol 
v,aJt!i' .přitomné 'pr-áV10, třebrus vychái3e1j z různého :.sta:ili.Ov'~slka fF 
lOlSo filelcéhro, .8tamm'l,er z · rmetTafysliky Kalntovy, Dugu~t z HstéhJ 
pO'~1hvjl I1'lJR a.gnosrt:Uckého . .s t.ebJkjm pessirnilstiekým zaha,!'v'enÍ.rnl

. 

HLav'lll výtJka., kt,er-Oru č'Ílní Gén.y proti DuguJtově právní thBO(f]i~ 
j.est n8do tClJtek odůvodnění, zruvélJzJUjicí stráinky jleho sociállu1.í sol 
~ida,r1ty a z ní opil yJn'orucí reg1e. de rCLro:Ut. 1 [když se u:zmá sloilrjldarrita 
spciální j,atk'o fa\~t, rOdln1Jd. :pJyne ZáVaZJll.!oJSt jrejioh norem prlO in-di.:, 
vidura? . Tll shl~dává Gény mezeru v Duguitově sYlsté,mu tam~ 
~de má býti Yysv~tlen » oe paJSlsage de l'.:Íln!d]oa.tif li l'ÍJUlp'e'r,atif~ 

qThi rr~ste le 'l1lo~Urd eseen.ti'el de traut rurr0lÍlt omnme de tOlute m~ 
.f'ale<'. .~7) S tím souviSí .nroohoda In8zi DuguiJtovýln stanovirslteIÍY, 
kterým chop· vyhnolutl] s,e ve ,svém systemu veškeré m,etaďyrs.iJce, ' 'tli 

j~SIto' u 1qte~ntil1i. 'me!bafysikolU v lIlém ohsralŽenrou, ktreTá před,polklárlá 
určit.ézáva.Zlky, aniž by j'ejich V'zrnik vY8vět1~la. 

N á~orům DuguitovýJm přiklrOtnil se do zTIJručné míry profes'Ori' 
pařížské " V,ná",er:s'i\ty J~ze. Talké on rnelJ.zI;l.;ivá l~x:Ó-vnjr0ké· o$oby 
stát.ní, po~'a.žuj,i ji z,a nEmžitečnou bkciá'l).a.. sn,(;l,ží se převésti 
veškeré rprávní poměry ua bam. ,objektivního práva, konstruuj'8 
k ton1U ú:čelu rprod,-em +J,1oc.,i (rpouvoir, Befugnjb3) zakládající Soe !lila 
p~'ávJ~ím řádu. 59) Právní mOre úlbč.a.nova st.ejně jako kom'petetnrC~ 
úř,~dn:íJwva ~nlamen.á ok;ruh jejich ffi'OIŽn()stri právně,v,orlní, pod .. 

miuky,· za krteré m~e jeho vúle vyvolra.t.j právni ÚČíIiky. P,rávQ 
p'lk jnst útn'ava t,ěobto mrolcí. Výkon moci právní děje. Sre pro,jH:' 

o}:.: 

I.. 55) 1.. .c. s,tr 498,· ! . . ., . 
56) 1. ~. str. 243 si. 

. " ď:~:~ ; ~'a~\~':~{~7~~:~n'gsdtht' (i~i'F(a11zÓs'i ~che'nR~pliblik i9I-.3 , 8tl>3j~{ 
... '., ~!) 1. :' C.I! .~tr-. : 5 \sb ~ f ~>" ';'~:';.: ;}" . ,. -;';j .. 
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vent vůJe, ktt,tý j~ .J1uzýváli ' j,ednáp.1ín~ 'Právní moei děh Júz,e ,IlJa 

~bní a TWoSo}:;ni či Yšoobeciú~. Neosohní j,sůrÍI on'ť, kt.el'ó 'c'phslu": 
~.eji vSem indliJviduím, kJteré jsou v ' týúhž ' faktických p()mě'1'ooh 
(na p~. vias1;njdví t ú!-ad s('}!udc:orVský), to joou podle Je~ 00-
jekU v'ni práJv:ni .situar.,e. Osobní rnoci j.sou t.y;" jejiohž obsah určen 
je' zvláštlů1m' z,pů;mbe,m po utčrntou oou-bu nelilo p.roti ní, a zakládá 
se na proj.evu vůl,e osobý soukro:iné'llleb6 úřeidníka (na, pře výroku 
souaeOlVSikém). Pod&tattné Y'las,~n'osti y~{}beoné, neosobní, ' objek~ 
tjvni právní ~ituace j/SOIu: všeoibecilost,trvrulost, ZlllěititelnOS1t zá':' 
kOlnem, 'mmložnoot zříci se ji. 'Obj-okti'\:ní právní situa.ce může 
hýtj tedy lJallolŽena jen generelnhnl norm,amj; t.j. zákonem nebo 
na-říZ€fl1Ím, t.rvá 'tak dloubo, pokUd trvá ·zálkolIl' nebo naříze.nÍ, na 
fi(lrnž se zwkJádá, a je v~dY . změriá,félná 'nOvým zákonem nebo 
nařízením. 

Na!protti tomu p'Ooo,i.a'tné v1astnosti 'Osohní subjektivní PiIávní 
sit II .. teC jsou: specie1nost ~ ilIld\ivtilduelil1ost), Člliq{JV á dmezeqo...~t, ne
zmenfÍltelnDet zákony a ilÍ,a;řízenÍtÍni, 'moŽln~st v~dátti se jí. 'Subjek
t.~Ylní práNnLsituwce z,ariiká tedy-výkO:rfem, práva~ Za 'podstatnoli 
vhtstnost oSobních subjektivnÍtch' právních :;i:tuácí nepovažuje
však Jeze eX1stencí d vou s~j,ektů, aktirvního a pas.si'vníllO. Tím 
stává se zhytečnoú. konstrukce :prá'Vifi'iCJké osoiby, neboť postačí 
.subjekt jeden, laik občan .pl,a.tíci dralllé j.e 'a-ktivním subjektem své 
suhjekt~vní situace, passÍ'vrií subjekt, kor,pOT.at'iwni osohnost · 
stá:tní, je zbytOOilou fikcí. 

Podobně jaků prá1vní situaoo dělí .Jeze iprávní jed.nání na ' 
právrní jednáJní, která tvoří všooboonoo právní sit,ualCi (zákony 
nebo na}ízeni) , dále práivní jedri~ní, která tvoři osobní právní 
situaci (právní jednání jedn.ostraruul. nebo s.mluv.rií), dále práViIií 
jedJnání, která P.ť'OtpŮjču~í něj'aké osObě ' všeobeoné právní p-osta
vení, statut '(právní j·e.dnání, kte-rá určují podmin:,ku apl,ikace m.ě
ja1kého ul>č:rt:é:hú zákonného stlat.utu lil/a nějakou osobu), kOOlečm.ě . 
právní j,ednámÍ, krterá určují ,:šeoibecnou ndro O\.sobní 'Sitll3Joi . 

právní '(ooudoovská .pr-ávní j·ednáJní). 

V této konstrukci pra'vní odpadá tedy nutnoot dvou sub
~kťů při právech subjektivních, aktivnibo a passivníhú, OVŠBll 

odpadá zde ikorrespondující subjektivní. závazek a lKwpak. To ' 
jest v},astne také jedj,ný podstat.ný rozdíl lliezi pojm,enl &ub.jek- · 
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Pojem státu v novějších , francouzských theoriích. 4(,7 

, tilV/ní ,situacep:rávní a pojm~m , veřejného práva subjl:~ktirvn1ho 

pall1{lljící na,v,ky, neboť ji1fliak. o b s 'ah zůstává týž, , ať řekJneme 

~ Dugúitem,. že . ten, kcro-~ cítí zvlá.šť.e poŠ!kozeFlfm tím, že poru
šena byla některá norma otbj~krbiJVního práv'a., dává podnět k to
mu, aby se stá,tďlí mocpo.s1ar18.la oO'bnovení těcht;{) norem, či 

s JellilDkem, ž~ jednotlivec uHl,že u,véSlt1 právní úormy y běh, v 'in
d1vmllekJ:Ím . zájmu.60

) Přr tom \~šaJk 'kúnst,;ukce p()iSlé~ uvedoná "· 
byJa by méně vhodná jako předmět admim..jSItrativní jurisdikce, 
zařízená 11.18. ·ochranu subjek1.ivníc~ ,práv veřejných. 

Tyto právní thoorie, které, jak bylo ukázáolO, směřuji h1avně 
~ tomu, aby se veřejné pTávo obešlo bez korpOTabvní osoby stáJtu, 
nejmu ovšem pro pojem Btátu rozhodující, a důležiterj,ší jelSlt, j,ak 
řeší tyto theorie povahu někten'rch instituCÍ ústavJlÍ!ho práva. 

IV. 

o státních orgánech. ' 

Pi'i ,kritjce yšooh theorll o státě Itřeba , míti. na zl·eteli, ž,e 
pojem stáku je pl'oduktem historického vývoje a průběhem dohy 
se mění z~:l'oveň se změnwrni, které prodělávají názory sociáJl:ní 
a ,poJitic.ké. To platízNýlšenou , m-ěrou ()! čill1-nosti a lMolech SJtllitu, 
které pod1éhaji mněnám 'zviáJ..~B ' woo.j~a~ým. Nezb)Tvátedy, než 
se OIlnezivi ·při této studiri lna stát naší dQlby a západni CíiJV~IŮJSaloe, 

spočívající 'IlJa ,pr,Í1l1dpu den1Jokoo,tické vlády, v konik,rert::ním pří
.prudě na: souČasný s1át fran,oouzský.60a) 

Není moono probir~ti , nla .tomio rnistě veskeré obory práJvlIlí, 
do kterých zasahuji novějŠÍ frU\l'lcQlU:zlSké thcol'i,e o státu, tV'otř~ 
narrunoze své vlastní zásady, které zasahují pronikavě do vešk~ré 
pravQlwJdy, při oomž , vycházejí zmínBné throrie o státu z jůsttoh 

fiOj Jellinek, System der subjektiven offentlich en H,echte, 2 , vyd, 
str. 5151.; , 0 tom praví 5alleil1es '(1. c. '· sJr. '540): »Ces prétendus r}'inter
dépenda'nc~ sociale redevienne'ilt au , fond, et dans la rblité, des droits 
subjectifs au vrai senS du mot. « Srovn. dále ' Fleiner Institutionen des 
deutscben V crwaltungsrechts, 4. vyd. 1919 str. 164 »Es ist richtig, dass 

, die Rechtsgleichheit der Biirger 'a'uch durch die Aufstellung von Normen 
blo'ss olJjektiven Rechts erzíelt we'rden kctn'n. JHurch 'die Erhohl1l1g cines 
Anspruchs zum subjekten ~Recht 'wird' der Anspruch inhaltl!c,h nicht er:
weitert, wcihJ aber empfangt er eine wesentliche Verstarknng. 
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h~"othes, . ul"čÍJtyeh lúiedlp~okladu, tkteJ'é' S8 : CeUZélÚ " vyn1 y'k'áji kl',iJtic2 . 
kému· ll·ow1oru: ' '~ \" ,1 

' Sp'o'l'ehli,vějš.i ,a' p;řl{ÚhiějŠí JilěřÚkO ' pr'o · kdt~okezhodJnrO;oen'i 
těcht,'o the6rji " mo'Žino vlšatk ' ziStkiaIti' ' tÍJ~ Zvúsoh81n; I ž(~ ' s1eCLujemé~ 
j ,ak :ře,ší ~ jerdJn'otJivé theórte nětktleré ' ,~h),8tcjlé1ní o,tazky veře'j!Ilého 
(ústa:vního) práva, čili ji,nýil1i ,s,lovy ZkOu.:rl1?-H1e-lí, jakym ~pů,~ 
sobem ,se {\~vědču j;e a,plikace těchh)': theQlrií na 110kterou jn,stiJtudl 
ve:řejného práva~ 

, .. { 

J edniO'u z taikovýehto JIJ)Bti~uicí j'8tst' 'iliisútutCeO;I~ g'á lli.l stáfJl1kili.~ 
Ínstitu,ce státlnícili orgánů budiž zde podána 've ,svMle jHdln'oHí
v-ýlch frall1.ŮOIuzských théorjí o }Jojnill' státu' p-osleidni doby, o kte~ 
i>ýJ6h byloproIrl1Jluvelll'O v lúlJ:prlA'loll,e ptedcház;ějícíl; 

