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o tom nelze pochybovzLti, Q \'c skute'čnosti skrývá se v okolnosti, že: 
Hadačn 'í úřad nero'zho,dl zároveň (současné) o druhém, Qllternativním
í:é elu (zřízení nadace pro moravskou Akademii věd), opět l1iepopíra
lelná vad n o str- í z e 11 í. Pro,č se však o tom správní soud ve 
_.vém judikátu zmiliuje? Vždyť dle jeho vbstní theorie ani tímto 
I, II s Ý m vylří:zením nemohl bi' ti stělžo'vatel ve svém právu dntčen! 
Záhadnirm je pokus, jak se s'P,rávní sou,d snaží zakrýti onu vadnost. 
i'ízení pou'ka1zem na to, že nadační úřad cl o s' Ll d nerozhodl o přija- , 
telnosti ,druhého účelu pro nedostatek »návrhu strany« . .J atké? Té, 
která nemá Qni hmotného, ani p'rO'cesuálního subjektivního práv,a na 
přijetí nadace? Odkud čerpal správní soud své právní přesvědčení , . 
že k pifo~ednávánÍ alternattivní otázky nadačním úřadem 'je třeba 
r '"Sr S lov n é žádosti strany? Což nep'lyne ostatně z původní žáJdosti 
přijetí implicite také žádost o příp.adné přijetí nadace s účelem : 

QlternatirvnÍm? Kde je vůbec předpis, ž·e nadační úřa,dy nesmí jed
nati e x Ol ff 0, n~Tbrž jen na Ipopud .strany? COIŽ kdyby zŮSltavHel. , 

zř Íldiv tes1amel1/tem nadaJci, neustanovil žádného vykonavwtele po- , 
-lední vůle? Tu by Ibyla dle theorie správního sondu r.adace vůJbe<: 
ztracena, poněvQdž' zde není »S'trany«, která by mohla' z.akročiti. 
Ostýchal by se nadační úřad 'Zahájiti ex offa. jednání o přijetí takové
nadace i v tOI111 případě, kdyby šlo o. milionové věnování ,dlejme to
mu na výrobu kanonú a zbraní? Opět dovolujeme si o tom vyslo- , 
. 'iti své pochybnosti. 

Nechceme zde předbíhati budoucím událostem a zále'žitost p.ře

dem komplikovati jist5rmi poukazy na jiné interesenty ve věci Koh
!lOvy poslední yůle. Chceme jen stručně nalzhačiti, že zdá se nám, 
jQkoby byl správní soud - ve vší šetrnosti k ľozhodnuvšímu úřadu 
IlCl da'č nÍmu - bnÍm odstavcem zašel v ohoľ »s,tavitelství most
ního«: neboť mosty nesta1vÍ se jen ze železa, betonu atd .. n=ýrb rž ně-
J.: dy i ze z I a ta! \ \1 CYr. 

Literatura. 
Dr. A r 11 o Š t \V e n i g, do cen t čes k é u lÚ ve r s i t y v P r a z e,_ 

»0 n á h ľ a d. 11 i c tví v p r á v u smě ne č n é m«, v Praze 1916. Nákla
dem vbstním. Str. 143. 

V nepří li š bohaté právnické literatuř e české znamená každá nová pll- ' 
bllkace jistou událost a je-li kniha psána skutečně s vážnou vědeckou ten
dencí, jako kn iha tato, je povinností, aby bylo o ní nejen referováno, nýbrž 
ahy byla též kriticky hodnocena. V publikaci W e n i g o v ě není ani tak 
zajímavo sledovati, jak~r problem řeší, ani jaké isou ieho výsledky, kterých 
os.tatně v této prác(-ani nepodává, poukazuje na další druhý a třetí díl, 
-píše upoutá pozornost methoda tohoto spisu a jistá neohroženost autofova 
prováděn Mlsledky s\'é methody. Proto považujeme z.a di'lležito obrátiti ' 
pllzo rnost prá,-ě k této methodě a budeme se jí v prvé řadě zabývati. 

Spis skládá se z předm luvy, jednající »0 methodě a systému tohoto 
~pisu«, a jest úvodem ke \'šem třem díli'lm, z nichž publikován iest však jen 
pn'~' »0 disimulac i při bezv~-hradném inkasliím a zástavním indosamentu «, 
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-kdežto druh~' »0 iidliciárních poměrech v právu směnecnem<;, a Uetí »0 
nepřímém zastoupení směnečného vě řitele « budou publikovány později, jak 

. autor slibu.ie, 
V předmluvě na str. "l. prav í: »Právní věda neobejde se nikdy bez 

uJ.ívání pojmlL Bylo by to snad možno jenom při nejkasuističt ějším záko
nodárstvÍ«. S tímto tvrzením nelze souhlasiti, neb o ť je- li plávní věda vě
dou, pak jest sous,tavou poj mll seřaděn~'ch s ieánoho hlediska, bez ohledu 
Jla ten neb oner. zplIsob j)ositivního zákonodárství, ba právě zna.lost vše
obecných právnícl1 pojmú musí předcházeti znalosti positivního práva, ne
boť těmito všeobecnými právními pojmy nab)Tvámc možnosti zjistiti. co 
náleží k positivnímu právu. \V. zná však jen pojmy ústavll, vytvořených 
moderními sY5tema~ickými zákony, jichž definice ovšem zákon vždy ne
podává (str. 4.1. Z toho ovšem nutriě plyne, že právní věda je odkázána 
ien na pojmy, dané předpisy positivního práva, a že právník, vědecky pra
cující, má dán SVllj obzo r jen předpisy positivního práva. Jak má však 
tEllto W-lIV p.-ávník určiti, zda (en neb onen předpi s náleží k pos!t iv ním\1 
právu a jak má poznatek tento odúvodniti? Tak na str. 4., ale na str . 7. 
zaujímá zcela opačné stanovisko. Mluvě o M ii II e r -E r z bac h o v ě záj
movém podkladu, podotýká sice zcela správně. že tento zájmový podklad 
není ničím reálným, neboť jeho podkladem je »abstraktní výtvor duševní 
činnosti spekulativní «, »typ rozšafného ob čana, jenž jest ochoten obmeziti 
svoje zájmy tak dalece, aby neby ly na překá žku VýVOj i a existenci lidí 
žijících s ním v téže společnosti.« Zde konstruuje W . pojem bez oh ledu na 
posřtivní právo a mísí správné s nesprávným. Správno je, že subjektem 
práva je osoba, která je pouhou konstrukcí. na rozdíl od phys'ioloKickéhu 
jedince-člověka, r eálně exi !,; tujícího, nesprávno je však se domnívati, že z 
pouhého pojmu osoby, pouhého subjektu právní odpovědnosti , mľlžeme vy
vodW zásady, jak osoba tilJto má jednati, t e d~ ' míru práv ní odpovědnosti. 
To jest nad sí ly právní vědy a odpověď, do jaké míry jest stanovena právní 
(,dpověc1nost, musíme ponechati pos itivnímu právu, till1 lí ší se heteronomní 
právo od autonomní morálky, což W. zústalo utajeno, Přihlédneme-li k 
W-ově konstrukci právní odpovědnosti, jest nám jasno, že tato právní od 
povědn os t je konstruována ethicky a tudíž místo právní odpovědn osti krm
struoval W. mravní odpovědnost. 

T oto \ J..í-ovo stc.novisko ku všeobecn~Tm právním pOj múrn není snad 
Ojedinělé, neb hned lla začátku své předml!1vy podává nám deiii!ici pojlT,u 
náhradníka a nevyvozuje t ento pojem z positivního práva. což je dle na
šeho názoru zcela správné. neboť pojem náhradnictví :1:11eží ku všeobec
Bým pojm('un právním, jichž znalost musí poznání positi\'ního práva před·· 
cházeti. Praví-li VŠák, že " náhradní l, vykonává vlastním jménem opráv
néní plynoucí ze směnky,. nejed.ná však při t om \':\T !lradllě ve svém vlastním 
z á jmu, nýbrž větš í llebo menší měrou v zá jlllu osoby , která jeví se for, 
málně na směnce jako její právní před.ch{lclcc« (str. 3.1, je kr ite riem pojmu 
náhradnictv í cizí zájem. Zájem však n :lZ načuje subjektivní I elaci účelo vou 
ku předmětu, jenž je prostředkem, zájem je teu:,- měřítko teleologické. Tedy 
jakmile cizí jednání něiaké jest mll č prostI-eelkem k dosažení nějakého ú čele, 
a W. zde má na mysli výho :l u tl o s pod á ř s k o u (str. 8 .. 16 .. 23 .. 47.), 
jedná se o náhradnictví ve smyslu prÓ:vním. Dle \V. byl by lláhradníkem 
i zloděj, jenž krade Pl0 sv étlO přechovávače. Než autor mohl by se od
volávati na to. že sloveso »jednati« znač í " prú v n ě -c1 ovolen ě jednati «. Mysle
me si v šak, že právní řád nedal by třetímu, v jehož zájmu je jednáno, žád
ného prostředku, aby subjektivní práv o. ze-do žené oním jedll{l1~ím, 1110hlo 'se 
pfičítati tomuto třetímu . Mohlo by se i \' ton lto p i' íp a d ě ml!lv iti () lláhrad 
nictví ve smyslu právním? Z toho je patrno. že definice j,úhradn ictví je 
dána s hlediska hospodářského a že ie právn icky irrelevant ni. Chyba spo
čívá v tom. že do ddi'l ice náhradnictví poiat byl pi'edpnklad 'k onkretníh o 
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.positivního práva pro stanovení práva subjekti.vního, tedy právní skuteč
;nost. Co je právní skutečnost, je sice všeobecný pojel11 právní, jaké jsou 
právní skutečnosti, stanoví však positivní právní řád. Methodická chyb.a 
hned v programu práce je dvojí, jednak, že autor si neuvědómil mezí pfáy
nického bádání, a je-dnak že nerozlišuje všeobecných právních pojmú od 
u~tanovení positivního práva. Nebude snad špatný úsudek, že autor sve
(len byl k ní sV}'m rlázorem, že »tyto pojmy nevznikly uvědomělou věde
ckou konstrukcí bad2tciú, nýbrž vyskytly se pojednou jako myšlenkový 
Il: ajetek VŠeho obecenstva, js,ouce výsledkem neuvědomělého logického pro
.cesu, jenž se znenáhla odehrával v myslích mnoha jednotlivcl! sdílejících 
totéž kulturní společenství« (str. 5.). Ty tJ pojmy tvoří dle W., abych tak 

. řekl standartní pOjmy právní, které mají býti základními pOjmy právními. 
Kdyby se však vážně pokusil methodu tuto provésti, seznal by, že práce 
t,!to je marna, neboť rozhodnouti se musíme buď pro právní řád daný zá
konem.., anebo pro toto »obecné« přesvědčení. W. však právní řád zákonný, 
jak výše jsme již SEznal i, ne-zavrhuje, ale chce obě hlediska sloučiti. 