Státnílnl 'orgány r,oz1imějf se' v ' UJtef,a:rt1iře veřejného pra:va 
nej6astěji Ois'Oby, kJbe.ré jednají z,a stá,t ,GOb) k,t,eří jsou j'edn,a,tt=-lí 

státu v oboru v-eřejného práva. 
,Tiž .sám původ .s~o;v;~ J1ia,ZllIaóujH, ž,e jde O' j ,.Lsbou lll'etta,f'Ol'u , 

o ábr!az přem.e8letný z an.a,ttOrmile čiJ fy,sÍ!OIlog:Le. Jest pocho:pliteLnJO, 
ž,e Jovla toho používá s 'Oblibo~ zvláJšt,ě k18JSisrucká theorjle o práv
nJiJclké oS',Oibě .st~tu . VŽJdyť ,pOtj'Bm ' p'rávnůlcké osoiby jest př'en eS8'll 

do ,p.L'éi\nní c10'gm,att:i1ky analog ji ,'01810\b fYlsi'0kých, t.edy ze \7néj,sÍJl'o 

svěfa ,Cl bylorna srualdě. dtOlP1nift:Ji~eJlltt,o 'Otbl'taIZ' i da:Eúm i aHrj/huty 
1iJCLS'ké osohnosti. A jruk,o j eéhl!crl:lůJVé ,čáti hdslkého orga,ni's,mu vy.!.. 
k,Otnávajíce z,v]áštlllí funlme ' nJa,~.ý'Vány jsolu ol'gáln y, ]ú'e'ne:s1en byJ 
tento ,ná~ev i do dogmatiky v,eř,edného , pr~,v,a .a póužitO' hO' P~Q 

. osoby vylmnáwlJjicí fumlkce veřejné. 61 ) Opa ,čným pochodE'lm 'myš: 

, ' ~ .: ' jr ' 

(J0a) Pěkně pra,ví Preuss »Fúr díe hístlorische Betrar.Jltung íst i:a 
doch jede Gegenwart nichts als ein Kampf ~~i'schen Vergang-ť;nheit tlUd 
Zukunft. Unter einem an d er en Gesichtswinkel jedoch muss die jtúí'!' 
~ tische Theorie die· D inge be.trachten. For ihre Zwecke muss sie den 
ewigen Fluss der m enschlichen Zustande in einem gegťb L~nenAugen

bIick icl cé'll s t i 11 s ,t e 1 1 e n , und, aus d er Reobachtung IJieses, al1erdings 
fingierten Zustandes atd. 1 .c. str. 1I7. 

6°b) \ \Ten zeI J uristische Grundprobleme str. 205 Die rVIe nschen~ 
, die s taaťlich hand eln , di e Agente'n des Staalt~s ersch~inel1 durch die Zu
~e~hnurig als \ -\Te rkzeuge, O;gane der verp'ers 'o nli c ht en Staats'~ 
gem einschaft . \;v ie s ie j a auch Staatsorgane genanntw e ro ťn. , 

61) $ro.vn . KE; I s~ n , H"a uptpro bl eme d er Staatslehrt: .., t r." 544; ~rov,. 
dále Sarwey, All g~ Ver \~T a ltungs recht str . 35, prav;\:., Die , Organen dor 
S :)llverenitat hab,en - nicht, dí e Stellul1g V10'~1 Stellverhctem, wie die 
Sprachapparate des M ensc h en (Zun ge. Keh le usw,) nicht 'Stell vC' r trcter 
des 11en schen s ind, atd , 
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lookovým JUOhou pŤ:í.slušeti V právní sféře OTgány poúzo 'Osobě 
prá wlické, ndkol.i,v osohě lysioké. 62) 

Jde tu vlas1mě 'o ř'e&8IIlí otáJzky, jaký,m Zlpůs'ŮlbeIn jedná ~~t 
v oiborupráva ve'řejného. PřeviáJ(:Lající jur'1stilCiká theorie .o s,tátě 

ornpóv:údá, ~e 'pI''Oistře<1n:ÍJcivím bgvý10h 'o['gánů. Při tOln v:šflJk n.e·
bylo <1os:a.ieno úp1...l1é ehody 'o poj:mu orgáUlu. Pi~evládající lnÍJlění 
pokládá za 'Orgány ,státní ns-ohy, které tvoří vulístMinÍ, pokud 
ji tvoří, fl! v rOlzsahu, v němž tu'to vúlí tvořC· ;l) 

Ta/to defimroe trpí však Itím n.edolstartik,elu, ž,e omozuje pojem 
stá1m.kh orgáJnů příli.ÍiŠ ú:we; Sip.rávrná jH nám~tika Kelsffil'Ů'v'a,64) 
že IQ t,y 'o.řerní státní vl'Ue může s.e vlHstně mluviti pouze II orgMlů, 
které lllají moc legiS'LatiJvni (lpar1lamentu a monarchy); nrupr'Oti 
tomu při výJ\Jonné moei nejde 'O tvoř<ení vlastní vůle etáJtní, nýbrž 
o její prov,edení; vů1i ,tvoří stáJt j-ako právnická ,osoha a ex:eku
tirv(IlÍ o,rgán ji pouze vy.l\ioo.ává; irmpera1:ův jde od státu k orgánu. 
Kr irter iunl , podle kterého se přičítá j-ednání (Ilěj ,aké .osoby státu 
a, mikoJiv této osobě samé, hledá Ke1s.ffil zcela v duohu s vé 'Ť,heorllie 

o výJuČll:orsti positivního 'práv'a, v posit±vrrlm záíkom.'Odárství.'~4a) 
Obecnou defjJn]ci stáJtnioh ,orgálIlů podává Kelsern asi v tOHl Slffiy
slu, ,ž.e orgány stáIt,n.ÍJ.11.1 jsou osroiby, které právní norm-y r,ea1i,sují 
na rozdil od 'ŮIstrutn:Lch subjektů, ~teré právní norllly pOls'louohají 
nebo lllají :posloUJchalti. 

Tato defiaůce blí.ií se pojertí J ellinkovu rbaIn, kde při ,starno
v,ení pojmu ruk,tli,Villího stavu (aktivního občanství) pova;ž'llje za 

státní orgán každého, kdo vylmlnává státní funlcce. 65 ) 
Mů:~eme tedy resumovati stanoviskO', které zaujirnají th.eorrie 

o práv'll~oké 'osobě oSltMu bez zřetele 'k jednotlivým jich odstínům 

tl ::' ) Gierke, D ie Ge nossenschaftEtheorie und di e d e lJt sc h ~ Rcehts
spreeh ung 1887, .str. 614. 

Cil ) Tak J el1in ek , System der subjekti-ven offentliehen R eehte, 3. 
v yd. , s tr. 223 ; podohně B ernatzik, c. S. , s r ovn. dále M a Jb erg- 1. c. sv. 2 ., 

s tr. 393. 
r.4) 1. c. str. 460 sl. 
6'1a) U eber den B egriff d er Souverenihit 1920, tý ž D er soziolog-i sehe 

und d er juristisch e S ta'at sb egriff 1922. K elsen chápe o vš ,~m s t á t svý m 
juristi eko-form álním způ sob em jako totožný s právním i-ácl em .. 

65 ) Indem der Ein zeln e s taatliche Funktionen a usi.lht , w ir ,'l er zum 
St8:1t~o rgan , hat. als solch es k eine selbst andigen Reeht e, son de r- l1 st Qat 
lich e Kompet enzen . Syst em d . s. of. R. str. 199. 

Sb orník věd právních a státních. 28 
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a. autorůnl tak, že s1.á1mímri. orgány jsou ooohy, které llJa záJk1a;dě 
zvláš11IlJí:ho pověř,ení vykonávrují fllill.lkce Sltárt.ní, reallliujíce při tom 
st.átmí [lJormy nebo státní vŮ'Li. 

Při ttOlffi suhj~tem (právníhO' j,ednání j,est poclte této rbhoor1e 
stát sám, IlliiJkoli;v jledruající 'OIrgáJn. Těžlisko ,oclé otáZJky tkví :nyní 
v tom, vysvětlilti, jaký je poměr mezi jednajícím orgáJn,em a stá,

t~m, a kteraJk z jednání orgánu vzniJkají právní účinky Ipro stát. 
Učení JelJiJnkovo, [před tím již zastávané Gerbenm.n, směřuje 

k jednotě státru a orgámu, .~t4t nl1i~e exlistovlati jen svými. orgány, 
bez orgánů stává .se irnag~ná;ríIlÍIm pojmem. Orgá;n před&úavuje 
stát v mezloh své kompeteruce, olrgán ne.Iná vl'8Jstní práNiIlJÍi~é 

osoby, není samolS;ta;tným sUJbj,ektem práN 'a :PO'VIDnOlStí.6G
) PoměT 

IDJeZli státem a IQ[' gánem není poměfEnn zastupite1ským, iI1ellí IÍJU 

poměru 'práVillího vůbec; toliko mez] stéÍJte~n a nosi telem 
orgáThu ll'ohu existovati práVlllí vztahy. Práva a ;povilnnosti 
fUMdonářů vůči státu jsou právy .a poviJnn08tm~ nlOls]telů 

orgánů, n.ilko~~v olI'gánů sHmýoh, jejich kOII1jpetence jsou práJVem 
abj,ektivlllim,nůJkolriJ subjektivním. 

To jest t. zv. amlOrglaIlJÍJcký směr theorie 'o právní povaze 
stá;tU.67

) 

O Ilov,a;ze orgánů jiné 'mÍlnění lná theorie 'Or g án o v á, za
ložená GierkeIn a dáJle vypraeorvaná hlavně · Preu.ssem a BeriIllatzi
kem. J\1!OŽn10 v k,ráJblmsti vyzm'ači!bi její !podstatu v tom, že Ipod-em 
orgá:nu vypraoQfván je tak., že orgán tvoří sanlOlstatnou právní 
osobu. To jeslt druhý směr rtheorie 'O právll'l:iJcké o:sobě státu, t. · zv. 
organ.ický. K'Orpor'ativiIlí 'olsoba stáJtu j.e dLe them:lÍ,e OIr ganieké 
si:kJl1te.čllJOU souillJrniIl10U OSIOOOU (Ge&amtperSIOIIl), organd .. ck'Ou j!8d
nortou svých dfičÍoh oSlob (G1:iJedp8'l'S'0Ill<en), právní suLjeklÍJ~vita 
této souhrnné 'OSIODY Istátní, lIlJadřizené ~p'rávní subjektivitě dílčích 

osob j,est p-ráVJ)J]ckým výrazem pro skl1teCm1olst, že vytvořila se ze 
Sioučá;;tek vůl,e j,ednotiivých osob orgaillcká jednota Slpo[ečné 

vůle, ~8JllŮJŽ by tím však ZJmhldy ty,to vůle dílČí.6S) Rozdíl mezil 

GG ) A l1g. Staatslehre str. 560 sL, System 2. vyd., str. q6 sL, str. 
223 sl. 

67) Toto rozlišování činí H. Preuss, Ueber Organpersonlicllkeit 
Schmollers Jahrbuch fur Gesetzgebung, Verwaltung u. Volkswirtschaft 
im Deutschen Reich, 26. roč. 1902, 2 . seš., str. 103 sl. 

GS) Tamtéž str. r08, 123. 
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osobou souhm1lirou a osobou :im.d.iv~due1ní je v tom, že osoba SOIll

hrnlná skláJdá se z jedlnOltLirvýoh OISob. 
. Nás1edkIem tohoIto složení souhrnné osoby vZdllÍkají mezi [li 

a meZli ooohll'ostí ()\I'gánovOlu ~práva a rpovŮJrullosti. Vůle osoby 
stáJtJní a 'Orgánů není totoŽlIlá, jak učí JeHin.ek, n-ýbrž je to v du
chu téOO konstrukce organické opět společná vůle (GememwdJl.le) , 
která se však neztotožňuje s vůlí dílčích ·osob, nýbrž z nilch se 
skládá. OSobnQisti I{)lrgánové m.ají svoji vlastní vůli a subjektliJvní 
právo -ruasvoji kompetenc], rtřeba práV'<> zvláště kwťLiif.ikovaJIl(~. 