T ~nto takto f()rmulov:lIný pojem náhradnictví činí W. východisken;l 
s\'ých úvah a problém jeho zní: jak posuzovati jest bezvýhradný indosa

.ment směnečný, když indosatář má jednati v zájmu svého indosanta_ 
Otázku tuto chce řešiti, zda jedná se při tom o simulaci neb disimulaci nebo 
iiducii. »Oba zplhoby výklad.u vedly však k důsledkům, které neodpoví
daly požadav)n"lln praktického života. Objevilo se, že jak disimulace, tak 

:i fiduciární jednání ve směnečném právu se sice vyskytují, že však nastávJ. 
mimo ně potřeba nového ústavu, jer.ž jest jim sice příbuzen, musí však b}'rti 
řeš en samostat i 1ě a niko li v pouhou subsumcí pod instituty' již známé« (str. 
S.). Co jest to ústav? Z dalších vÝ'kladů vysvítá, že je to jednak oneli 
standartní pojem právní, daný potřebami skutečného života obchodního 
(cf., kap. II. 2.),jecl.nak zar-ízení obchodníc~ styků (cf., str. 16., »bezvýhr·adné 

.žiro jest ústav, vytvořený obchodním živote.D1«), jednak ustanovení práv
ního ,-ádu (cf., str. 1·9_, a l!. II.). 

Přistupuje k prc'jednávání dílu prvého 0 disimulaci při bezvýhradném 
inkasním a zástavním ind.osamentu, táže se nejprve v úvodu, zda příslušejí 

. měnečnému dlužníkl, proti inlwsnímu mandatáři námi,tky, které mu pří
slušely proti indosantovi. 

V hlavě prvé jedná o pojmu a podstatě simulace. Po kritickém roz
boru některých mínění v německé právní literatuře snaží se W. konstruo
vati simulaci lukto: »Nestačí ziistiti prvky (sc. právního jednánO, n~rbrž 
nutno hlecl.~ti syn thesí moment, který oba zdánlivě si odporující směry 
Yille spojuje ve slož\\U positivního směru. Nalezneme jej, uvědomíme-li si, 
čeho s!rany chtěly dosáhnouti, čili ziistíme-li vttli úče)u« (str. 24.), a má 
za to, že jeden projev negativl}í, že účinky právního jednání nemají nastati, 
míněn jest jen pro poměr vnitřní, projev pak positivní pro poměr vnějŠí. 
Máme zde ted.y dVOjakost vlIle . Stejně posuzuje »disimulaci, 1. i. případ, 
v němž simu lovaným právním ied.nílním má býti zakryto jednání jiné« 
t ~lr. 25.). .Jakou cenu má pojem takto odtl vodněný? Zaiisté jen v onom 
pľávním řádu, jenž tuto )) vůli« stran označuje za předpoklad subjektivních 
povinností resp. práv, tedy za právní skutečnost. Jen v tom právním řádu, 
kde uznává se a pokud uznává se za předpoklad subj. práva objektivně do-

-kazatelný úmysl str811, nesoucí se k nějakému hospod.ářskému neb jinému 
úi:elu. je možn~ mluv iti o takových simulovan,rch právních jednáních, ale 
bez ohledu na konkrdní právní řád takto konstruovaný pOjem simulace je 

. jen stnncl.artní pOjem, značící nejvýše, že moderní zó.konodár ..:tv í pn videlně 
podobná právní jednání takto upravují. Z této pravidelnosti úpravy však 
nemůžeme konstruovati žádný pojem_, jenž jako zásadní pOjem musel by 
platiti vžd.y a všude, pokud usuzujeme G.le zácsad vědy právní. Ale u W. 
je konstrukce odtl vodněna jinak: »Při simulaci cht~jí strany, Ciby účinky je-

5 
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jich jednání lienastaly v jeiich vzájemném poměru, l1~Tbrž aby nastaly pouze-
v poměru jejich k třetím osobám« (str. 26.). Dle toho bylo by možno stra
núm. stanoviti právní důsledky svých činů a odllvodnění, jak z dalšího bude 
patrno, spočívá v tom, že vůle stran je považována' za příčinu- vzniku práv
ních .. poměnt Prozatim budiž připo!!lenuto, že W. již v této kapitole vy
vrací turo konstrul$."ci, kde mluví o ustanoveních rak. zák. obč- o simulaci ' 
na str. 28., z nichž plyne, že pJatnost nebo neplatnost jednání a nastalé
»právní účinky« možno posuzovati jen dle ustanovení positivního pí-áva. 
Aby· však svoji thcorii zachránil, připojuje lc t,omu větu, že »simulované 
právní jednání není -nechtěným, nýbrž podle předpisů objektivního práva. 
musí býti _za nechtěné pokládáno« (str. 29.). Tedy strany chtějí, aby její 
činy měly určité »právní účinky«, a,le účinky tyto nenastanou pro ustano-
vení positivního práva; --strany tudíž chtěly nemožné a vflle jejich lIebyla 

- vúlí, nýbrž přáním, nebot vMe stran rovnala by se mému přání, wby slunce
nepohybovalo se od východu k západu, nýbrž od západu na východ. Tak 
Obsahuje W -1"I"V pojem simulace vnitřní r0l-pory a potřebnost tohoto pojmu 
jtst pochybna. 

V hlavě druhé pOjednává o poměru bezv}'hradného inkasního a zá
stavního indossamentu k di simulaci. Nejprve zabývá se poměrem mezi 
vlilí a formou jejího projevu a praví: )~Aby ziednal dostatečnou záruku ur-
čitosti těchto projevů, předpisuje směnečný řád nejen použití formy doroz
umívací, která vttli stran vyjadřuje zpl!sobem relativně nepomíjejícím, totiž 
formy písemné, nýbrž ukládá stranám, aby použily určité formy slovni 
resp. stylistické. Nezachovává-li se příslušný předpis formální, iest projev 
v{de neplatným. Zachování formy jest podmrnkou · platnosti formálního práv
ního jednání. Ni,kdy však není možný poměr opačný« (str. 42.). Tu opět _ 
míní se, jak patrno, ville ve smyslu psychologickém, jako cna činnost du
šE:vní, která uvádí v pohyb n8še motori..gké nervy, jSGUC provázena uréitou 
pi'edstavou, k níž onen pohyb se má jako prostředek k účelu. Ale tato čin-
110st jest objektivně nezjistitelná a jen z účinků její m{lžeme na ni usuzo- 
vati, a proto právu, které jako heteronomní norma mu s: se spokOjiti se 
skutečnostmi, objekti, ně ziistitelnými, není možno, aby tuto vMi ónilo před-
pokladem úsudku o té které subjektivní povinnosti i právu, a musí se spo-
j-ojiti se skutečnostmi, které mohou býti nás,ledky této subjektivní duševní 
Čil1l1Osti. ale jí b,'ti nemusí. 1( tomu tak řečenému »projevu vůle« neb »ú- 
myslu stran« nepoiÍ se subjektivní povinnost neb právo proto, že strany
tomu chtějí, 11~l brž že z ustanovení právní normy jsme nuceni tak usuzo-
\'ati. \\T. pak na příkladech snaží se dokázati, že formálně správné jednání" 
je neplatno -pro nedostatek smluvní vúle, ale přihlédneme-li blíže k těmto 
příkladťlm, shledáme. že neplatnost uvedených právních jednání je dt"lsled
kelTI ustanovení §. 869. obč. zák. a nikoliv pro nedostatečllou vl1li ve smyslu 
ps~-chol()gickém. 