Od 'škoJy Gier~e-ho odchýHl1 se poněkud Bernatzik,69) který 
při;:m.ává ,právní osohnost jen OIrgéÍJnůmněktel'Ý111: pa.novníkovi . 
a obcím., k,teré mají svá práva Illla postaveni orgám.ové, většÍlIlJa 

orgá!Ilů však tohoto práva .nemá, tak státní úř,ady, soudy atd., 
krteré jsou pouze Ilos~telti vůle státu, niJkoli!V jehlO práN. TO) Obce 
mají pTI to,m dV'OM pova.hU j-ako orgány: jednad posta.vení orgá;nů 
stábnÍJch s v1astním právem lna >OIsomost orgánovou v oboru 
vlaJstní pŮJslOblllOSlti 'Obce, j.ednaJk ;postavení státntch orgánů bez 
tQholÍ,o práva, v oiboru přenesené ,působnosti 'Obecní. 

Za s'amoBpTávné orgány 1l'ovažuj1e BeriIl1atzik všecky f)11sioké 
neblO :právnáJcké 08loOOY, !které mají v ně-kterém -oboru veřejného 
práva vl'astní práva na postruvení 'OIrgámové, t. j. nla tvoření státní 
vůle n-ebo ispolUlpůso.benÍ při Jejím tvoření (ohce, okresy, ~'rovin

cle, MmJní . obce. náhoienslcé srp()llečruosti, veřejná ' spol,ečenstv,a a 
ÚS~1liVY ,atd.). 71) 

Rozeznáyání mezi státními orgány, na ty které mají právo na 
svou kompetenci a na ony, které tohoto práva nemají, popírá druhý 
z přednich zastanců orgánové theorie, Preuss.72

) K o m p e t e n
'C e je subjektivním právem každé osoby orgánové, naproti tomu 
na p o s t a ven í . o r g run o v é nároku nemáJ nikdo: kompetence 
není nějaké civilní ius quaesitum, a dále Gliedpersonen konnen ein. 
Recht auf Organstellung entwecler unmittelbar durch die Verfas-

6() ) c. spi s str. 169 sl. 
70) Subjekt práva definuje Bernatzik jako' »der Td.g-er dnes jeden 

menschlichen Z.weckes, den die herrsche'nde Rechtsordnung als Selb~ t 
zweck dadurch anerkannt, dass sie dem zu seiner Realisierttng erfordc1i
~hen \iV ~llen recht1iche Kraft verleihtc 1. c. str. 233, dochází tedy k tl)
muto plojmu kombinací theorie zájmu s theorií vůle. 

71) 1. c. str. 303. 
72) 1. c. str. 139. 
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sung oder miHelbar infolge eines besonderen Bestellungsakt, Wahl 
oder Ernennung erlangen.73

) V rozeznávání mezi orgánem a nosi
telem orgánu shoduje se tedy s Jellinkem. 

Ku vzniku orgán~ vhodný přehled podává Preuss 74) a uka
zuje, kterak úředníci vznikli jako orgánové státní teprve po překo
nání stadia absolutního státu, poněvadž v době abso:utismu poměl> 

mezi monarchy a úředníky byl jako )Joměr mezi pány a shlhy.75) 
I když pak vznikl v právní vědě pojem právní osoby státu a jejich 
orgánů, vztahoval Gerber76

) pojem orgánů toliko na panovníka a 
zemské stavy, úředníci byli mu stále jen pomocníci a sluhové pa
novnikovi, třeba že jim přiznává určitou ochranu veřejnoprávní.. 

Za pomocníky a sluhy panovníkovy prohlašuje úředníky theo
rie :Maxe Seydla,7í) která identifikujíc stát s monarchou neuznává 
zvláštního subjektu státního a dívá se na ně s hlediska soukromo
právního. Úřednik, třeba by byl nazýván orgánem,' jest pouze z á
s tup ce m v;adaře, kter,ý vzhledem k rozsáhlosti novodobé státní 
administrativy není s ·to, obstarávati veškeré státní záležitosti sám. 

Největší závada této theorie jest nemožnost zařaditi do tohoto 
zastupite;ského systému soudce, kteří nevykonávají svoje funkce 
'jako zástupci monarchovi, neboť monarcha nemůže jejich rozhod
nutí změniti ani jim dáti příkaz, jak mají rozhodovati; druhou 
nesnázi jest pochopili pojem úředníku samosprávných svazků·~ 

o nichž nelze přece tvrditi, že by byli záslupci vladařovi. 

Bude dále uvedeno, jakým způsobem řešil tuto otázku Duguit, 
jf:'hož theorie y některých bodech se individualistické theorii Sey
dlově (neo-abso1utistische Staatslehre Seydels nazývá ji Preuss) 78) 
podobá. 

Preuss sám vycházejíc od učení Gierkeho odchyluje se od J e1-
linkoya pojetí orgánové theorie v několika směrech. Poměr orgá
nov'ý vzniká podle P. vždy jednotranným aktem státu ' (případn~' 
jiné korporace územní), otázka dobrovolného nebo nuceného :VIj
jetí úřadu jest vedlejší. Nucený poměr orgánu patrný je též z roz
\':iz:iní poměru oTgánového, vzdání se funkce jest možné jen ~e 

73) 1. c. str. I38. 
74) H. Preuss, Da's sHidtische Amtsrecht in Preuss en. 
'1 5 ) Preuss uvádí příkladem Chr. \i\f olffa a názory Bedřicha· Velikého. 
Te ) Gerber, Grundziige des deutschen Staatsrechts, 3. vyd. st r . 77. 
77) M. Seydel, Grundziige einer allgemeinen Staatslehrc str. 77 sl. 
78) Tamtéž str. 62. 
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sch válenim státní moci. Orgán nabývá jmenováním subjektivního 
práva veřejného na svou funkci .79) Toto právo může mu býti sice 
vůlí korporace (durch den Gesammtwillen der Korporation) odňato, 
];ouze však v případech Z<ikonem stanovených. V tomto hoch'.: CJll- . 

,chyluje se Preuss značně od názorů J el1inkových, kter,ý tvrdí, že 
nikdy nemá orgán subjektivního práva na svoji funkci, toliko uu 
náhradu za vykonávání funkce má subjektivní nárok verejno
právní. Zajjmavým způsobem konstruuje Preuss pro nárok úřed·

níka na plat jakýsi nárok alimentační; při tom je tento nárok 
nárokem soukromoprávním, při čemž se opírá Preuss též o některá 
rozhodnutí německého říšského soudu.80Y 

Proti Jellinkovi hájí Preuss v širší míře samostatnost korpora
tivní 'poyahy samosprávných svazů. Státu přiznává pouze právo 
potvl"zovati některé zflkony samosprávných korporací, jinak uzná
vá samo~tatné kompet~nce těchto korporací. Orgán obce není nikdy 
orgánem stát nim , ani když vykonává přenesené funkce státní, tyto 
funkce přenesené jsou právy obce jako orgánu státního '~důsled
kem učení o subjektivním právu orgánů na kompetenci) . Korpo
race státní ' nadřizena je korporacím autonomním, avšak pouze 
jako celek, úředníci korporací autonomních zůstávají vždy orgány 
samospra vnými. 81 ) 

Vedle theorie orgánové, která nabyla dnes pi-evahy v literatuře 
veřejného práva, vysvětlován je pomer orgánů k prá"nické osobě 
státrií a tedy vůbec činnost státu analogií soukromoprávního po
měru zastupitelského. Tuto theorii romani'Stickou přenáší do obo
ru veřejného práva Schlossmann; 82) mezi státem jako juristickou 
osobou a orgánem vznikají právní poměry, nároky korporace na 
určité povinnosti orgánu, které se zakládají na určitém konání, ne
konání nebo snášení orgánu, na vydání toho, co bylo právnickou 
osobou získáno atd. , na druhé straně nároky orgánů vůči práv
nické osobě na s~užné, na náhradu výloh, na . Jiberaci od·. převzatých 
závazků proti třetímu, a:tci.83

) tedy vesměs známky poměru mezi 

79) Cit. s. str. 104 sl. 
80) Cit. spis str. 446. 
81 De lege lata musí však Preuss doznati , že stav vytvo ř en)' pnl

skými městsk)'mi řády této theorii zcela neodpovídá c. s, str. 140 sl. 
SZ) Organ und Stellvertreter, lherings J ahrbiicher fur dic Dog

matik (les biirgerlic.hen Rechtes 1902, str. 289 sl. TýŽ Die Lehre von der 
S tellvertretung 1902 . 

83) 1. c. str. 302. 
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dvěma samostatnými právními subjekty, což považuje Schlossmann 
za neslučitelné s učením- orgánové theorie. Tyto právní poměry 
mezí korporaci (státem) a jeho orgánem mohou býti vysvětleny 

toliko tak, že korporace i orgán jsou samostatné právní subjekty~ 

-sobě kooJd~noyané, při čemž tak zv. orgán zastupuje korpo~ací~ 
která jest 'zcela -samostatnou právnickou osobou, od orgánu zcela -
udlišnou, na základě mandátu, negotiorum gestio nebo jiného za
stupitelského poměru. 

Hlavním nedostatkem této Schlossmannovy theorie o zastuu
pení je to, že nepodává uspokojivého vysvětlení pro juristickou pn
vahll státu, spokojuje se úplně s pojmem morální osoby roŤnani.::,t"i
Ckl' pL'flvověd1', také pro obor veřejnoprávní působnosti státI}, ,Teiw 

námitky o nejasnosti, mystičnosti atd. orgánové theorie ztrácej] 
svůj základ, nepodává-Ji sám uspokojivějšího vysvětlení povahy 
státu. Preul;ls odmítá pokusy o aplikaci poměru zastupitelského. na 
veřejnoprávní poměry vůbec ze zásadního důvodu, že individuali
stická theorie o právnické osobě i zastoupení jsou instituce zakláda
jící se veskrze na právu soukromém, resp. majetkovém.8 4

) Vychází-li 
se z tohoto předpokladu, že se při individualistickém chápání souhrné 
korporativní osoby odmyšluje její organické složení z jednotlivých 
dílčích ' osob, tedy vychází se od fingované jednotné povahy této 
osoby, potom řeší se problém orgánu snadno poměrem zastupitel
ským, praví Preuss86

) a dodává: v tom se shoduje civi"istická theo
rie Schlossmannova naprosto s pseudopublicistickou theorÍÍ o vla
daři (pseudopublicistische Herrsehertheorie), čímž nepochy).mě míní 
theorii Seydelovu a Bornhakovu. 

Bylo již poukázáno na to, že realistická theorie Duguitova 
má některé styčné body s theorií Seydelovou, ač se svým základním 
pojetím od ní zcela odchyluje. 

Názory Duguitovy na problém orgánů státních jsou takové: 

Duguit odmítá předně vůbec název orgánu. 8ti
) Neuznávaje 

zvláštní osobnosti státní ani zvláštní vůle státní, neuzná\á ani 
zvláštního postavení osob, které by vůli státní realisovaly. Osob1', 

84) Stellvertretung oder Organschaft? lherings ' Jahrbi.i ch er 1 9 02, 

"tr. 429 sl. 
85) 1. c. str. 450. 
86) Tam, kde účelem svých SpISU Je Duguit nucen používati běž'- ' 

ných náZOrll, jako na př. ve svém Manuel de droit c~~stitutjónnel , 
ohražuje se v)T slovně proti názvu orgán, 1. c. str. 1221 sl. 
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které jeq.nají za stát, jsou buď vládnoucí sami, nebo agenti vlád· 
noucích, kten mají podíl na výkonu služby, která spadá do někte
rého z povinných oborů ,činnosti státní, o které pečuje veřejná služ'
ba (servicé public). 

Rozdíl mezi vládnoucími a agenty státnimi jest podle D. ta
kOVIÝ: 87

) Vládnoucí jsou osobními držiteli vládní moci, nejsou po
drobeni žádn~ hierarchii, je-·Ji takových vládnoucích vé státě více, 
zakládá se jejich vláda naJ jejich spolupráci, kterou se vzájemně 
omezují) nikoliv na podřízenosti. Naproti tomu však agenti (tak 
nazývá D. důsledně oIgány), nemají . moci původní, nýbrž odvo
zené, jsou ustanovováni vládnoucími, aby vykonávali určitou funk.:. 
ci. Tento rozdíl v původu moci se jeví také v platnosti jejich aktů : 

kdežto akty agentů mohou býti vždy buď od agentů jím 'nadříze

ných neb od vládnoucích zrušeny nebo opraveny, a i jejich vyko
natelnost závisí od toho,j zda v:ádnoucí propůjčí jim k ~konu 
jich svoji moc, proti aktům vládnoucích není opravného prostředku 
a je-li tu, jest jeho provedení opět závisl.é na propůjčení mocí od 
vládnoucích. Moderní ústavy směřují k tomu, aby vládnoucí byli 
jaksi odděleni od ovládaných a za tím účelem jsou vládnoucí ome.- ' 
zováni vždy více pouze na činnost z á k o no dát 'll o u ; naproti 
tomu jurisdikce a administrativa je vyhrazena agentům, při kte
rých jsou dány garancie proti zneužití výkonu moci.88

) Tak jest 
tomu v přítomné době ve Francii. Z tohoto poměru mezi vládnou
cími a agenty (a ovšem též v souvislostí s Duguitovou naukou o vý
znamu právních norem) plyne též názor na hierarchickou nadří
zenost vládnoucích nad agmity : subordinace taková! vlastně neexi
stuje, agenti zavázámi jsou pouze ku poslušnosti zákona, nikoliv 
nějaké zvláštní moci orgánu nadřízeného . Stejně instrukce vydané 
vládnoucími, nikoliv zákonem, nemají významu právního.s9

) 

Rozhodne-li agent v mezích své kompetence a Je-li rozhodnutí 
toto konečné, jsou jím i vládnoucí vázáni a jediná možnost změniti 

tato rozhodnutí (ovšem jen pro futuro) jest změniti při slušné zá
kony. 