Prv.\T oddíl této kapitoly končí; _ »1(dyž předsevzaly strany o témž' 
rT-edmětu dvě právní jednání, jedno Íormou osobám třetím zřejmou. druhé 
pouze mezi sebou, mllžeme jen tehdy již z pouhé existence obou těchto jed
náIlí usuzovati, že jde .Q disimulaci, náleží-li tato jednání ke druhům, jež jsou' 
, oe vzájemném logickém poměru pojmů kontradiktorických« (str. 45.) , a 
usuzuje z toho, že »bezv~-hradn~- indosament směnky a příkaz vybrati . 
směnku na účet indosantův resp. zastavení směnky, nejsou ve vzájemném 
poměru pojmů kontradiktorick~Tch, nýbrž v poměru prostředku k úče!u« 
(sir. --t6.). Závěr tento není zcela správně logicky odúvodněn, jak patrno,. 
a poměr »prostředku k účelu« lnúže pýti buď poměr k oné subiektivní před
stavě duševní, která však není obiektivně zjistitelna a tudíž pro právnickou: 
1·:ullstrukci nepotřebna, anebo je to teleologická konstrukce hospodářského 
účele, jejímž Dodkladem isou teleologicky konstruované potřeby a jež ne
má s prflyními normami resp. právním řádem co společnéhD a pak ovšem 
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ZQ ďpovídá svoji otázku llepr.ávnicky. Toto teleologické stanovisko je ještě 
dllrazněíi vysloveno v druhém oddílu druhé kapitoly, kde autor ,pojednává 
o fiduclárním právním jednání a kde jasně vystupuje na jevo, že W. po
važuje za příčinu vzniku právllího poměru, iež přece není nic jiného než 10-
gick}' poměr subL povinnos,ti a práva, určit)·, chtěný, hospodářsk~T účel, 
jak patrno ze slov: »Právní řád nemt"1že všeobecně odníti zakrytým práv
nim "jednáním účinnosti; bylo by to nepřípustné obmezování svobody práv
nich styků a zkracování oprávněn~cch zájmtl, neboť krytí toho druhu jest 
éasto nejen dovoleným, nýbrž i přímo nevyhnutelným prostředkem ochrany 
proti zvědavé ~lídivosti a nepřátelským přehmati'lm« (str. 48.). Místo toto 
ukazuje jednak, že právní poměry vznikají sice vúlí stran, jež jest jejich 
příčinou, ale právní řád mllže tento účinek vúle stran zničiti, pokud - a 
tt: zase vystUDuje teleologické stanovisko - není to na újmu »oprávněným 
zájmům« sc. hospodářským. A co jsou »oprávněné zájmy«? Dle V'l-ovy 
konstrukce rozšafného občana jsou to ony, jež nepřekážeií vývoji a existenci 
clruhi'ch lidí, a »zájcm« znamená subjektivní relaci ku předmětu, jenž je 
r; rostředkem ku chtěnému účelu. Tak isme se ocitli u konce: Právní řád 
nemůže odejmouti právním jednáním účinnosti. pokud isou chtěny a pokud 
z ethického stanoviska nejsou zavržitelny. Tak příčinou jest jednak vůle, 
jednak právní řád. Dostačí působení jen jedné příči,ny? Zdá se, že ano, 
phhlédn.eme-Ii ke konstrukci fiduciárního právního jednání: »Rozdíl mezi 
jednáním fiduciárním a disimulací spočívá v tom, že při fiduciárních jedná
ních chtěií strany. aby účinky všech právních jednání, z nichž fiducia je 
kombinována, dostavily se jak \' poměru k třetím osobám, tak i v poměru 

mezi nimi; kdežto při disimulaci přejí si*) dQiíti toho, aby účinky jednoho 
z obou jednání dostavily se jen v poměru vnitřním, účínky pak druhého 
jednání aby nastaly jen v poměru vI1ějŠím« (str. 51.), a ještě více z tvr
zení, že stranj' vúlí svojí stanoví, kdy při směnečném indosamentu pře
chází vlastnictví a kdy ne (str. 61.). Jest jen otázka, zda tato konstrukce 
j e v souhlase se směnečným řádem. když čl. 36. kategoricky praví, že řád
né legitimov311\' indosatář je vlastníkem směnky? Jindy však zdá se 
o pět, že jak v(:de stran, tak právní řád jsou příčinou vzniku právních po
měrťL 

Oč jde \V. při těchto velmi komplikovaných konstrukcích? Jak chrá
niti poctivého dlužníka před podvodnými manipulacemi směnečnými (str. 
6í. sL), ale tu by bylo "hodněji v ustanovení práva směnečného, občan
kého atd., zJ\rátka z rakouského positivního práva dovoditi, jak směnečn~r 
lIu žník je chrállěll. ;:-Je methodickou chybou. výše vytknutou, W. sv~den 

hy l k tomu, že ze sv~·ch standa dních pOjmó v:\'vozoval ně.ce, co se z nich 
\ 'yvoditi nedá. 

Neb\1de pak žádEému diVIlO. že \\'-l1v pokus konstruovati pojem sub
jektivního práva 11:1 těchto nocti.ckých předpokladech musil nutně ztrosko
t é:! ti. V dllsledku svého teleologického stanoviska považuje W. za předmět 
práva to. co ukojuie naše potřeby (S.tL 81.), tento předmět musí býti fak
t icky jednotn~·. ale \V. nepovídá, j2Je se má tato jednotnost zjistiti, zda 
dle principu atomist:ckého. či dle aristotelovsko-pla.tonského, anebo dle 
t eleologického? A příslušné výklady nepodávají nám bohužel žádného 
v ýchodiska: Jen pro obligačllÍ právo, zdá se, že kloní se ku principu 
teleologickému, neboť žádá, aby plnění obligační ukojovalo jedinou potře
Lu. Jak stanoviti, že v tom kterém případu se jedná o jedinou potřebu, 
čímž rozumí i více pGtřeb kausálně souvislých? Právě na příkladu W-em 
voleném (smlouvě nájemní) viděti tuto oblíž, \V. rozvádí povinnost ná
jemcovu ve tři samostatné povinnosti: 1. odevzdati nájemci věc najatou 
k užívání, 2~ udržovati věc ve stavu k užívání způsobi,lém, 3. nésti břemena 

* ) Polito"ání h0dná neurčitost y používání názvosloví. 

5* 
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a platy na pronajaté veCl váznoucí. Vezměme subj. ·povinnost čís. prvé : 
najímám byt, abych v něm mohl spáti, abych v něm mohl pracovati atd., 
celou řadu potřeb mohu uvésti, proč najímám byt, a přece potřeby tyto 
nejsou kausálně tak spiaty, abych mohl dle W. mluviti o jediné potřebě a 
tudíž ani subi. právo ad 1. není právem jednotným, nýbrž skládá se z více 
subi. práv, ale najednou odpac!nou všechny potřeby a mám jcn potřebu v 
bytě spáti a právo jest jednGtn~'m , zítra mám potřebu v bytě i psáti a 
právo se rozštěpilo. Těchto dlhledkil \V. asi neuvážil. K subi. právu vy
žaduje W. jednotnost subjektu, což je zcela správné, a konečně jednotnost 
vpravy objektivním právem. Tu zcela určitě vystupuje zase na jevo po
dvo jnost pf"íčiny vzniku subjektivního práva: chtěný hospodářský úče l a 
ustanovení právní normy. Spojíme-li všechny tyto předpoklady, obdržíme 
zcela podivuhodný obraz. Někdo stane se věřitelem z pt"ljčky, řekněme 
dědictvím, ale nemá žádné potřeby, aby d.omáhal se vrácení této věcí; věc 
neukojuje žádnou jeho potřebu a právo v dilsled.ku \\1 -o vy konstrukce za
niklo. Jak nepotřebná je tato konstrukce, tomu svědčí následující výklady 
o směnečném věřitelst ví na str. 83.-87., kde jen z ustanovení směnečního 
řád.u usuzuje se na subjektivní práva věřitelova a W. dochází ke kon
stl uleci, že se jedná o celou řadu subj. práv věřitelových. Na to přikročuje 
k otázce legitimace oprávněného a praví, že nejde o důkaz fakt, nýbrž o 
dLikaz ná rokll (st r. 92.). Toto svoje stanovisko o dllvod,ňuj e takto : »Bez
prostřední poznávání lidské jest obmezeno na věci, které pt"lsobí na naše 
smysly. O jsoucnost vše;ho ostatního, co prochází hrubou sítí smyslové 
v nímací schopnosti, může se duch upoutaný hmotný m t ě l em přesvědčiti jen 
tehdy, když je dovede uvésti ve spojení se zjevy, které múžeme vnímati 
smysly. To platí nejen o těch nehmotných zjevech, které snad existují ve 
vesmÍľu neodvisle od existence lidstva, nýbrž i o těch, které jsou výtvory 
duchovní č inn ost i lidské. I tyto výtvory musí projíti branou hmotného vy
jádření i je pozná duch lidský, jen když se k němu vracejí po mostě hmot
né ex.istence. Svou viIlí zak ládá čl ověk rilzné pomě ry právní, neviditelné 
pouto t ěchto poměrtl však uznává jen tenkráte, pilsobí-li naň prostředni
ctvím skutečw)stí. Tyto skutečn osti jsou ·dtlkazy v užš ím právnické m 
slova smyslu. Legitimace náleží ted.y k dllkazllm, které tvoří stupeň, s ně
hož dospíváme k pochopení nehmotn5rch konkretních právních poměrll « 
(str. 93.). Z toho tedy plyne, že subj. právo jako výtvo r duševní činn ost[ 
lid.ské ex istuje objektivně neodvisle ou existence lidstva. Vezměme vlast
níka cl.omu. Máme zde dllm se schody, pokoji, kuchyněmi atd., majitel~ dom u 
a - právo v lastnické, jež dosud ovšem nikdo svými smvsly nevnímal, an i 
vnímati nebude. Tento pOjmový realismus, t ento základ víry ve strašidl a 
a duchy, vede nás přímo k dobám I anné scholast iky, kdV dehatováno byl o 
Cl tOI11, zda ex.istuje »nic« či zda ne! . 