Při tom není zásadniho rozdílu mezí funkcionáři soudními a 
adrninistrativními.90

) Má-li .býti činěn rozdíl mezí jurisdikcí a ad-

87) Poslední názory D . v Droit constitutionnel II. sv., s tr. 417 si. 
z r. 1923. 

88) Tamtéž str. 418. 
S9) L'État, sv .II ., str. 448 sl. 
90) L'État, sv. II., str. 450 sl. 
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ministrativou, třeba rozeznávati podle povahy konaných . aktů, zda 
jde o aplikaci právních norem nebo akt sprá.vní, nikoliv podle po
vahy funkcion~řovy. 

Tato vázanost státní moci uznává se sice všeobécně pro ná
lezy jurisdikční, ne však vždy pro nálezy spr'ávnÍ. Tuto yáza
nost nevysvětluje však D, autolimitací státní moci, nýbrž tou 
okolnosti. že funkcionáři, a to stejně agenti administratiYní jako 
jurisdikěnÍ, konstatují určitou subjektivní situaci na základě zá
kona. Poněvadž pak zákon je podle D. jen formá'ní konstatování 
právnieh norem st.átem nevytvořených a státu a ovšem i vládnou
cím nadřizenýeh, jest patrno, že i akty zjišťující jistou subjekt.ivní , 
situaci na základě zákona jsou vládnoucím nadřízeny a nemohou 
jimi býti měněny_ 

Protože ani ,;ládnonci nemohou dávati příkazů agentům, ne
mohou tím méně dávati agenti nadřízení. příkazy agentům podří
zeným; také tito nižší agenti jednají ve své kompetenci zákonem 
stanovené a na zákoně se zakládající. U moci nadřizeného agenta 

. sluší rozeznávati mezi mocí nařizo,Tací (cornpétence réglementaire) , 
totiž mocí organisovati službu pomocí vše{)becného rozhodnuti , 
které lná vnHřní platnost, a kompetencí vydá vati všeobecné in
strukce '( l'instruction par voie générale). V prvnírn případě vzniká 
pro agenta podřízeného kompetence tak, jako by určoval zákon, a 
stejně je zde dána cesta sporného řízení aclrninistrativního. ll1

) 

Pokud se týká ještě poměru mezi nadřizen~Tmi a podřízeným] 
agenty, neznamená hierarchie, že by nadřízeD;á instance mohla 
v rozhodování nahraditi instanci podřízenou , V souhlase s panu
jícími názory učí i D., že ku platnosti aktu jH třeba, aby projev 
vůle učinil agent zákonem stanovený. Hierarchie projevující se 
v revisi aktů, nemůže se uplatniti než, u aktů jednostranných de 
puissance publique.92

) Naproti tomu akty dvoustranné, jejichž plat
Jl'ost je zá \'Íslá též na vůli spolukontrahentově, nepodléhají této hier
al'chii. 

Akty jurisdikční nepodléhají podle Duguita dohl@du hierar
chickému proto, poněvadž akty ty netvoří nových účin1<:ů právních, 
a konstatují toliko ul'lčitou subjektivní situaci právní. Instanční po
,řad soudní není hierarchií; to je patrno na př. z toho, že odvolací 

91) L 'État, sv, II., str. 46ľ, 
02) J, c, str. 479. 
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soud . nemůže jednati o ničem ex officio, nýbrz toliko z podnětu 
s tY'any. 

Revisní moc při jednostranných aktech administrativních je 
jednak reformační a kassační, jednak též substituční v případě, že 
podřízený agent svých povinností nekoná. 

Rozeznávání mezi agenty de puissance publique a agenty de 
géstion poyažuje Duguit za překonané, a v pozdějších spisech 
upouští od t()hoto dě ' ítka úplně.U3 ) Jediné dě:ení, které Duguit n;ezi 
a genty státními připouští, jest dělení na agents fonctionnaires a 
a gents employés_ 

Agents fonctionnaires (a o ty zde jde) ~ jsou ti agenti, ktei-j maji 
trvalý a pravidelný podíl na chodu veřejné služby bez ohledu na· 
to, zda konané úkony jsou povahy právní nebo hmotné '(materielnj). 
Rozhodn.ým momentem je povaha. služby, na které má agtmt podíl, 
niko'i," poyaha aktu, který koná. Pod pojem a.gents fonctiollnaires 
subsw11uje D. výslovně i dělnjky zaměstnané ve veřejných službách, 
na př. železnicíc.h,9!) a pojímá tedy pojem tento hodně široce; prak-: 
tické dúsledky toho objevují se zejména v partii o právu ·na stávku 
u agents fonctionnaires: D. dúsledně toto právo na stávku pDpírá, 
ice patrn"ě též pod vlivem silných stávkových hnutí z r.' 1920 a 

1921, ale též ve shodě s theo]etickými základy své nauky o orgá
nech. 

Bylo již řečeno , že zamítá Jellinkovo roz~išování mezi právem 
kompetence, jehož · nositelem jest stát a právo na uznání vlastnosti 
funkcioná.řské, jehož subjektem je úřodník. Kompetence je podle D. 
moc, podle které přísluší vykO"návati funkcionáři taký neb onaký 
akt, který připadá vykonáya.ti vládnoucím.95

) 

Aby tyto akty byly platny, k tomu je ·třeba, aby jednak od)JJ
yíclaly určitému státnímu účelu '(všeobecnému) , jednak aby odpo-

!l:: ) Droit constitutionneÍ , sv . lIL, str. I I sl. Rozdíl m ezi actcs d 'au
torité (de puissance publique) a akty de géstion precisoval Berthélemy 
takto: l'acte ďautO'rité est celui par lequel l'administration commande 
on défend quelque chose, l'acte de géstion celu i, que les a.drninistrateurs 
-6.ccomplissent, soit pour le profit du domaine privé, soit pour le fonc
tionnement des services publics, dans les condi,ti-ons ou les particuEers 
operent pour la géstion de leurs pr,o!pres affaires. C'est ainsi tout arte 
rontractueľ ou matériel, quelque soit son , but, accompli par l111 Íonc
tionnaire administratif, cit. spis str. 22. 

94) Droit constitutionnel, sv. III., 1923, str. 9 sl. 
95) L'État, sv. II., str. 493. 
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vídaly onomu zvláštnímu účelu, kteriÝ má plniti funkcioná.ř na zá
kladě příslušného zákona. :Kompetence dává agentu možnost pro-: 
jeviti s voj i vůli, při čemž zákon spojuje s projevem právní úči
nek v tom případě, směřuje-li k cíli zákonem určenému. Poněvadž 
jde o právní účinek aktů, může jíti též pouze o činnost povahy 
právní, nikoliv povahy hmotné, třebas by ji konal i agent fonction
naire. Přirozeně, že také zde D. neuznávaje subjektivních práy 
konstruuje objektivní možnost, ve které může funkCionář platně vy
konávati akty právní. Akty funkcionáJřů mohou býti buď utvoření 
(kreace) nové subjektivní situace právní, ať kreace jednostranná 

,'nebo dvoustranná, tedy podle panujíci theorie akty administrativní y 

nebo konstatování právní situace, akty jurisdikční. Konečně jsou 
akty, kterými se konstatuje právo objektivní, akty zákonodárné: 
tato moc zákonodárná je však většinou vyhrazena vládnoucim, a 
funkcionálřům zbýyáoby,čejně jen méně významná část této mocí 
v podobě vydávání instrukcí všeobecně zavazujících. , 

Určité formy, na které jest výkon aktů vázán, mají pouze jen 
yýznam, že omezují kompetenci funkcionářovu. 

Tu přichází D. k otázce, kdo je subjektem práv, jež funkcionář 
vykonává. ,Předem zamítá ot~ku, že stát, neboť stát je podle jeho 
theorie pouhý poměr mezi vládnoucími a ovládan:ými a samostat
ných práv míti nemůže. 

Stejně zamítá theorii o samostatné právní osobě orgánu, ,jak 
učí theorie orgánová, kdyby zde byla vůle odlišnru od vůle funk
cioná,Ťovy, nemohla by to býti jiná vůle než vůle státu. 

Kompetence není konečně ani subjektivním právenl funkcio
nářovým. D. zkoumá tuto otázku pro právo francouzské a uvádí 
tyto argumenty proti , subjektivnímu právu funkcionářů na kom
petenci: Neexistuje právnilio prostředku, kterým by se mohl funk
cionář domáhati své kompetence. Tak agent podřízený nemůže se 
domáhati procesní cestou 'nápravy, jestliže agent mu nadřízený za
sáhne do jeho kompetence. V případě, že by šlo o spor o kompetenci 
mezí dvěma ministry, může býti Conseil d'Etat dotázán o míněni 
v této sporné otázce, avšak nikterak nemůže o ní vynášeti rozhod
nutí jako nejvyšší tribunál správního soudnictví ve věei spor'né.96

) 

Dále nemůže funkcionář odepříti výkonu funkce, eož svědčí 

pro to, že kompetence není jeho subjektivním právem. Tento důvod 
však D. sám považuje za slabý a neklade naň větší váhy. 

96) L'État II., str. 503 sl. 



na zá
)st pro
mí úči
Jněvadž 

povahy 
)nction-
1 práy~ 

dně vy
ltvoŤení 

str anná 
;rativní, 
ně jsou 
odárné: 
Jcím, a 
to mocl 

uze jen 

kcioll ář 

Ue jeho 
mostat-

nu, -jak 
l funk-

unkcio
L uvádí 
}, kom
l funk~ 
lůže se 
:mý za
_petenci 
míněni 

LOzhod
)rné.96 ) 
svědčí 

důvod 

P,o'jem státu v novějších francouzských th eoriích . 419 

Jako další důvod uvádí D. nemožnost resignace (demise) funk
cionářovy bez akceptace nadřízeného agenta, resp. yládnoucích. 
Vedle! toho jsou jisté funkce, které se ukliidají imperabvně, i bez 
souhlasu toho, koho postihují, jako na př. povinnost býti porotcem. 

Konečně jest to nemožnost delegovati funkci na rozdíl od sub
jektivnjho práva, které je možno vždy delegovati. Rozdíl mezi de
legací soukromoprávní a touto t. ř. delegací na základě zmocněni 
zákona ve veřejném právu jest takový: 

Osoby, které mohou b&ti při přenesení kompetence zvo]en'Y 
quasi mandatrurem, jsou stanoveny zákonem samym a volnost yolhy 
jest zákonem krajně omezena, kdežto při delegaci soukromoprávnj 
je vo'ba zás,adně neomezen á (mimo osoby ' všeobecně n ezpůsobilé 

k právním činům atd.). 

Dále nezaniká takovéto přenesen~ kompetence smrtí ma:ndan
to vou, kdežto delegace soukromoprá vní smrtí mandantovou zaniká. 
D. argumentuje tak z čl. 82. fr. zákona o obeeném zřízení,97) který 
praví, že delegace obecnímu starostovi udělená trvá tak dlouho, 
dokud není odvolána. 

,Z toho usuzuje D., že nelze mluviti ve veřejném právu o dele
gaci, a , že to, co se obyčejně delegací nazývá, jest ve skutečnosti. 

pouhá nominace, jmenovánÍ. Funkcíonář, který delegaci dostává, 
ziskává novou svoji kompetenci na základě zákona a nikoliv z vůle 
funkcionáře delegujícího, stejně jako funkcíonář jmenovaný není 
delegátem funkcionáře, který jej jmenuje. Funkcionář delegovaný 
5e tedy vlastně funkcionářem jme n o van Ý m a na tuto 'tak zv. 
delegaci vztahují se též všechna pravidla o nominaci, tak nemožnost 
zříci se jí, nemožnost odepříti výkon, nemožnost revindikace. Akt, 
kter'ým se tak zv. delegace ' ve veřejn'ém právu děje, je pouze pod
mínkou, na které jest učiněno závislým přenesení kompetence , 'na 
funkcioná,ře určeného zákonem.98

) 

Pokud se týče náhrady, která funkcion á.ři přísluší za vykon á
vání jeho funkce, setrvává D. důsledně n a svém stanovisku , že j áko 
nem á funkeionář subjektivního práva na funkci, tak ho nemá ani 
na požitky peněžité nebo na náhradu jiné povahy s funkcí tou spo
jenou. Na tomto místě souhlasí rovněž, se slovy jellinkovými, že 
odměňování státních fu nkcionářů neděje se podle kvality a množ-

97) Lai municipale z 5. dubna I884, 
9 8) L 'État, sv. II ., s tr. 5I4. 

, 
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ství konané práce, nýbrž podle volných uvážení čistě veřejnoprá v
ních (ohled na reprezentaci atd.).99) 

Argumentace D. jest opět tato: Situace funkcionářů ve Fran, 
cii může .b1rti změněním zákona, což platí i o starých ůřednících.100 ) 
Naproti tomu uznává, že nárok na $lužné řádně splatné a zadržo
vané je s i t u a c í s u b jek t i v n í, chrá,n'ěnou rekursem subjek
tivním. 1n1 ) Totéž platí o nároku na pense. D. vrací se zde ke své 
konstrukci subjektivní situace právně chráněná, o které již byla 
výše učiněna zmírka (str. 403 t. s.). Spory 'o přiznání pense jsou 
~>contentieux J.e pleine juridiction(,102) subjektivní situace žalobcoya 
hlíží se lak úzce subjektivnímu právu, že D. sám praví o ža'obách, 
Z(,\ jsou »titulaires ďun droit subjectif«. 

Naproti tomu D. popírá, ze by vysloužili úředníci '(důstojníci) 
měli subjektivní právo na pensi: konstruuje opět objektivní právo, 
jPhJŽ provedení je ovšem závislé na vůli úředníkově. 

IHedník, který ve s~užebním pořadí byl přeskočen úředníkem 
mladším, má právo stížnosti na Conseil ďEtat, což však podle D. 
není dúkazenl, že by měl subjektivní právo na jmenování, nýbrž 
tolíko ochranným prt)středkem jeho zájmu jako občana, aby ob
jektivní zákonnost byla zachována.103) Analogická 'pravidla jako 
pro jmenování úředníků platí též pro jich revokaci. Proti revokaci 
t. zv. admimstrativní, t. j. bez udání důvodů , možný jest recours 
pour exces dupouvoir, směřující k nápravě tehdy, nebyla-li revo
kace vykonána příslušným orgánem a nesleduje-li cíl, který má na 
zřeteli zálwn. Zvláštní postavení tak zv. nesesaditelných úředníků, 
jako soudců, profesorů vykládá D. pouze zvláštním omezením or
gánu, který má právo revokace, nikoliv ilejakým subjektivním prá
vem oněeh zvláštniclJ. kategorií úi;edniekých na s\·oji funkci. Ne
odvolatelnost soudců, jsouc podle D. pouze omezením kompetence 
onc,:ll orgánů, kteří jsou oprávněni přesazovati , suspendovati nebo 
,Jclvolávati soudce, není tedy ani objektivním pouvoirem úřeo:Qíko-

9ll) T:1mtéž str . 557, Jellinek, System d. 6fi. suhjektiven Reehte 
str. 172 sl. 

100) D. uvádí tu jako svého předchůddce L <L f e r r i e r a,' Trai té 
de la juridiction administrative et de reeours contentiellX 2. vyd. rS96. 

101) D . cituje rozhodnutí Conseil d'État z I. prosince 1900 (případ 

Pierra Lotiho). 
102) Tamtéž str. 567. 
103) Tamtéž str. 573. 
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vým;1()~) nesesadHelnost soudcova není stanovena v zájmu soud
cove .. nýbrž ,r zájmu souzeného. 

T()tl~ž platí dle D.Ll důstojnících, ačkoli tito podržují i po ~)Yé 
l'e~lOkaci 'synji hodnost (son grade), tento grade však nepředstavujP 
žár1!1(Ju fllnkci, jim nedostá'vá se důstojníkovi žádné kOJl1petence. 
lr~'b1:'Ž znamená a tvoří toliko jistý stav pro něho, tedy, situaci ob
Jektivní, avšak nikoliv subjektivní právo. Ani rčeDí »1e8 officiers 
sont propriétaires du grade« neznamená podle Duguitoyy koncepce 
v'astnictví nic jillého, neboť i vlastnictví jest pouhým stavem, Pou
voir objectif. Důstojník nemůže se však svého gradu vzdáti, demise 
musí býti příslušným orgánem akceptována: i z toho je patrno 
~e není j.eho subjektivním právem. 

Pro některé kategorie francouzsk!ých úředníků ministerských: 
notaires, avoués, huissiers, avocats au Conseil d'Etat, commissaires 
priseurs, agents de change atd., které S1 udržely jako zbytek pro
d,~jnosti a dědičnosti těchto míst z doby předrevoluční zvláštní po
stavení, přijímá Duguit theorii Garsonnetovu/05

) který l'lneznává 
reální právo, řídící se výlučně civilním právem ve vztahu se sou
kromníky a pouhou funkci bez jakéhokoliv subjektivního práva ve 
vztélhu ke státu. 

Objektivnímu pouvoiru funkcionářovu odpovídají ohjektiYTlí 
povinnosti, které nejsou stanoveny jako u soukromých pracovních 
]lúměrů smlouvou, nýbrž zákonem, který stojí nad smluvními stra
nami. Povinností funkcíOIiářovy neporušovati zákona. jsou pod 
sankcí reluusu pour exces du pouvoir, ev. trestní sankce zneužití 
m,)(;Í úřední; dále přiznává ·D. občanům, kterým se ' nesprávným 
rozhodnutím děje křivda, právo vzepříti se funkcionářů.m nesprávně 
jednajícÍDl . ve smyslu deklarace práv lidských a občanských 

z r. 1793.106
) 

Dále má funkcionář povinnost vykonávati jistou čjnnost, a sjce 
v (luchu' onoho účelu, který zákon předlJisuje. Sankcí na správné 

104) Tamtéž str. 588. 
105) Garsonnet, Traité de procédure sv. 1., str. 330, 2. vyd., cit. dle 

Ouguita . 
lOG) Tato deklarace stanovila ve svém čl. IQ a TI: »Tout citoyen 

appelc ou saisi par l'autorité de la loi dOlit obéir cl l'instant; il se rend 
\:oupable par la résistence. Tout acte exercé contre un Jlomme hors 

. les cas et sans les formes que la loi détermine est arbitrairc et ty
rannique ; celui contre lequel on voudrait l'éxécuter par la viollence 
é1 Je droit de le repou sser par la .force .< 
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vykonávání účelu jest hierarchická kontrola a s ní , spojená pravo
moc představeného rušiti nebo měniti akty podřízeného. Tyto sankce 
so nemohou ovšem vztahovati na pouhé úkony materielní, actes de 
g6stion, poněvadž nejsou povahy právní '(srov. v,ýše). 

Sankce správného jednání funkcionářů jest v kontrole sborů ; 

tak kontro-a vlády '(ministrů) j'est věcí parlamentu (§ 1., čl. 6. 
ústavlliho zák;pna z 25. února 1875, který stanoví vedle solidární 
odpovědnosti ministrů ještě individuelní odpovědnost minístrů za 
jejich osobní akty). D. nazývá tuto individuelní odpovědnost sur
veillance administrative. To je sankce nad géstion ministérielle. 

V celé otázce právního postavení orgánů jest charakterisováno 
stanovisko D. tím, že stále klade důraz na povinnosti vyplýyající ze 
zákona, nepřikládá však významu rozkazům nadřízených orgánů 
podřízeným, a to ani ve službě vojenské. Jest tedy velmi zajímavo 
sledovati názor D. o tom, jak si má počínati agent podřízený, kte
rému byl dán nadřízeným jemu agentem rozkaz porušující zákon. 
Pro civilní správu jsou některé positivní předpisy ve francouzském 
právu, kde' příkaz představeného exkulpuje agenta podřízeného /07) 
to jsou však podle D. pouze vlýjimky ze všeobecn~ho pravidla, podle 
kterého '(níkdy) neopravňuje rozkaz agenta nadřízeného, který 
směřuje ku porušeni zákona. Tím , staví se D. na stanovisko rigo
l~osnější než Laband, který uznává pro funkcionáře podřizeného 
pouze povinnost zkoumati oprávněnost aktu pouze po stránce for
TIlální ' je-li příkaz po stránce formální bezvadný, je podřízený 

f{lnkcionář povinen jím se říditi. 
Při tom nečiní D. rozdílu, zda čin znamená přestupek zákona 

trestního či pouze rázu civilního. Z tohoto syého stanoviska, které 
přiznává individuelnímu uváženi funkcionářovu tak značné pole 
a volnost jednání, slevuje značně v jednom případě: pokud jde 
o agenty vojenské. D. zdůrazňuje tu účel armády, ' býti slepým ná
strojem v rukou vládnoucích, takže funkcionáři ve službě' vojenské 
nemohou býti povinni zkoumati oprávn'ěnost aktů, ku kterym jich 
vládnoucí chtějí použíti. Totéž platí o ozbrojených agentech civf
ních, kteří jednaji podle disposic příslušných, jim nadřízených 

agentů. Od těchto disposic sluší rozeznávat~ rekvisici, při které 
agenti civilní správy se obracejí na ozbrojenou moc ' se žádostí 
o zakročení; v tomto případě podléhají však funkcionáři vojenští 

, " , i 1 Tj 
10í) Čl. I 14, § 2 Code ' péna1. 
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opet pi~ímo vládnoucÍln, kterým jsou zavázáni k poslušnosti bez
po.dmín8Čně, naproti agentům civilním však zachovávají svoji ne
odvislost a jsou povinni zkoumati legálnost žádosti '(rekvisice). Bez
podmínečná poslušnost, která nepřipouští možnosti zkoumání le
gality, existuje též uvnitř vojenské moci, mezi agenty nadřízenými 
a podřízenými. . 

V souvislosti s theorÍÍ o orgánech státních pojednává Duguit 
též o orgánech samosprávných a o státech složených. Duguit ne
uznává existence samostatných samosprávných území, korporací 
podřízených státní svrchovanosti; orgány obecní a departementní 
jsou mu pouze · agents décentralisés, kteří se liší způsobem svého 
ustanovení od agentů ústřední správy) (agents centTalisés). Decen
tralísace taková vyskytuje se vždy, kdykoJ.iv je nějaký agent usta
noven bez intervence (třeba nepřímé) vládnoucích. Nej'častější 

způsob tohoto ustanoveni je ovšem volba. To je hlavní rozdíl 
agentů decentralisovaných od agentů centralisovaných, poně

vadž jinak jednají i agenti decentralisovaní, ať agenti obce 
nebo departementu, v oboru veřejného práva vždy jako agenti 
moci státní. Ani volení agenti samosprávní nejsou zástupci míst
ního voličstva, ktere je zvolilo, nýbrž jsou pouze agenty vý
konnými.10S

) Kompetence agentů decentralisovaných je vždy ob
jektivní pouvoir těchto osob, zak~ádající se na zákoně, podobně jako 
u úředníků eentralisovaných. Duguit konstruuje jednotlivá 
opl'ávnení agentů decentralisovaných (mairea a , conseil mllnicipal) 
jako pouhý výkon kompetence státní moci, tak pro stanoveni obec
nich přirážek, pro výkon moci policejní atd. Duguit odpírá tedy 
samospl'ávným sv·azkůrn veškerou pravomoc veřjnoprávní a snaží 
se to dokázati rozborem francouzskeho zákonodárství a francouz
ské jurisdikoe. Také pokud jde o legislativní činnost agentů decen
tralisovaných Ca federovaných), není mezi ní a legislativní činností 
agentů centrálních, · pokud je jim přiřčena, žádného zásadního roz
dílu, pouze jest omezena; na užší okruh územní a smí se pohybo
vati pouze v mezích kompetence svého statutu. Zásadně zvláštní po
stavení mají agenti decentralisovaní ve směru hierarchické podří
zenosti : nejsou podřízeni hierarchii jako agenti centrální, nýbrž 
pouze jejich kontrole; akty jejich mohou býti od agentů · centrálních 

108) Toto tvrzení dokládá Duguit zejména slovy ústavy z r. I791': 
Les administrateurs n 'ont aucun caractere de r eprésentation (t itul TIT , 
kap. IV. , odd. II." čL 2 . 
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nebo konečně od vládnoucích buď schválen y nebo neschyáleny, ni
koli však měněny a reformovány. 