Legitimace dle W. má býti m&teri:ll isačním p rostředkem nehmotného 
práva subi. a tím má pllsobiti na úSl!dek osob vstupujících v p rávní styk 
s p rokazuj ícím a lí ší se od důkazu, jenž má býti podkladen-; úsudku soud
cova, tedy ieho materialisační činnost je obmezena. Legitimace »nemilže 
sama o sobě zakládati subi. nároku, a to proto, poněvadž jest ob y č e j n Č 
iixací skutečno.;ti jediné ze všech, jež podmiňuií vznik práva« (str. 97. ). 
Druhá část věty nevylučuje onu možnost, aby legitimace byla fixací všech 
skutečností , jež podmiiíuií vzn ik práva a prvá část věty kategoricky praví, 
že leg it im ace neml/ že sama o sobě zaklád.ati subj. n6roku s odt"lvodněním, 
že neobsahuje všech skutečností podmiňuiících vznik práva. Což pak. ob 
sahuje- li leg itimace všechny (}"to skutečnosti? Tento rozpor v odilvodněnl 
má c1.a lší násled.ky. Co V·.J. považuje za legitimaci, je faktický stav, kte r}" 
v některé osobě budí zdání. že osoba tato je určitým zptlsobem oprávněna 
(s tr. 97.- 98.), tecl. ~· nejvýše motiv pro jednání s osoboli leg itimovanou. J ak 
tento motiv má zptlsob iti materi alisaci práva, není právě jasno. Stopu jme 
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nyní \V. výklady dále! »Nepomíieií však vždy právní účinky, které vy
volal neoprávněný svou legitimací« (viděli jsme, že tyto účinky jsou jeH 
motiv vůle). »Ta jest důležitou pomúckou hladkého rozvinutí a průběhu 
právních stykú. Kde tento rychlý prtlběh jest kategoricki'm požadavkem 
hospodářských zájmů, jako na pL v právu směnečném, tam právní řád ne
přenechává formu a zpllsob legitimace vt1li stra1n, nýbrž upravuje ji sám 
kogentním způsobem. Může se ovšem státi, že i tato zákonem upravená 
le gitimace neodpovídá skutečnemu právu. Bylo tedy nutno pojmouti do 
él. 36. sm. ř. i materielně-právní opatření«, záležejíCÍ v tom, že kdo beze
lstně plní věřiteli legitimoval1ému dle čl. 36., zprošfuje se závazku. Ale 
»materielně-právní účinky tyto nejsou produktem legitimace. Jsou jen dů-
ledkem poctivého přesvědčení jednající osoby«, záležeiící v tom, že právo 

n ař1zuje, »aby určité právní účinky nastaly i tam, kde není okolností, které 
jinak jsou podmínkou nastoupení těchto účinků«. »Nechceme ovšem zapo
mínati. že jest rozdíl, zřídí-li někomu legitimaci směnečného věřitele bez 
převodu materielního věřitelství osoba, která jest sama směnečným věři
t elem a majitelem směnky, či zřídí-li tuto leg;itimaci osoba jiná«. »V pří
padě uvedeném na plvém místě mohou slúd 'přece jen nastati jisté právní 
Íl činky proto, poněvadž směnkou disponuje osoba k tomu oprávněná« (str. 
99. a 100.). Po těchto v~r1c1adech tázali bychom se autora: v čem tedy 
vlastně záleží legitimace a kdy »sllad přece« má právní účinky? Odpo
vědi však autor nepodává a přece je někde ~ela jinde, než ji autor marně 
hledá. V právní normě! Legitimace je zrovna taková právní skutečnost, 
jako projev vlde, úmysl, a antithese legitimace a materiálního práva není 
s hlediska právní normy ničím odúvodněna. A tak rozpor di1kazu úsudku 
)) legitimace nemůže sama o sobě zakl6.dati .subj. nároku« zilstal až do 
konce a přece je tento úsudek správný, poněvadž subi . právo lze odůvod
niti konečně jen právní normou ~ nikoliv pouze legitimací, tedy něčím 
faktickým: popsaIl~rm papírem, mluveným slovem atp., a jen pl ávní normou 
lato fakta stávají se právně-relevar.tními skutečnostmi. 

Hlava III. pojednává »0 účincích disimulace při bezvirhradném inkas
ním a zástavním indosamentu« o. obsahuie důsledky theorie výše popsané. 
V nadpise této 'kapitoly ihned napadne, že autor mluví o » účincích«, tedy 
o kausálních následcích di simulace ve světě vnějším. W-ovi jest to možno, 
neboť di simulované subjektivní právo má dle něho objektivní existenci, 
jsouc samo kausálním produktem vMe, musí býti dle zákona kausality i 
příčinou. Háček je jen v tom, že W -ovo subjektivllí právo je lmmateriální 
a: kausalita vztahuje se jen na změnu substance hmotné. Byli bychom tedy 
zvědavi na účinky. Ale W. nezůstává své methodě věren. nSrbrž táže se, 
jak musí se posuzovati bezvýhradné inkasní žiro dle platného práva ra 
kouského. To však není »účinkem« disimulace, nýbrž logickým dll sled·· 
krm ustanovení llašeho práva. V prvé části této kapitoly mluví o » účin
cích« v poměru ku směneč,nému dlužníku a praví: simulované žíro je ab
solutně neplatné a při disimulovaném indosamelltu je indosatář oprávněn 
dle své vnitřní plné moci, ale není oprávněn k dalším úkonúm, jež směneč
ný řád činí dLlsledkem bezv\;hr::ld.ného indosamentu, což je důsledkem 
autorova názoru na legitimaci. Ale dle směnečného řádu dospějeme sotva 
ku takovým dllsledktlm, ovšem V/o posuzuje indosament »bez brýlí, které 
nám nasazuje právo směnečné« (str. 111.), a nepřihlížíme-Ii k směnečnému 
řádu, je ovšem bezvýhradný indosament směnky k účelttm inkasním 
'vzhledem na ustanovení občanského zákona plnou mocí k vybrání smě
n ečné valuty. 

Ve druhé části této kapitoly se pak autor rozepiSUje oprávním po
měrll zmocnitele ku zmocněnci dle této občansko-právní plné moci a roze
bírá ji d.le platných ustanovení obč. práva. K těmto v~r1dadilm připojen je 
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ještě dodatek , v němž autor pOjednává o přilehlých partiích práva proce -
Bího, konkursního a OdPlhčího. 

Vzdor tomu, že jsme projevili zásadní nesouhlas s no etickými předpo
klady autorov~'mi, nemůžeme pomlčeti o vážnosti úmyslu, s nímž přistu
poval k řešení daného problému. Nezdařilo-li se mu problem rozřešiti, je 
toho vinna právě neznalost všeobecných předpokladit no etických, jež 
ovšem působí někdy až trapně, tak na př. neuvědomil si autor a,ni tak zá
kladní předpoklad každé vědecké práce, jakým je poj e m. Věty, že pojmy 
mohou odpadnout i při nejkasuističtějším zákonodárství (str. 4.), že před- . 
mětem důkazu sc. procesního nel1ll"1že býti poj e m simulovaného žira 
(str. 119.), »neboť pak bychom museU připustiti dtlkaz nabízený směneč
ním dlužníkem, jenž má pouze podezření, že indosament byl simulován«' 
(str. 120.) (při dilkazu pOjmu simulace dostačilo by tedy pouze subi. pře
svědčení ničím nedoložené), čtou se jako bizarerie, a zaii~té s moderní 
no etikou nemají mnoho společného, nebof jinak musil by autor uznati, že 
i infimae species jsou pojmy a že pojem je vždy všeobecná představa, jejíž 
dllkaz není ještě dúkazem konkretní právní skutečnosti, a o to jde při pro
cesním dll kazu ! 

Nedostatek tento litovati jest tím více, čím bystřejš í jest úsudek v 
kritice použité literatu ry . Před jedním nutno míti úctu: autor postupuj e 
synkretickou methodou a svému synkretismu zůstal věren a provedl ho 
do důsledků; tím dokázal, jak je nemožný, Cl v tom je cena knihy se sta
noviska methody práv ní , třeba jen cena negativní a kniha tato znovu uka 
zuje, jak potřebn~r je kriticismus i ve vědě právní a že logika zůstává i 
ve vědě právní nejvyšší vládkyní. Docent Dr. Jaromír Sed I á č e k. 

Dr. Ant. rytíř Randa: P r á v o v I a s tni c k é dle r a k o u s k é h o 
p r á v a v p o řád k II S Y s tem a t i c k é m. Šesté vydání. Redakci opatřil 
adv. Dr. Vojtěch I(asanda. Náklo.dem České akademie císaře Františka Jo
sefa pro vědy, s lovesnost a umění. 1917. 

O díle tomto, vč asného mistra a učitele našeho, jež ny ní ve vydání 
šes tém máme v rukou , se rozepisovati bylo by prací nejen yelmi obtížnou, 
ll } brž i zbytečnou. Již vydání předcházející, tak i jeho »Eigentumsrecht« 
vydobyla si v literatuře nejčelnějšího místa. jsouf jako díla nepřekonatelná 
ve světě právnickém všeobecně uznávána, isouf útočištěm ve všech otáz
kách sporných práva v lastnického, ano jsou evangeliem všech právníki. 
bez ľo·zdílu národnosti. 

Jes t se tudíž toliko zabývati tím, zda a pokud Dr. I(asanda, byv ze
snulým autorem nový m vydáním spisu tohoto pověřen , úkolu mu svěře-' 
nému vyhověl. Tu ze spisku samého vyplývá, že se Dr. I(asanda úkolu 
toho podjal s láskou a pietou k zesnulému mistru, že vnořil se do práce 
s ·pílí nevšední a tak zh'ostil se čestného a dtlvěl:yplného úkolu ovšem i 
způsobem znamenitým. Třebas bylo vydání nové téměř doslovný'm otis
kem vydání předchúzejícího, dbal přece redaktor při tom jak vývoje řeči. 
tak vývo je zákonodárství, literatury a judikCltnry z dohy novější , dbal i 
jjn~'ch spisů autorových a doplnil tak knihu jeho co nejúplněji. Zejména 
vzal zřetel k obšírněiším výkladům jeho »Eigentumsrecht« (o obsahu práva 
beneficiáta k beneficiu, o rozd.ělení společného vlastnictví, o žalobě dílčí, 
o nedělitelnosti spoluvlastnictví k některým věcem), k monografii »0 zá
vazcích k náhradě škody« a iin~rm publikacím jeho. Všímal si zvláště 
změn zákonodárstvím zQllsobených a talc pejal vzhledem na civilní ' řád 
s0udní pOjednání o určovacích žalobách vlastnických do díla tohoto ia'ko 
~ 45., kloně se při tom k názoru, že jsou to žaloby z práva hmotného a 
odtIvodňuje stručně názor svtIi. Dále také přihlížel k novelám k obč. zák . 
II. ze dne 22. če rvna 1915 Č. 208. ř. z. a III. ze dne 19. března 1916 Č. 69. 
ř. z. Zmiřruje se proto při §. 44. o obnově a úpravě hranic (~§ 850.-85.3 
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'OlIč. z. a § 351. ex. ř.), pak o úpravě práva sousedského (při §. 5., str. 57 
a nn.), o obmezení zcizení (přihlížeje částečně i k výkladům v »,Eigentums
recht«, § 6.a, str. 71 a nn.), o VýhI adě vlastnictví k strojlJm v továrnách 
a podobných budovách (§ 34.a, str. 250 a nn.), o odvozeném nabytí vlast
nictví k nemovitostem neknihovním a ku dočasným stavbám na cizích po
zemcích zřízeným (§ 35. a, str. 269 a nn.). 