Pojem tuteile administrative D. odmítá, hlavně z toho dúvo
du, že není tu známéhO' subjektu, ktertf by mohl pocl tímto dozo
rem státi. 

Historickým vývojem francouzského práva vysyětluje D. s1115-
šené postavení obecního starosty, který jedná jako agent centra]iso
vaný i jako agent decentralisovaný zároveň, vždy však podléhá cln 
jisté míry hierarchickému dozoru nadřízených agentú centralisoya
ných Csurvemance de l'administration supérieure).109) 

V souvislosti se správou autonomní pojednává. Duguit též o stá
tech složených. Vyplývá to z jeho stanoviska, že té~ orgány státú 
federovan~-ch jsou pouze agenti decentralisovaní: o . kterých platí 
totéž, co o orgánech svazků autonomních. Federalismus liší S8 od 
autonomie pouze tím, že při zřízení federálním existuje pro vlád
noucí pravní závazek přenechati určitou kompetenci v určitém vy
mezeném území agentům decentralisovaným.llO

) Tento právní zá
vazek, bez ohledu na to, zda vznikl smlouvou nebo aktem jedno
strannCÝill, nedovoluje vládnoucím zrušiti decentralisaci fecleroya
ných agentů ani aktem zákonodárným. Kdyby vládnouci na zák' adě 
svého mocenského postavení tento právní závazek přes to zrušili ~ 
dopustili by se porušení právní povinnosti, jejich čin byl by pouhý 
státní převrat. Z tohoto závazku nevznikají však na druhé straně 
agentům clecentralisovaným žádná subjektivní práva, nýbrž záya
zek tento spočívá pouze v povinnosti respektovati právní sih~aci 
třeba stvořen'ou svou vlastni vůli.lH) 

Z tohoto h~ediska považuje D. na př. útvary dominií kanad
ského a austrálského za pouhé útvary autonomní neboť kompetence 
jejich byla jim přiznána jako koncesse anglickým parlamentem hez 
jakéhokoliv právního závazku.112) 

ln!)) 1. c. str. 749 sl. 
110) 1. c. str. 758. 
111) 1. c. str. 766. 
112) Tento názor je velmi zajímaV)T; podle" tohoto kriteri~. byla by 

Podl<arpatská Rus útvarem fedeiovan)Tm, nikoliv autonomním, neboť 
.lávazek respektovati ji je pojat v čl. lO-131 smlouvy mezi čelnými moc
nostmi spojen)Tmi i sdruženými a Československem podepsané v St. 
Germ,1in-en-Laye dne 10. září 19 19 (1 v mírové srnlOtlvě St. Germ. linsk é 

čl. 53. Srovn. Weyr 1. c. str. 92-93, naproti tomu Hoetzel {Tstavní: li
stina čs. republiky, Sborník věd práv. a stát_, roč. XX. , s t r. 4. 
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Názory Duguitovy o. povaze orgánů vedou, předem k opět

nému rozlišování mezi státem v oboru jeho ' působnosti veřejno

právní a fiskem jak subjektem práv soukromých, zejména majet-
, kových,11.:\) třebaže Duguit sám tato' rozlišován~ zamítá. Kdežto 

v oboru soukromého, zejména majetkového práva, nebude se opět . 
lze vyhnouti konstrukci právnické osoby státní jako subjektu práv, 
resp. suhjektivních právních situací, eliminován je v oboru veřej~ 
ného práva pojem zvláštního subjektu právního vůbec a veškerá 
moc veřejná přenesena přímo na v' ádnoucí. To. je jeden z nedo
statků Duguitovy theorie o státu a platí o tom obdobně to, co bylo 
řečeno při kritice Berthélemyho pojm'u státu. 

N a druhé straně nutno uznati, že Duguit řešil prob:ém orgánů ' ' 
státních důsledně podle své nauky a že dovedl se vyhnouti úskalí, 
na 'kt.eré narazily individualistické theorie německé; které veškeré 
obtíže skytající poměry řešily prostou analogií poměrů soukromo
právních. 

1'1 yšlenka Duguitova, že úředníci (funkcionáři) jsou garanci,i 
, občanů pro činnost státu právu odpovídající není sice původní, ný
brž se vyskytuje též již :u Gerbera,114) má v-šak ovšem zvláštní vý
znam v D. nauce, kde identifikuje se stát s vládnoucím, a kde tedy 
i po Dtránce theoretické zneužiti moci státní ' je hrozivější. Agf'liti 
nejsou však u Duguita pouzí vykonavatelé příkazů vládnoucích,114a) 
tíra méně jsou pouhými služebníky jejich na základě poměru sou
kromoprávního, jak je chápal patrimoniální stát, naopak jejich po
stavení zakládá se přímo na zákoně, jejich kompetence vymezena 

113) Duguit uznává výslovně CL'État, 2 . sv ., str. ;'01), že po,sitivní 
zákonodárství francouzské zná patrimoniální osobnost departem entů a 
obcí: »Les communes et les départements sont titulaires de droits patri
moniaux, ils ont des otganes qui exercent ces droits, gerent ces biens4:; 
tím spíše tedy bylo by třeba uznati i ve francouzském právu 'patrimo·· 
niální osobnost státu, ač D. to popírá, sro,vn. Le droít social, le droit 
individuel et la transformation de l'État, 3. vyd., str. 86: La dette 
d'argent elle meme n'imp1ique pb,int une personalité patrimoniale de 
l'·État. Quand on dit que l'État est débiteur d'une certaine s.}mme, cdla 
veut dil." e tGut ~implement que les agents compéte.ns sont obligés de 
délivrer un mandat de paiement cl telle personne sur 1a caisse pub1ique 
et que le comptable des deniers de l'État est obligé de payer mlporteur 
du mandat la' somme indiquée. 

114) 1. C. str. II2. 

lHa) D. neuznává vttbec p<odstatného rozdílu mezi vůlí vládnou
cích a ovládaných. 

Sborník včd právní.ch a státní.ch. 29 
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je zákonell1: jejú .. h funkce nejsou y:ykonáyánínl roz1-::a.zú nadříze
ných, l'efip. vládnoucích, nýbrž vyplývají přímo z.e zákona. Bylo 
již poukázáno k tomu, že Duguit důr3:zně odmítá lllyšlenku, jako 
by poměr státních agentů byl poměrem zastupitelským: Vzhledem 
k tomu,že Duguit neuznává právní osoby státu, a že není tu tedy 

. jiného subjektu, který by . mohl agenty zastoupením pověřovati, 

mimo Yládnoucí, přešel by takovýto poměr zastupitelský nutně 

v poměr služební, tak jako u theorií individualistických, při čemž 
by vznikly ještě tím větší obtíže konstruktivní, že individualistické 
theorie uznávaly pouze jedinou · osobu (monarchu) za subjekt 
stárt:ní moci, theorie Duguitova v demokratické republice uznává 
jich však veliké ~nožství. Až úzkostlivě snaží se Duguit zabrániti 
ve své theoretieké konstrukci tomu, aby vládnoucí nemohli použí
vati agentů státních ku svým účelúm nesrovnávajicím se se záko
neln , a v této snaze zachází tak daleko, že omezuje jejich volnost 
disposiční státn:ími agenty do té .míry, že nepodává uspokojivého 
vysvětlení pro vládní moc v:ádnoucíchl. resp. nadřízených agentů, 
zakládající se na volném uvážení. Snad by tu postačil onen účel 

sociálni, kterým se podle Duguita má říditi veškerá činnost státní 
moci, v praxi by však pro konkrétnÍl případy byl tento účel kri
teriem a vodítkem příliš rnlhavým.1l4b

) 

Ve zřejmé nesnázi ocitá se Duguit maje kvalifikovati poslání 
parlamentu. Neuznávaje poslání orgánů ani reprezentační theorie 
francouzské (srov. níže), nezbývá mu než kvalifikovati poslance 
jako úředníky,l1fi) neboť parlament jako celek není mu zvlášt
ním pojmem právním, není ani samostatným organismem, ani 
nemá zvláštní, od vůle jednotlivých poslanců odlišné vůle. Při tom 
"šak Duguit sám cítí že nelze poslance s mocí zákonodárnou, kteří 
yšeobécně závazné normy právní tvoří (resp. podle Duguita la
tentní n"gle dG droit knD statuj i) , ale jejichž vů' e v každém případě 
je pii tOll rozhodujícim činitelem, dobře klásti na roveň s ostat
nimi funkcioná!ři, kteří přece většinou pouze ony normy r ealisují 
a praktikují. Proto konstruuje Duguit zvláštní solidaritu mezí vo
nči a mezi poslanci, která uceluje poměr poslance k voljčúm l~ři 

jeho funkci zákonodárné. Poslanec pak omezen je ve své ,:úli zá
konodárné; vůli může projeviti s účinkem právním Jen tehdy, když. 

114b) S tím nesouvisí přímo nenaříkatelnost t. zv. Gpatření politic
kých a učení o nouzovém právu státu, které D. rozhorlně odntit/t Les 
transformations du droit pub1ic str. 199 sl. 

115) L'État II, str. 235. 



adříze-

t. Bylo 
u, jako 
;hledem 
tu tedy 
ěřovati, 

nutně 

~i čemž 

llistické 
subjekt 
uznává 
tbrániti 
použí-

t.' záko-
volnost 

:ojivého 
~gentů, 

en účel 

t státní 
čel kri-

poslání 
theorie 

10slance 
zvlášt-

\m, ani 
?ři tom 
u, kteří 
.lita la-
případě 

s ostat-
~ ealisují 

Jezi vo-
ltm při 
dlli zá-
.y, když 

politic-
lll,'l Les 

I 

Pojem státu v novější<:h " fr~ncoUZSk)TCh theoriích . 427, 

projev Jeho v:ůle _nese se , za účelem udrženÍ. a P9~.P.e~~~. t~t9 8olicia
rity, která; jej pojí se čleňy' voličstva. Du~it 'pom~h~' si te~y theqrií 
účelovou, která determinuje v tomto případě vůli posl~~Qvu v ur
čitém směru . . J e' to opět, pokus, přímý poměr mezi vo!ičstveIp. ~ a ' 
poslancem upraviti pomocí objektivních norem a vyhnouti se všem 

, přím,ým právním , vztahům, které by mohly . býti vrkládány jako 
přenesení vůle pomocí orgánu nebo jako man4át. Pokus tento 
trpí jednak předpokladem existence oné specielní solidarity mezi 
poslancem a voličstvem který je pouhou hypothesou, jednak ne
určitostí této solidarity, takže by se v praxi dalo těžko určiti , kter-é 
jednání a který projev vůle poslancovy svým účelem této solidaritě 
odpovídá. 

Také v nazírání Duguitově ,na svazky samosprávné jeví se 
přílišn'fT duch centralisačni , který snaže se zachovati jednotu veřejné 
moci, zacházi tak daleko, že odpírá obci veškerá vlastní práva 
veřejná. Jeto přirozené při snaze vyloučiti pojem korporativních 
osob z veřejného práva vůbec: Duguit nucen je pak zařaditi i práva 
obcí do jednotného. systému státní moci vycházející od vládnoucích 
ve státě, neboť nemH. Slubjektu, kterému by práva obce přiřkl. Vedle 
toho, že tento stav neodpovídá francouzskému zákonodárství o 0b
cích, dostává SB Duguit do nedůsledné situace, že musí uznati kor
porati vní osobu obce pro obor práva majetkového, ale v oboru ve
řejného práva dívá se na její orgány jen jako na decentralisované 
age'nty státnÍ. 

Také Jeze vychází pro obor činnosti státní ,od pojmu ve
řejné služby (service public), která má zabezpečiti všeobecné po
třeby obyvatelstva, tak jak je přináší doba pro tu kterou zemi, 
a jejíž úkoly mění se podle nazírání na účely státu. 

Rozdíl mezi vládnoucími a úředníky je podobný jako u Du
guita: vládnoucí (nositelé vládní moci) rozhodují, které veřejné 
potřeby majj býti obstarávány veřejnou službou a jak má tato 
veřejná služba fungovat. 116

) Naproti t0mu úředníci spolupracují 
při tomto úkolu, tedy jsou vládnoucím podřízeni. 

Vládnoucími podle francouzské ústavy jsou volební sbory, 
poslanci a senátoři, do jisté míry též president republiky/17) 

11G) 1. c. str. 61. 
117) Aspoň do té míry, že zamýšleli tak učiniti autoři francouzské 

ústavy z r .1875, politické poměry však rozhodly jinak. Srovn . Harthé
lemy L~ gottvernement de la Fra,nce 1919, kap, 1. 

29* 

., -_ I 

i._ ~~ - "'-":. "'" '~L~ ~ _, _}jp.'--...~ .... ~j .,! _ . 
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ostatní, kdož spolupracují ve veřejné službě, (prefekti, podprefekti~ 
starostové atd.), úředníky. 

Rozdíl mezi vládnoucími a úředníky je pouze faktický: soci
ální a politická moc; vládnoucími jsou ti, kdož mají největší mOt. 

Tedy opět thése Duguitova. Tomu odpovídá charakteristikon úř€-d
níků: odvislost od moci vládní jak po stránce kompetence, tale 
po stránce statutu, odvislost ovšem různého s~upně. Naproti tomu 
vládnoucí sami určuji svoii kompetenci dle svého volného uváženi 
a nejsou podrobeni žádnému dozoru. Tato nekontrolovatelnost 
vládnoucích pozoruje se také v té okolnosti, že roihodnutí jejich . 
nejsou podrobena kontrole soudů, které nemohou rozhodoyati 
o p-atnosti zákonů, kdežto rozhodnutí úřadů správních, tedy úř'ed
níků, podléhají přezkoumání soudnictví správního (Conseil d'Etat). 

Jeze rozšiřuje tedy oproti Duguitovi okruh vládnoucích ze
jména na členy parlamentu, kdežto Duguit dělá z nich, jak bylo 
uvedeno, jakési úředníky, jejichž odvislost od voličů je ovšem vy- I 

mezena jeho mlhavou solidarité spéciale, která nepodává jasné 
představy o tom, jaké jsou vztahy a jaká je kontrolovatelnost roz
hodnutí poslancú. V tomto směru vyhov-uje tedy ' učení Jeze-ovo 
lépe skutečným poměrům, ač Jeze poměr voličstva k poslancům 
nevymezuje nějak právnicky, nýbrž p0uze konstatuje, že poslanci 
po voličích mají největší moc. 

Z toho, co bylo řečeno, je patrno, že Jeze problém státních 
orgánů neřeší vlastně vůbec,· ba že tento problém pro ' něho vlastn~ 

ani neexistuje. Postavení vládnoucích upraveno je ústavou, ale 
]Joněvadž i ústava může býti jejich vůií změněna, zakládá se vlastně 
výhradně na jejich socíální a faktické moci. Je to opět jako u Du
guita holý poměr faktický, který rozhoduje o tom, kdo z těchto vlád
lwucích jest činitelem rozhodujícím, kde potření je ku vládní moci 
vzájemné spolupráce atd. V tomto systému drtivé faktické moci, 
kde nemluví se ani o sociálních normách, které by stály nad v-ád
noucÍmi, jak je předpokládá Duguit, připadá nepochybně úřední
kům opět funkce chrániti podřízené před -zneužitím · moci vládní 
se strany vládnoucích a omezení vládnoucích na činnost zákono
dárnou. Tomu nasv~dčuje. též zevrubné vylíčení postavení (statu) . 
kompetence, kategorií, právního postaveni úředníků atd. , kterému 
se Jeze věnoval,118) a jejichž podrobné probírání vedlo Ďy ' zde příliš 
daleko do positivnÍho správního práva francouzského . Úředníky 
9-utonomní Cdepartementní, obecní) považuje stejně Jeze jako Du-

118) C. s. str. 64 sl. 
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guit za pouhé úředníky decentralisované, s větší nebo menší mírou 
neodvislosti vůči úředníkům stáJtním, avŠak vždy stojící pod jejich 
kontrolou (tutelle administrative). Objevuje se zde tedy . st~jně tuhý 
princip jednotné státní moci jako u Dugpjta, kterÝ 'nBpřiznává 

autonomním 'svazům samostatI~é právní osobnosti '(která stejně je 
Z celého právního systému vyloučena) a ponechává samosprávě 
pouze obstarávání místních zájmů veřejných.119 ) 

Stanovisko Hauriou-ovo k orgánům možno charakterisovati 
tak, že H. přejímá Gierkeho orgánovou theorii, kterou doplňuje 
francouzskou naukou oreprezentaci.120) 

Orgány podle H. mají povahu dvojí: jednak náleží subjektiv
ní osobě státní (tedy státu jako osobě právnické), jednak objektivní 

. individualitě '(ľindividualité objective.121
) Příkladem ministerstvo, 

jako nejvyšší resortní instance jest poďe H. organismus, mající 
vlastní orgány, aniž však by bylo 'právnickou ósobou. Organismus 
nebo korporativní organisace ministerstva se jeví v tom, že má 
-vnitřní disciplinu a vědomí celku (ésprit du corps). Tato korpora
tivní organisace je tedy jakýmsi přechodem ku vzniku právnické 
,osoby. 

Právnická osoba nemá sama orgánů, nýbrž jedná prostředni
dvím objektivní individuality, . která máj orgány. Individualitu 
:objektivní definuje H. jako synthesu orgánů. Jednotu subjektivní 
osoby a objektivní individuality srovnává H. s analogií jednoty 
duše a těla ; též duše jedn~ prostřednictvím těla jeho orgány.122) 

Pokud jde o poměr mezi subjektivní oso~ou státní '(centrem 
-této subjektivní osoby) a orgány, tvrdí H., že není 'právních yztahú 
mezi subjektiv-ní (morální) osobou a objektivní individualitou vzhle
dem k těsnému paralelismu mezi oběma, orgány jsou pak integru
jící součátkou objektivní individuality. 

H . snaží se odstraniti nedostatky orgánové ·theorie Gierkeho, 
zejména námitku, jak vzniká stát jako právnická osoba, když \)r
gány své teprve po svém vzniku může utvořiti, zároveň však při 
vzniku státu již existeni orgánů předpokládá, tím, že vkládá mezi 

. právnickou osobu a orgány jakýsi zprostředkující článek, indivi~ 

dualité objective nebo organisation objective, ke ' které tepryé při

pojuje orgány. 

119) 1. c. ·str. 192. 

120) H aU1'iou, Précis de droit constitutionnel 1. sv., ' 1923, str. 206 s1. 
121) Tý-ž, Principes de droit public 2. vyd., str. 94. 
122) Tamtéž str. 96. 
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- - hídividualita objektivní (jinde ji nazývá individualité adminí
strative),123) jest - H. organisace auťonorruiího tělesa, obdařeného 

rozhodováním výkonným '(exekutivním) 's určitými účinky prá~
rríinL- : 

Předpokladem organisace autonomního tělesa jsou H. jedn~l{ 
společné zájmy, a z nich vyplývající společná vůle '( volonté gené
rale), organisace jest pak; představitelkou společné vůle slulpiny 
prostřednictvím vůle jednotlivců, kteří byli ustanoveni, aby za tim 
účeleTI1 za skupinu jednali. Tito jednotlivci jsou reprezentanty spo
tečné vůle, jejich projevy jsou myšlenkovými reprezentacemi "úle 
společné~24) Výběr těchto jednotlivců neni ovšem vor g a n i s o
van é m tělese ponechán náhodě, nýbrž stanoven je ústavou skupi
ny, ať ustavou autonomní, ať danou orgánem jiným. Povahu těchto 
representací nelze ztotožňovati s delegací práva soukromého, na-
opak, representace blíží se spíše-reTum gestio než mandátu. Orgány 
representační jsou tedy autonomní, nepodléhají, jsou-li zvoleny,_ 
imperativníinu příkazu voličů, nevykonávají delegaci, nýbrž fu n k-
c i v mezích ústavy '(statutu). . 

Mezi orgány rozeznává H. dvojí druh: orgá.my reprezentační 
a orgány prosté, agenty. Pouze orgány representační jsou před
staviteli společné Vl\le skupiny, ony spv~utvoří korporativní osobu 
státní, orgány ostatní, které představují a jednají jménem pouze 
o r g á ll: ů, jsou pouhými agenty (na př. dle francouzského práva 
prefekt). Jest to tedy analogie Jellinkových orgánů bezprostřed
ních aprostředečnlých. Ani tito agenti nejsou však mandatáři 01'

gánú reprezentačních, nýbrž úředníky samostatnými. 

Další podmínkou objektlvní individuality jest schopnost jed
nání p r á vně ú čin n Ý c 'll: toho vyžadují zájmy skupiny, které 
orgán hájí. Schopnost jednání právně účinných není pouze at
tributenl právní osoby, l1ýbrž postačí k tomu objektivní individua-

-lita. Takovou objektivní individualitou jest na př. Conseil munici
pLtI, mu.stská rada: nebo Conseil général v prefektuře; judikatura 
přiznává těmto orgánům rekurs pour exces dupouvoir ke Conseil 
d'État k ochraně jejich prerogativ, ačkoli nejsou právnickými oso
bami. Hranice mezi právn~ kapacitou individuality objektivní a 
právnické osoby jest ovšem dosti neUi'čitá;125) možno povšechně 

123) Précis de droit administratif et de dl~Qlit pubEc str, II4 sl. 
] 24) Tamtéž str. n6 Hépresentations mentalesc. 
1 25 ) Povahu právnické osoby mají vedle státu též departementy, 
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říci~ že p:rávnické osoby je třeba jako subjektu práv majeLkových 
a právních vztahů, naproti tomu k prerogativům a atributum ve
řejného práva posta:čí objektivní individualita.126

) To odpm'idá 
dvojí »\Tstvě práva« povrchní a hlubší, o kterých nylo mluveno v'e 
všeobecném výkladu H.-avy theorie.127) 

N edostaLkem této koncepce H -ovy jest nejasnost jeho pojrnů po 
stránce p r á \' ní. Jako H. vůbec s oblibou používá ve sy~rch pra
cích přirovnání z psychologie, ~ poměru duše a těla atd; '(»un lan
gage mystique«( nazýyá to Duguit) tak zejména v partii o orgánech. 
kLetá již svým oznacením a vznikem k takovýmto exli.llrsím láká , 
vysky/ují se tato přirovnáni velmi často. Individualité objective 
nazý"á H. dokonce skutečným druhem »fysického tělesa«, (un e 
espece du Corps physique),128) která jedná právě tak jako fysická 
osoba svými orgány. 

Způsob, jakým se vůle orgánů jednajících za stát stává "ůlí 
státu samého, a kterak z jejich jednání vznikají právní účinky pro 
stát, yysvětluje H. také jen přirovlláváním k činnosti orgánů těla 
lidského, Při tom omezuje H. vlastní činnost orgánů jen na pří
pady, kdy jednají ve funkci užitečné celému organismu, zavádí 
telly opětně do pojmu orgán:u h:edisko účelové. ' 

Vedle toho H. zaměňuje stanovisko právní s povšechným hle
iliskem sociologickým, čímž přesnost jeho dikce ovšem značně trpl. 

Objektivní individua1ita jest patrně jakýmsi druhem organis
mu, který však ještě nedospěl do stadia, aby mohl býti samostatným 
subjektem práva povinností. Při stanovení hranic mezi právní 
způsobilostí objektivní indiyiduality a právnické osoby, nenachází 
však Hauriou opět jiného kriteria než způsobilost k právům ma
jetkovým, zapadá tedy opět do oboru prá:va soukromého a blíží se 
k dualismu dvojí povahy státu. Také kombinováním orgánové theo
l'ie a zaváděnlm zásady reprezentační do své soustavy veřejného 
práva, komplikoval Hauriou svoji nauku o orgánech opět prvky 
soukromoprávními, třebaže o~ítá theorii příkazu (mandátu). 

Z francouzských zástllpců korporativní povahy státu zpraco
val nejdokunaleji nauku o .orgánech Malberg. 

obce, kolonie a veřejné ústavy. Précis de droit administratif et de droi t 
pub1ic 2. vyd., 1893, str. 172. 

126) Tak přiznáno orgánllm též právo dáti podně,t k ža l obě trestní 
tiskovým zákonem z 29. července 1881, čl. 47. 