Takovým způsobem dosáhl cíle, k němuž ho snaha jeho, aby upravil 
výklad \' duchu -autora, aby zachoval jednotný ráz díla a aby nebyl pře-
kročen objem učebnice, vedla. Purcller. 

Dr. Fuchs Gustav, d v. s e k r.: E i n f 1 u s s des K r i e g e s a uf b e
s t e h e n d e L i e f e run g s v e r tra g e lli n d v e r wan d t e V e r
tragsverhaltnis.se nach der Rec h t s sp rec h u II g des 
Ob e r s. ten G e r i c h t s h o f e s. Druhé vydání (1916) a 2 doplňky (1917 
a 1918). Manz, Vídeň. Cena: 1.60, 2 a .3 K. 

Světová válka zasáhla mocně ve veškeren život náš, přivodila roz
manité změny a vzbudila ~1ásledkem toho v mnohém směru i pochybnosti, 
jak na ten či onen poměr dlužno pohlížeti, jak z něho se správně vymaniti 
atd. Napomáhala sice vláda v tento čas, aby snad pravý chaos nepovstal, 
niznými naříze!7.Ími - přes to však při množstvÍ a spletitosti případú zpú-

..:sobených novými poměry, nedalo se pamatovati na vše. r v životě práv
i'lÍm nastaly tak četné změny, že přikročeno k novelování zastaralých 
předpisú, přizpúsobování jich poměrům novým, k tvoření norem nových, 
avšak ani tu nebylo lze vše vystihnouti, yšemu vyhověti. V:vskytly se 
tudíž sporné otázky právní, pro jejichž rozhodnutí nedostávalo se positiv
nich předpisú a jichž posuzování a rozhodování proto kolísalo. Bylo tak 
zejména v oboru práva dopravního, zvláště v obchodu a prúmyslu co do 
splnění smluv dodáv8cích. 

Brlo proto s povděkem přivítáno, když r. 1916 v »Al1g. osterr. Ge
íichtszeitullg« uveřejnil tehdejšÍ radní sekretář u ' neiv. soudu Dr. Gustav 
Fuchs v pořádku systematickém důležitá rozhodnutí nejvyšší soudní sto
lice naší, aby informoval nejen právníky, nýbrž i přispěl k poučení interes
sentů-neprávníki'l. Sbírka rozhodnutí těch vyšla pak ve zvláštním výtisku 
a ještě r. 1916 v novém vydání značně rozmnoženém, k němuž se již 
r. 1917 a 1918 přidruži1y další dva sešity, doplňuiíce tak svého předchťtdce. 

Nahlédnutí do sbírky této jest velmi zajímavé. Zabýval-li se prvý 
sešit případy spornými vzniklými z obchodů ujednaných před válkou, za
nývá se sešit druhý již i uzávěrkami ve válce učině.nými, v nichž jde už 
zvláště o hodnotu dodávkovou, náhradu za nesplnění, kdežto poslední již 
pracuje pro dobu přechodnou. Zvláštního povšímrmtí zasluhuje stanovisko, 
jež nejvyšší soud zaujal, že dodavatel nemá toho času práva, aby se zji
stilo, že povinnost jeho na dodání poměry válkou změněnými neuhasla, 
čímž se potvrzuje jen zásada v záležitostech dodávacích nejvyšším soudem 
-vyslovená, že válka r.epůsobí zrušení smlouvy a že ien nezaviněná nemož
llOst spli1ění od povinnosti nahraditi škodu sprošťuje. 

Bylo by příliš rozvláčné o jednotlivých případech uveřejněných se 
-tu rozhovořovati, a stačí zajisté jen stručně uvésti z bohatého obsahu při
padl"!, z nichž u některých i doslovné znění dí'lVOdi'l se uvádi, jen hlavní 
body, jichž se rozhodnutí týkají. IJSOU to: Nemožnost plnění (nedosažitel
nc;st), processuální následky úřydních zákazů na dodávky, význam doložky 
válečné, do.Jožka válečná při smlouvách poiišťovacích, doložky »bez zá-
\o-azku«, »bez povinnosti dodávky«, smlouvy o dílo, povinnost k plnění SUľ
rogátnímu, poměrné upokofení nároků oprávněných kupcl1, smlouvy o vo-

-Jenských dodávkách, o insert, žaloby určovací o zjištění povinnosti do
dávkové, processuální lhůta k plnění, nucené provedení niÍroku, pozbytí 
nároku, právo zboží odvolati a ztráta práva toho, vytýkání yad, lhllta do
datečná. oznámení vo lby, koupě íthradní, náhrada škody pro neplnění, vy-
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'počtení škody konkretní a abstraktní (ptMražování), nárok na interesse,. 
promlčení nároku toho, nárok na kommodum (vydání obohacení, vyššího 
výtěžku), právní následky smlouvy dodávací o předmětech zabavených, . 
řetězový obchod a předražování, právní účinek maximálních cen, .povaha 
drahotního přídavku, provise z dodávek vojenských, právní postavení vá- · 
Ječného ústavu obHnJho, vliv války na výměnek atd. 

Již z přehledu tohoto vidno, jak rozmanité jsou případy ve sbírce ' 
t'uchsově snes.ené a tím se zároveň sbírka -ta sama sebou co nejlépe do
porucUJe. Ovšem kdyby bylo lze veškeré případy tam uvedené, jak Dr . . 
Fuchs skutečně zamýšlel, v jeden svazek sebrati a systematicky seřaditi. 
bylo by to jen práci té ku prospěchu, leč nedostatek papíru a technické 
obtíže mu znemožnily vydání souborné; avšak obsah každému svazečku" 
připojený nahražuje alespoň částečně nedostatek vydání souborueho. 

Purcner. 
La y e r Max, Zn Lehre vom bffentlichrecht1ichen Vertrage. Leusch-

Her &. Lubensky, Lipsko a Štyrský Hradec, 1916, 69 str. 
Theorie většinou připouští, že na poli veřej!1ého práva isou možny ' 

smlouvy mezi rovnocennými subjekty a že vskutku se vyskytují; jádrem 
otázky však, jíž spisek se zabývá, jest, zda jsou myslitelny smlouvy ve
řejno-právní mezi nerovnocennými, totiž mezi nad- a podřízenými subjekty,. 
hlavně pak mezi poddaným a státem. Máme přívržence i odpůrce tako
výchto smluv. Ve s,vém spise, jenž věnován jest památce sedmdesátých 
narozé:1lin nestora německé správní .vědy O. Mayer a, Layer jich 
uvádí několik z německé theorie; francouzská theorie i praxe uznává s ji
stým obmezením »contrat administratif« za skutečnou smlouvu veřejného, 
práva. 

V zákonech rakouských týkajících se veřejno-právních materií mluví 
se častěji o smlouvách, dohodách, ujednáních atd. Správní dvůr i říšský 
soud uznávají smlouvu i pro právo veřejné, zejména právo správní; proti 
tomu řadí nejvyšší soud všechny záležitosti správy, jež se upravuje smlou
vou, mezi soukromo-právní. 

Rozluštění otázky má význam jednak pro interpretaci - považuje
me-li dotyčné jednání za »smlouvu«, jedná se o interpretaci vůle obou kon-· 
trahentů a o jich vzájemný poměr, díváme-li se na ono jednání jako 11a 
jednostranný úřední' výkon, jedná se jedině o interpretaci vůle úřadu -'o 
jednak pro kompetenci úřadu rozhoduiícího o následcích, příp. sporech 
vzešlých z onoho jednání. 

Máme-li určiti pojem smlouvy veřejného práva, dlužno dle L. vyjíti 
od pojmu smlouvy vůbec. Za základnu nám s,louží právo civilní. Než . ci
vilní zákony - § 861. rak. obč. zák. jest spíše popisem vzniku obligatorní" 
smlouvy - nemají ponejvíce definice smlouvy. Obvyklé pak definice theo
retické - spočívají podstatně na římském právu - prohlašují vždy za nej
podstatnější znak smlouvy konsens vůlí. Je ovšem pravda, že bez kon
sensu není smlouvy; než jest také pravda, že není již každý souhlas smlou
vou. Bi n di n g po'Sltavil proti smlouvě ujednání (Vereinbarung) tak, že 
smlou va vide zavazuje, ujednání je spojuje; smlouva jest » Wi1lensbindung«,. 
ujednání jest ·»WiJIensvereinigung«. Při ujednání sroste více vůlí stejného 
obsahu v jedinou úhrnnou vůli, 'Při smlouvě doplňují se vzájemně dvě vůle · 
nhného obsahu. Vedle pojmu »ujednání« vy tvářil K u n t z e pOjem »úhrn-
116ho aktu« (Gesamtakt). Než oba pojmy: ujednání i úhrnný akt isou příliš · 
11 eur čity, než aby se daly přesně ohraničiti od smlouvy. Kuntze sám, a i' 
JelI i n e k, subsumují pod pojmy ty tolik různorodých věcí, že pojmy tyto· 
stávají se bezcennými. - Autor" nám pak předvádí svoje schema, které, co 
e týče pojmenování, sice souhlasí s uvedenými druhy dohod, avšak pod

sta tou se líŠí. 
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Autor povazuJe za nejdůležitější moment smlouvy, že při »smlouvě« 
_ e omezují právní následky konsensu pouze na strany, že tedy konsens 
smluvní 1111He zakládatJ, rujiti nebo měniti pouze subjektivní pľáva a po
vinnosti stran. Sjedn.ocení vůlí, jež vytváří právní následky mim o shan, 
autor ze smluv vylučuje a poznačuje je jako »Vereinbarungen« (na př. zalo
ženi spolku). Konsens vůlí, kde se též vytváří právní účinky na venek,. 
kde však souhlasné vůle nejsou spjo.ty vnitřní páskou, jest aktem úhrnným .. 
Hlavním případem této l~ategoric jsou volby. 

Pods,tatným společným znakem všech tří druhú konsensu jest rovno
cennost všech jednajících. A právě tato rovnocennost subjektů smluvních 
iest to, co zavdalo O . . 1\t1 a y e r o v i příčinu popírati vLlbec smlouvu ve-o 
fejného práva. Kde prý je všemocný stát jedním z kontrahenttl, nemLlže 
bi/ti rovnocennos,ti vLilí a tudíž také ne smlouvy. 

Kd.yby tomu tak bylo, praví L., nebyla by vLlbec mys1itelna žádná. 
smlouva se státem. A přece se nedá popírati. že v oboru soukromého práva 
smlouvy se státem skutečně se uzavírají. 

Dle odlpLlľcŮ smluv veřejného práva - s O. Mayerem v čele - jest 
správa omezena ve svém jednání výhradou zákona; kde chybí veřejné 
správě zmocnění zákonné, mllže toto se prý nahraditi souhlasem podda
ného. Souhlas poddaného není tedy vlastně ničím jiným než náhradou za 
zákonné zmocnění pro veřejnou správu. Jakmile s.e však správě dostalo 
souhlasu, tu má - dle odpůrců veřejno-právních smluv - veřejná správa 
volné ruce a mlHe při dalším řízení vystupovati jako faktor mocenský. L.. 
popírá toto a praví, že souhlas strany nemůže nikdy nahraditi zákonného 
zmocnění. Veřejná správa jest vždy povinna jednati v mezích své zákonné 
kompetence; nemůže překročiti těchto mezí ani tehdy, dostalo-li se jí sou
hlasu strany. Výkonná moc jes,t vázána zákonem a nemlUe jednostranně 
stanoviti všeobecné závazky, nýbrž jenom potud, pokud odpovídají záko
mOlm. Jeli v zákonodárství - nikdy v exekutivě - zračÍ se nadřízenost 
a neobmezitelllost státní vůle. Akt správy nemůže býti považován za jed
nos'tmnný ani tam, kde se jedná o souhlas poddaného. Chce--li tedy slpráva 
konati nějaký akt, k němuž jí chybí imperium ze zákona, mus,í se jednoduše 
s poddan~rm domluviti jako rovný S rovným, t. j. musí s ním uzavříti 
smlouvll. 

Smlouva taková jest jednán"ím veřejného práva. Jednáním veřejného 
práva jest takové právní jedll1ání, jež má bez pro s tře dně nás 1 e d k y . 
ve I- e i n o-p r á v 11 í. Jedině cle následkľl právních (Wirkungen) - praví 
L - má rozlišování soukromo- a veřejno-právních smluv smysl. Tu nelze 
nám ovšem nepoznamenati, že dle našeho mínění uzavření smlouvy iest 
samo o sobě přece jen holým faktem, který bez právního řádu nemůže míti 
nikd.y právních-následků. Právní následky resp. účinky jsou vždy, a to 
ať se jedná o smlouvu soukromo- nebo veřejno-právní, jen odrazem práv
ních norem, resp. právního řádu. Odporučujeme v tétQ příčině čtenáři k 
studiu: K e I sen, Ii<::uptprobleme der St:1atsrechtslehre. a W e y r: Zlll
Lehre \'on den konstitutiven und deklaratorischen Akten v »Oesterreichi
sehe Zeitschrift hir bfíentliches Recht«J 1917. 

Co jsou to vůbec veřejno-právní následky, resp. účinky? Autor nám' 
to neI-íká. Ř.íká nám pouze, že nějaký právní poměr (se stanoviska mate
nelního) jest poměrem veřejr,o-právním, nejsou-li práva a povinnos,1i, o 
nichž poměr ten jedná. předmětem soukromého právního řádu a soukro
mého právního styku, nýbrž jsou regulovány předpisy veřejného práva. 
Nedovídáme se však nikterak, co jsou to »předpisy veřejného práva«. Ci-o 
vilní záko:J1 jest do jisté míry též předpisem veřejného práva, pOlněvadž 
předměty v něm regulované dOŤi' kaií se soužití individuÍ v lidské společ
nosti, a ti'kají se teqy eminentně zájmů veřejných. Srovnej o tom: Ke 1-
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's e n: ZUl' Lehre vom dffentlichen Rechtsges.chaft v »Archiv des bfřentli
-chen Rechts«, 1913. 
. Se stanoviska fcrmelního jest dle L. právní poměr veremo-právním 
tehdy, jest-Ii upla,-i:nění" a uskutečnění nároků z poměru toho vyloučeno z 

· kompetence řádných soudťt a přísluší-li kompetenci správních úřadů nebo 
správních soudů. M.yslírne, že primérní otázkou bylo by rozhodnouti, co 

-jest veřejno-právním poměrem, a pak říci: poněvadž tento poměr jest dle 
těch a těch materielních symptomů veřejno-právním, jeslt vyloučen z kom
petence řádných soudů a náleží před úřady nebo soudy správní, a nikoliv: 
poněvadž tento poměr spadá do kompetence úřadll nebo SOUdtl správních, 

· jest prdLO veřejno-právním. Rovněž mys,ume, že není správno říci: tento 
poměr jest proto veřejno-právním, poněvadž může býti realisován jen po
litickou exekucí. Je přece myslitelno, že mohou e-x.istovati ve s.tátě exe
kuční úřady všem odvětvím státní exekutivy (v nejširším slova smyslu, 
tedy i moci soudcovské) společné, jež mohou realisovat akta všech stát
ních orgánů, i soudcll i správy, dle jednoho a téhož exekučního řádu. Je-li 
tedy vťtbec nějaký rozdíl mezi soukromo- a veřejno-právními poměry, pak 

· k riteriem toho může býti jedině kriterium vn i.t ř ní ; není-li t o hot o, pak 
není rozdílu mezi právním poměrem soukromého o veřejného práva . 

Veřejno-právní poměr jest tedy takový - dle L. -, jejž lze uplat
ňovati a realisovati pouze před správními úřady; a takovým právním po
měrem jsou také smlouvy veřejn~ho práva. Než theorie o smlouvách vý-

· slovně uznává naprostou rovnoceimost obou kontrahenttl, i státu i podda· 
ného, při uzavření smlouvy. Jes,t tedy při nejmenším n9-prosto nelogické, 
dáti celé rozřešení sporu ze smlouvy vyplývající jednomu z kontrahent r", 

-8. opatřiti tohoto kontľahenta v dalším řízení imperiem! 
. Autor uznává smlouvy veřeino-právní, jak zvláště z druhé části vy

·plyne. Považuje je však za výjimku a připouští je pouze tam, kde zákoll 
sám stanoví je .iako formu prá'{!!í, anebo lede zákonJ)á regulace jest vlastně 

-pouze subsid.iérIlí. 
Zvlášť pak podotýká, že nelze považovati za smlouvy mezi podda

'n5'm a státem všechr,y případy, kde platnost nějakého správního aktu . jest 
závislou od návrhu neb.Q souhlasu strany, neboJ by konec konců musilo 

' býti každé policejní povolení, udělení milosti odsouzenci, každé prominutí 
trestu na žádost strany smlouvou se státem. 

Přicházíme ke druhé části spisku. 
V druhé části uvažuje autor o několika právních poměrech vzat')"ch 

· z rakouského správního práva, jimž častěji přikládá se ráz smluvní. 
]. Při jet Í d o stá t n í c h s I uže b a II děl e n í stá t n í h o o b

Č a n s tví. Na žádné z nich nemá poddaný nároku. Ji ž terminologie pří
slušných zákonn~r ch předpisLt mluvících o »přijetí«, »udělení«, ukazuje k 

·' túmu, že se vlastně jedná o jednostranný akt úřední. V těchto případech 
nejedná se tedy - jak os.tatně soudí i většina v theorii - o smlouvu ; práv 
ní poměr onen jest založen pouze úředním aktem samým. Výjimku tvoř í 

.§ ] 5. zák. ze dne 15.14. 1873 ř z. Č. 47, připouštějící pro iisté případy vý-
·jimečné stanovení platu smlouvou. V tomto případě se jpdná o opravdo
vou veřejno-právní smlouvu. 

2. Četné jsou správní akty, jež mohou býti vykonávány za souhlasu 
osob akty dotčených. Jedná se třeba o »P o V o len í«, u děl e ní k o .n- . 

es e; tyto akty rllzné právní povahy mají společné to, že mohou býti 
vydány pouze za souhlasu, z pravidla na žádost strany. Velká čás.t sem 
lIáležejících akUI, k nimž čítají se též živnostenské koncese, nemá dle pa
.nujícího názoru v zápětí žádných subjektivních práv; v těchto případech 
' nelze tedy již z tohoto · důvodu mluviti o smlouvách. Při jin~'ch aktech, 
jako vodních koncesích a při udělení veřejn~rch podnildl, z nichž nejdůleii
.tčiŠí jest koncese železniční, nab~! vaií se subjektivní práva osobou. jíž by! I 



-75 -

podnik prOpU]Cell. Přes to německá theorie nevidí ani v těchto případech 
smlu\'. Obsah železniční koncese - vzájemná práva a povinnosti -'--, vše 
jest předem závazně stanoveno v dotyčném zákoně, koncese sama jest 
s právn ím aktem vydaným na základě zákonného zmocnění. Vedlejší ú
mluvy mezi státem a podnikatelem o vzájemc.ém poměru obou neodpovída·· 
jící k-o ncesnímu aktu, nemají právních účinků. To vyplývá též z §§. 6., 7., 
9., 10. zák. ze dne 14./9. 1854 ř. z. Č. 238. Totéž platí i o koncesi vodní. 