127) Srovn. 8tr. 385 t. S. 

128) Les principes str. 100. 
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J\lClw(-rrg, který v základních obrysech přijal J ~l~nkovo učení 
o pojmu státu, blíží se mu také sv,ým poj e tím o r g á n ů. 

Orgány definuje jako lidi, kteří jsou ústavou zmocněni k tomu, 
aby za celek pr.0jevovali ' vůli a jejichž vůle platí pak jako zákonná 
vůle kollektivity na základě tohoto zmocnění statutárního <ústav
ního) .'2f) 

Poměr mezi orgánem a státem není poměrem právním, vůle 
orgánu stává se vůlí státu, podklad pro to je zmocnění dané ústa
vou. V tom jest rozdíl mezi orgánem a zastoupením nebo mandátem: 
Ph zastoupeni jsou vždy dvě osoby (jako subjekty p'r.áÝ) yedle sebe, 
při '\.1Tg-inu jest pouze jediná, orgán , je pouze součástí státu. Při 
zastl)u]Jeni musí býti dvě vůle, z nichž jedna zastupuje druhou, 
tedy vůle zástupcova předpokládá vůli zastoupeného; naproti tomu 
orgán jest koteklivitou sám o sobě, kollektivita sama projevuje vůli 
a rozhoduje, orgán vuli kollektivity tvoří. 

V celku přijímá 1\1 alb erg plně theorii o právní- povaze 
stát:.! i o povaze orgánů, tak jak ji vypracoval Jellinek. (To je pa
trno též z toho, že zamítá theorii Gierkeovu o zvláštní právní osobě 
orgánov(~ zcela SIlO dně s J ellinkem.) Zajímavo je, jakým způsobem 
aplikuje 1\1. tuto theorň na tradiční francouzskou theorii reprezen
tacní (mandátovou). 

M. tvrdí, že to, co se v ústavě z r. 1789 nazývá zástupcem, 
Jéprésentant, je ve skuteČnosti pouhým orgánem a to' ve smyslu or
ganjeké theorie Jellinkovy. 

Roprezentační theorie, zastoupená nejvýznačněji Esmeinem, 
učí, že parlament a poslanci jsou mandatáři národa jako nositele 
:suverenity. Poměr parlamentu k národu jest tedy poměr zastupitel
ský, pcslanci jsou zástupci národa a projevují jeho vůli. l1 O) Jako 

12t') r,lalberg; c. s. sv. 11., str. 286. 
J30) Esmein, Elements de Droit constitutionnel, 7. vyd., sv. 1., 

str. 402 praví : Ce qui caractérise l.es reorésentants du pellple sQuverain, 
c'est que dans la limite des attributions qui leur sont conférées, ils S011t 

appelés a décider librement, arbitrairement au nom du peuple, qlli est 
censé vouloir par leur volonté et par leur botlche. Tento výrok je ci
tován Malbergem na několika místech, srovn. též Dugl1it, NIanuel str. 
135. Z řady jiných francouzských autorů k tomuto ná7.oru se přikláně 

jících uvádím pouze již jmenovaného Le Fura: En droit ďail1curs il 
est certain que la volonté ' de ľÉtat n'est autre chose ql1e ta ,'olonté 
des gouvernants, puisque, s'ils ne sont pas l'État, légalement ils ont 
cependant la qua1ité pour par1er en son nom. Pour tout ce qui r~ntre 

délins le cerc1e du droit, dont le go>uvernants sont l';nterprete, souvent 
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zástupci vůle celého národa nemohou poslanci cd nikoho přijmouti 
zvláštního mandátu, který by se týkal jejich funkce. 

Malberg považuje tento názor za nepřesný. To, co nazývá 
ústava z r. 1791 reprezentací, není ničím jiným, než projevem vůle 
liároda organisovaného ve stát, projevem vykong,ným prostřednic
tvím jeho orgánů. Poněvadž se vůle národa nem1)..že projeviti jiným 
způs()bem nežli tímto, neexistuje žádná jiná vůle nrurodní nebo 

. -státní. 
Z důvodu, že nejde tu o mandát národem udělovaný, nelze také 

lnluviti o delegaci suverenity jako o ana~ogii delegace subjektivních 
práv ~ jest to jen pienesení výkonu vúle státní, vázané na formy 
a podmínky stanovené ústavou. 

Orgánem státním nazývá lvIalLerg pquze zákonodárné cjnitele, 
a to výhradně jako celek, kolegium . .orgán nevzniká volhous nýbrž 
ustanovením ústavy, volba pouze designuje osoby, které budou pře

chodně za"távati místa ústavou zřízená. Ve vysvětlení vz",ahu n:iezi 
národem a zákonodárnými sbory odchyluje se M. od pojetí Jellin
kova y tom směru, že nepovažuje národ '(peuple) za primerni oTgán 
státní j:-tku Jellinek, a parlament pouze za sekunderní; národ jest 
mu naopak záklaclnÍln elementem státu (é~ément constitutif de 
l'Etat).131) . Národ nelze však ztotožňovati s voliči: suverenita má 
své sídlo ve všech občanech, nejen v těch, kterým je přiznáno volební 
právo.Hlla

) Parlament jest tedy orgánem státu i národa zároveň. 
Hovněi popírá M. Jellinkovo l'ozeznávání orgánů na reprezentační 
Co. státní) při čemž orgánem reprezentačním jsou dle J ellinka sbory 
zákonodárné. M. omezuje pojem. orgánu vůbec jen na zákonodárné 
sbory, poněvadž ony výhradně v moderní republice demokratické 
hoři vůli státní. 

J e1linkův pojem orgánu »reprezentačního ~( považuje M. za 
('.olltradictio in adjedo: orgán nemůže býti zároveň reprezentan
tem, poměl' reprezentace zakládá se na mandátu nebo delegaci a 

infidel c cľailleur s , et sauf le cas de révto,lution, laJ v610nt~ de l'État 
et cell e des gouvernants ne sont légalement qu'une seule et meme 
chose . C. spis str. 232. Dále však doporučuje tamtéž rozlišovati mezi 
státem, kde znamená národ a kde vládnoucí, což nasvědčuje tomu, že 
nepovažuje přece jen vládnoucí vždy za representanty národa. Zdá se 
tu působi~i vliv Duguitův. 

131) C. s. str. 336. 
131a) Podobně Esmein 1. c. str. 367. Je zde tedy zásadní )"(,ZdH od 

n 'ázlOlru Duguitova i co do chápání mocenskfrch poměrů. 
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pl'E)dr)Qkládá piá vní 'vů l i již dříve existující, kdežto orgán sám te- , 
prye vúli národa tvoří. J ellinkoya konstrukce repn~zentačního or
gállÚ 'vedla by důsledně ku vyh'oření zvláštní korporace voličské 

jakL s11bjektu práva zvláštní osobnosti parlamentu, mezi kterými 
by poměr reprezentační vzrjkl, tllnvšak by byla zničena jednota 
státu a orgánu, na kleré se J e'linkova celá theorie státu zaklá.dá. 

Da;~í námitku, kterou má; NI. proti systému J ellinkovu, jest 
ta, že neni v ní místa ]]1'0 l>římou demokracii (šyýcarskou). Ve 
švýc:uské demokracň není parlament orgánem, nýbrž skutečně pou
hým zástupcem (reprezentantem) národa, který sám je orgánem 
a vůli státní tvoří. 

Novější vývoj demokracií t. zv. reprezentačních, ve skutečnosti 
podle M. orgánnvých ukazuje však směr k demokracii přímé, což 
se děje hlavně vzrůstajícím vlivem voličů nebo jejich skupin na 
poslance. Také ' poměrné volební právo považuje M. za odporující 
čisté reprezentační demokracii, neboť zastoupení v parlamentě na
bývají pak skupiny voličů, nikoli celý národ zastoupený majori
tou. Tento stav porušené zásady reprezentační demokracie nazývá 
M. régime sémi-réprés.entaiif132

) a domnívá se, že děje se tak 
ylivem systému parlamentního. Práyně jeví se tento stay tím že 
voličo\'é tvoří částečně vlastní vůli, která je nadřazena vůlí par
lamentu. Tak některé aktuelní otázky politické, kterých bývá po
užháno jako volebniho hesla, rozhodnuty hývají při volbě již vúli 
voličstl"a samého, kterou pak parlament jest nucen se říditi. T1m 
se stál"á voličstvo do jisté míry samo státním orgánem , mezi nlm 
a parlaIllenten1 vzniká skutečně jakýsi prvek ponlěTu reprezentač
ního. 

Podle nynějšího stavu vyslovuje se M. pro nazev orgánů to
liko u oněch funkcionářů, kteří vyjadřují původní vůli státu nebo 
spíše ti, kteří tvoří pomocí své vlastní vůle vůl i státní. Výkonní 
funkcionáři i kdsž rmljí pouvoir sami rozhodovati, nelllohou býb 
kvalifikováni jako orgány. Při tom přidržuje se M. opětně rozdě- . 
lení .ústavy z r. 1791: reprezentantem (tedy orgánem podle M.) jest 

132) Tento název sémi-représentatif vyskytuje se .iiž u Esmejna 
Deux formes de gouvernement, Revue de droit public 1894, 1. SV. , 

str. 15 sl. Tento systém objevuje se V plné míře v ústavních poměrech 
našich, kde nejen § 46 úst. lis ti ny připouští přímé hlasování lidu o za
mítnut3' ch vládních návrzích zákonii , nýbrž též poměrné volební pr2..vo, 
vázané kandidátní listiny a, přípu stnos t příka z lt poEtickS'ch stran Olne
zuje v3Tznam parlamentu jako orgánu většiny ná roda . 
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ten, kdo je pověřen' projevovati vůli za národ. Úředník (fon
ctionnaire) netvoří sám vůli, nýbrž provádí jen vůli již vytvořenou 
a předpokládá stát již zorganisovaný. Podle toho není president 
francouzské republiky orgánem: nýbrž pqúze úředníkem výkonným. 

Pokud se týče samosprávy uznává Malberg vlast.ní veřej'll'é 

právo obce, yedle práv přenesených na ni státelll , 1 3 ~) a sice aspoň 
n a v Ý k o n určitých oborů veřejné moci. Tato práva ovšem jsou 
závislá na uznwní se strany státu ve formě zákona; a nejsou tedy 
původnLMalberg srovnává situaci obce .v tomto směru s postave
ním vlastníka, který má sice právo vlastnické, ale jen na zákl adě 

státního uznání. Také ob8c nemůže vykonávati onu část veřejné 

moc~ než se svolením a ve shodě se zákony státními. ·Obec nemá 
tedy veřejné moci v tom smyslu, jako ji má stát. Centralistický ducb 
francouzské ústavy podřídil pravomoc obcí kontrole státní do zna ~
né míry a Malberg uvádí tři body, ve kterých liší se veřejná práva 
obce od státní moci: Obec nespravuje se vlastnimi svými zákony. 
nýbrž zákony státu, od něhož je odvislá, nemůže zvláště upravovati 
sama svoji kompetenci ani svoji organisaci. Obec nemá dále vlast- . 
ních prostředků koercitivních, kterými by vykonávala s,-á práva . . 
leč jako koncessi státní. Tfrn liší se obec zásadně od státu dílčího 
(federovaného) , ktery má svoje vlastní ímperium. Konečně ml\že 
hýti pravomoc obce změněna zákonem státním, a to do té míry, že 
stát může potlačiti i samu existenci ·obce. 

Zdá se, že Malbergova theorie nejlépe vysvětluje postavení or
gánů státních podle ústavního práva francouzského po stránce 
právní. Bylo ukázáno, jak theorie Duguitov'a, zejména ve zpraco
vání Jeze-ově , řeší logicky bezvadně poměr státních úředníků a 
organisaci veřejné služby, avšak jak zároveň neuspokojuje ve svém 
vylíčení nositelů vládní moci, zavádějíc ku vysvětlení jejich práv
njho postavení hypothesy, jejichž existence se vymyká právnímu 
úsudku nebo spokojujíc se vylíčením rudimentárních prvků fak
tické moci hez osvětlení jich po stránce právní. Tak problém stát
níc.h orgánů ukazuje opětně, že theorie o korporativní povaze státu 
poskytuje i pro platné francouzské ústavní právo stále nejspolehli
vější základ právního pochopení státu a veřejného práva, na kterém 
třeha dále budovati ostatní veřejnoprávní instituce. 

133) 1. c. sv. r:, str. I83 sl. 