P rávní forma zakládající právní poměr meii státem a podnikatelem 
jest tedy v těchto případech akt udělení koncese, tedy jednostranný správn í 
akt; vůle podnikatelova jest zde vedlejší. 

3. Autor přechAzí k pfípadiim, v nichž i odpůrci veřejno-právních 
smluv vidí z části opravdové veřejno -právní smlouvy. Jedná se o veřej n o 
právn í záv azky, a to : 

a) Závazky ku u dr ž o v á n í k o s tel Ů, far, š k o I, s i I nic i v o d
II í c h s t a v eb atd. (k o n k u r e n ce). Klíč konkurenčních příspěvků jes t 
zákonem přesn ě 3tanoven; d.le judikatury správního dvoru nejsou však tato 
z{lkonná ustano vení ta k zúvaznými (ins ('ogens), aby repartiční klíč ne
mohl bý ti stanoven činiteli ku sDolečnému účelu , přispívajícími mezi sebou.' 

T oto stanovení klíče mezi přispívateli samými ' však dle L. možno po
Vé:t ŽOV:1t i za veřejno-právní smlouvu jenom tehdy, když dohoda o tom .uza
v ř e se s veřejnou správou s,amou, a to buď tak, že dohodu tu uzavře správa 

každý m jednotlivý m přispívatelem o sobě, anebo tak, že dohodu uzavrou 
jed.notliví pr-ispívatelé mezi sebou a veřejná správa ji schválí. Dohoda 
uzav řená pouze mezi přis,pívateli bez souhlasu správy nemůže správu vá
zati a mllž e I'níti nanejvýše soukromo-právní následky mezi jednotlivými 
přispívate li. Dle jud.ikatury správního dvoru však i soukromo-právní do
hody o závazcích uvedeného druhu mají býti veřejnou správou respekto
"lány a to dvojím Zpllsobem: 1. že vymáhání soukromo-právních závazkú 
na k onkurenční pří spěvky má se díti politickou exekuci a 2. že při rozdě -
10yáni konkurenčního břemena na jednotlivé přispívatele má se na dohodli 
mezi přispívateli úh:.dem samým vzíti zřetel .tak. že soukromo-·právní zá
v azky mají býti primérními, zákOlmé pak rozdělení subsicliérním. Autor 
nepovažuje to za správné; bylo by to správným, kdyby zákon přikládal 
d~hodě stran bezprostřední účinky veřejno-právní, toti ž účinek takov ý , 
že by v eřejllá správa dohodou tQu přímo byla vázána. 

b ) Bylo již podoičeno, že ustanovení o konkurenci nejsou ius cogens ; 
není tedy 1Ia závadu, aby jednotlivé závazl\:y nemohly býti modifikovány 
nejenom co se týče výš e příspěvku, nýbrž i co se týče přispívajících 
tra n. t . j. není vyloučeno, Dby na' břemena konkurenční mohly přispívati 

i osoby stující mimo zákonné přis.pívatele. Jest zaiisté jen v zájmu veřej 
nosti, převezmou-Ii osoby mající zvláštní zájem na nějakém veřejném pod
niku, dobrovolně jistá břemena, aby podnik ten umožnily. Ba jsou případy, 
kdy zákon sám vybízí interesenty k dobrovolnému přístupu ku nějakému 
veřejnému podniku s doložkou, že podnik nebude vykonán, nesejdou-li se 
přís.pěvky v iisté výši (tak nhné zákony o místních drahách). Převzetí 
závazku ku příspěvku osobou k onomu veřejnému podniku nebo k dotyčné 
veřejné povinllosti zákonem nezavázanou považuje L. za smlouvu veřejno
právní. Veřejná správa totiž v takových případech přijímá prostě nabídku 
osoby zúvazek přejímaiící, právě jako se to děje při smlouvě soukromé. 
O nějakém správním aktu zde není řeči, pOllěvadž se vůbec nekoná. 

4. Autor pojednává dále o s' mír r; c h ve veřeiném právu, totiž v př í 
p adech, kele se jedná o budoucí a ještě neiisté závazky a nároky, jež s.e 
vzájemným souhlasem stanou určitými, ciferně označenými 

Sem náleží jako hlavní případ paušalování poštovního porta, jež jest 
dle rakouského práva dávkou veřejnou. Kromě toh9 sluší šem počítati 
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pau ~alování příspěvku Ila úrazo\ é pojištění smluvené JlJezi Ílstavy a pod
nikatel i. 

Cástečně stejný ráz mají vyrovnání (sjednání) o daň (Abfindungen) . 
V Rakousku jest to vyrovnání o daň z masa. vína a moštu. Vyrovnání to 
dt~je se buď s jednotlivcem anebo, a to pravislelně, se spol~čenstvem. Pro
tokol sepsaný v ústním řízení mezi finanční správou a společenstvem platí 
za listinu smluvní. Daň, byla-li i její výše stanovena smlouvou, zůstává 
přece veřejnou dávkou; vyrovnání o ni jest tedy smlouvou veřejno-právní. 
Daň se vymáhá politickou exekucí. Ostatní Ipráva finanční správy jsou 
analogická práv ům vE"řejné správy proti vydražiteli veřejného díla. -Další 
k riterium. že se zde jedná skutečně o smlouvu veřej no-právní, spočívá v 
tom, že yy rovnáním přenáší stát části veřejné správy - ovšem pod vlast
Bím dozorem - na spclečens,tvo, toti ž právo vybírati dotyčnou daň od živ
nostníků, kteří ku dohodě nepřistoupili, anebo začali živnost teprve po vy
rovnání. 

Smíry mohou se uzavírati též mezi jednotlivý mi korunnÍll1i zeměmi 
<l státem; země se vzdává pohledávek pří~lušejících jí z veřejno-právních 
tittl ltl vt"lči státu proti paušálnímu v ýkupnému (viz zák. ze dne. 27/ 3. 1869 
ř . z. č . 60). Jiné případy sem nál ežeiícj uvádějí specielní zákony nhilých 
koru nních zemí. 

5. Vyrovnání o daň přibli žuje se pro· pac h t o v á II í d a JI ě v e ř e j
r. o u dra ž bou. ,Protokol o vydražení platí za listinu smluvní. Právní 
pos1tavení pachtirřovo jest úplně anaJogické postavení společe:nstva při vy
ro vnání o daň. I jemu přenechává stát právo vybírati daň na v lastní účet, 
i pachtýř jest zOdpověden za zákonné jednání právě tak jako vúeiný funk
cionář; přes to však prax e považ11je propachtování daně spíše za smloHvu 
práva soukromého. 

Postavení pachtýře daní jako veřejného funkcionáře přivádí nás na 
j iný poměr, dle něhož se přenáš í na soukromou osobu vykonávání veřejné 
moci. Dohoda obce s dobrovolným spolkEm hasiM, kterou hasičský sbo r 
resp. jeho velitel jest zmocněn obcí ku vykonávání hasičské s.lužby -- po
hcie požá rní náleží do vlastní kompetence obce -, a na základě níž sbo r 
na místě po žá ru vykonává vrchnostenskou moc rozkazovací. milže býti 
smlouvou veřejno-p rávní; kdy tomu tak je. záleží od interpretace dO'tyč
Jl ~'ch zemských zákonů. 

Jiný případ., kdy se smlouvou přenáš í plnění veřejn o-právních úkoJů 
J'i a jiné těleso , jest, Dřistupuie-li nějaké živnostenské společenstvo na zá
k ladě §. 121. živn. ř. za účelem poctpory svých členů pro případ llemoci 
ku nějaké nemocerrské pokladně spolkové nebo ku zaps.ané pokladně po
mocné. Tento kolleldivní pi"ístup mů že se státi pouze s m I o u v o II S do
tyčnou pokladnou o podstatn ý ch momentech pojištěn í (o přihlášce, p ří
spěvcích a pod.). Pokl adna, Je ní ž přístup se stal, stává se tím nucenou po
kladnou pro příslušníky společenstva; jedná se tedy nesporll ě o \"er-ejno-
pn\ vní poměr a tím též o veřejno-právní smlouvu. . 

6. T-am, kde stát poskytuje nhné finanční výhody, s u b ve ll ce atd, 
'e veřejném zájmu, možno někdy mluviti o veřeipo-právní smlouvě. 

Tak subvence z mel i o rač Jl í h o fon d u dle zák. ze dne 30./6. 1884 
ř . z. Č . 116. Stát poskytuje zemím, okresllm, obcím nebo vodním družstvům 
podpory a půjčky za 11čelem provádění jistých melioračních podnikll (práce 
za- a odvodňovací). Podpora uděluje s.e za ji9tých podmínek v zákoně 
stanovených; tak obzvlášt~ vyhražuje si stát iistý vliv na pochod prací 
a l1lt"IŽC si nes.porně "yhraditi ještě jiná práva. Poněvadž však není práv
ního nároku na udělení podpory, př~dpokládá toto souhlas vtIle státu s vůlí 
podnikatelovou, co se týče všech podmínek udělení subvence. Tyto rllzné 
podmínky nemMe stát uložiti pouhým správním aktem dotyčnému cizímu 
veřejnému podniku , tyto po,dmínky se mohou stanoviti pouze smlouvou. Ze 
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se jedná o smlouvu veřeino-právní, to vysvítá z toho. že předmětem smlou
vy isou jLstá veřejná práva státní v hořeišÍm zákoně o melioračním fondu 

. stanovená. 
Melioračním fondem účastní se stót ještě jinak na vcřein)rch tmeli.o

račních) podnicích a to dle ustanovení zvláštních zemských zákonú. Zde 
participuje stát (jménem melioračního fondu) jako při konkurellci , avšak 
jako jeden z povinných konkurentll, již sami jsou subjekty veřejného práva. 
Jeden z konkurentů jes,t vlastním Rcdnikatelern, druzí (i melioračn; rond ) 
subvEncujícími faktory. V těchto příp::l.dech ponechávají zemské zákony 
obyčejně zemi a státu, aby se spolu do hod I y o bližších ustanoveních 
provedení podniku (cl.oba stavby, vyplácení příspěvki'l, vedení stavby a,td.) . 
1,. uvádí některé zemské zálwnv. Ve všech těchto případcch jedná se d le 
L. o veřejno-právní smlouvy. 

Dále sem náleží subvence dra h a pod n i k tl P I a veb n í c h, hlav
ně ve formě láruky výnosu (Erb-ags- und Zinsengarantie). Ze právní 
poměr mezi d.ráhou a garantujícím státem jest veřejno-právní. jest v Ra
kousku uznáno judik2.turou všech nejvyšších soudA Státní správa nemtHe 
1~oncesí, t. i. správním aktem podniku propůjčiti více práva než jest stano
.... cno v §. 9. koncesního zákona (min. nař. ze dne 14.19. 1854 ř. z. č. 238); 
poněvacJž však řečcJ)á záruka není předmětem koncese, může býti po 
skytnuta pouze ve formě smlouvy, a to ovšem veřejno-právní. 

Udělení výhod mís t ln í m dra h á m dle čl. III.- ·-XII·. zák. ze dne 
~ ./8. 1910 Č. 149. ř. z. neděje se smlouvou, poněvad.ž podniky na ně ma.ií 
lJárok ze zákOI18.. rovněž ne udělení výhody d.le čl. XVII1. a násl. téhož zá
kona, poněvad.ž toto špadá do volného uvážení správj'. 

Státní subvence pod Ji i k ů m p I a veb ním jSGU regulovány záko
]\('m ze dne 23./2. 1907 ř. z. Č. 44. Tvto mají však jen z části smluvní ráz. 
Za veřejno-právní smlouvy možno považovati jen plavební a poš tovní 
smlouvy uzavřené mezi státem a plavebními společnostmi, jimiž stát za to, 
že uděluje subvence, zjednává s,i vliv na obchodní vedení společnD sti, na 
pl. právo na udržování jistých linií, na vykonávání poštovní služby a pod . 
Nejd.Mežltější -taková smlouva jest smlouva s paroplavební společn o stí ra 
kouskéh o Lloydu (L z. Č. 95. ai 1907). 

7. Pochybnější jest právní ráz následujících případů. v nichž st 6. t ' vy 
stupuje jako l(ontrah~nt: z pět 11 Ý k u p s o u k r o m Ý c h dra .h st á te m 
a pro dej stá t n í c h dra hna s o u k r o mé o s o b y (s p o le č n o
st n. Nespadá sem sestátnění dráhy po uplynutí doby koncesní nebo v 
lconcesi vyhražený zpětný kup, nýbrž kup z volné ruky. Tyto kupy isou 
nCSlPorn ě smlouvami . Obs.ah těchto smluv jest soukromo-právní potud. po 
kud se v nich jedná o kup soukromého vlastnictví dráhy (pozemky , bu 
d.ovy, materiál vozní a-td.) a event. o převzetí dluhů; převod veřejného 
vlastnictví na podniku železničním a zřeknutí se koncese zahrnuté v pro 
deji nále ží však mezi veřejno-právní momenty. Dle L. jest tedy takový 
kup žel ezničního podniku státem z volné ruky právním jednáním s míše
ným (!) , z části soukromo-, z části veřejno-právním. V Rakousku isou po 
suzovány tyto kupy se stano,viska forl11eln ě-právního civilisticky. 

Př i prod.eji státr~ích drah soukromým s.polečnostem jedná se přede
vším o to, aby společnosti bylo uděleno oprávnění ku provozu, což s,e mů
že státi jedinou zákcnnou formou, toti ž uděíením koncese; ta jest však 
správním aldem a nikohv smlouvou. Pokud se ovšem převádí vlastnictví 
pcdniku s příslušenstvím, tu bude míti jednáll.í to jako prodej v e v lastním 
smyslu obsah civi l ně-právní; bylo by tedy formálně správnější, o prodeji, 
jenž jako prodej státních statků potřebuje též schválení legislativy. zř íditi 
zvláš tní ~mlouvu a vedle toho uděliti pak koncesi. 

Právo provozu na nějaké již pozllstáv ající dráze mi"t že b)rti též pře
v edeno na jinou osobu, aniž by podnikatel se měn il: tak mlHe soukromá 
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dráha - -býti převzata do provozu státem nebo nějakou společností, nebo 
st~ÚJlí dráha nějakou společností. O smlouvě mlHe se však mluviti jen 
tehdy, jedná-li se o převzetí provozu z volné .ruky. Smlouva může býti 
l~le .svého obsahu pachtem, přebírá-li druh~r kontrahent provoz na vlastní 
účet a platí v lastnímu podnikateli pevnou rentu, nebo smlouvou zmocňo
v ací (čJ. XVIII., al 3., zákon o místních drahách ř. z. Č. 149 ai 1910). nebo 
úplatnou smlouvou s lužební. Vždy však jest předmětem smlouvy provoz 
v ťřejl1ého pod:1iku, tedy veřejná - funkce; smlouvou založená subjektivní 
práva a povinnosti jsou rázu veřejno-právního; smlouvy ty sluší tedy po
v ažovati za smlouvy veřejného práva. 

Do této kategorie náleží též převod veřejných fondil, podnikú nebo 
ú~tavů smlouvou mezi různými správními subjekty, na pL převod veřejné 
státní nemocnice do zemské správy. V tomto specielnÍm případě prevádí 
se též vlastnictví na bndově a zařízení, takže takový převod obsahuje též 
momenty soukromo-právní. Rovněž zde nutno uvésti převod veřejných cest 
mezi s.právními s.ubjekty; předmětem převodu jest zde veřejné vlastnictví 
a veřejné závazky. Převod takový jest tedy smlouvou veřejného práva. 

8. Četné úmluvy mezi s a m o spr á v n Ý m i tělesy rr~ají, ja.k skoro 
všeohecně se uznává, .ráz smluvnÍ. 

S 1 o uče n í d vou n e b o víc e o b c í musí předcházeti dohoda o 
majetku, držbě, správě a užitcích na zvláštním jmění jednotliv:{rch obcí. Dle 
L. tato úmluva má ráz »ujednání« (Vereinbarung), poněvadž se nejedná o 
úpravu práva povinností jednotlivých obcí mezi sebou, nýbrž úmluvou se 
t voří jedi.ný nový právní subjekt. 

Naproti tomu jest z měn a hra nic mezi více obcemi smlouvou, 
Ph d o hod ách o b c í o s p o l eč n o II spr á v u n e b o zří z e n í 

s p o leč n Ý ch úst a v II se jedná o provádění veřejn~Tch 11kolů obecní 
srrávy, takže dohody ty jsou smlouvou veřejného práva. Jednotlivé pří
pad:r sem náležející jsou upraveny zvláštnírcVzákony, na př.: dohody obcí 
o obstarávání místních služeb zdravotnických, dále sloučení více obcí za 
účelem zřízení, udržování a s,právy společné vodárny a společného vodo
vodu (obce Praha, Ko.rlín, Smíchov, Král. Vinohrady a Žižkov, čl. JI. čes
kého zemského zákona Č. 48 ex 1899) a pod. 

Sem náležejí i sml o u v y mez i jednotlivými korunními ze 111 ě m i 
k II S pol e Č 11 é m II o b s t a ľ á v á n í ľ Ú z n Ý c h z á le ž i t o s t i z e l11-

s k é spr á v y, na př.: ku zřízení, udržování Cl správě společných robotá
ren, k úpravě o šetřovacích útrat cizích příslušníldl v zemských nem0cni
(;Ích atd. 

Podobné smloU\'y jsou možny i mezi s o u k r o m ~r m i o s o bam i a 
s o u k r o mým i s pol k y obstarávajícími úkoly veřejné správy, p okud 
smlollv y se týkají jejich veřejných práv a povinností. lilavním případem 

em sp adajícím jsou smlouvy péagové dle §. 10. lit. g) železničního kon
cesního zákona (ř. z. Č. 238 ai 1854). Že tato smlouva není smlouvou sou
kromo-právní, dokazlde jednak to, že může býti nahrazeria úředním opa
třením s odvoláním ll~ veřejný zájem (odst 2. cit. lit. g), jednak ustano
vením §. 13. téhož zák., že totiž spory ze smluv těch spadají do kom petence 
a dministrativy. 

9. Autor dotýká se dále případl"I, z nichž vyplý vá, že jsou moillY i 
v e ř e j n o-p r á v n í s m I o u vy mez i s o u k ľ o m ý m i o s o b am i n a
v z á j e m: § 32. říšského les.ního zá le, §§ 43. a 44. většiny zemských vod
l!í ch zákonů a pod. Jsou to přípc.dy, kdy smlouvou více přispívatelú při 
konkurenci o výměře příspěvků jest veřejná správa vázána. Dále sem ná
lež í zmocnění druhého ku vykonávání veře]"Í1ých funkcí (zde se jedná h lav
n ě o volební právo, pokud vLlbec jest zde zmocnění přípustno). Na pohled 
jcdná se o smlouvu, upravují-li rodiče žijící ve smíšeném manželsťví, ná
bož enské vyznání sv5rch dětí. L. však neuznává to za smlouvu, poněvadž 
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úmluva netS'ká' se subjektivních práv kontrahentll; iest to spíše veřejno- 
práYI1Í »ujednání« mezi soukrom~lmi osobami. 

10. V právu fr a n c o u z s k é m jsou nejvýznačnějším příkladem ve- 
ft.jno-právních smluv smlouvy o dodávkách a zadávúní veřejných prací ', 
(Marchés de Íournitures a marchés de travaux publics). Pro spory z těchto 
mluv nebo alespoi'i. pro žaloby podnikatele proti státu jsou ve francouz

ském právu kompetentn.ími úřady nebo soudy správní. U nás je řízení to · 
regulováno nařízením min. ze dne 3.14. 1909 ř. z. Č. 61, jednajícím skoro o 
všech ressortech. Podmínky dodávek a zadávání 'prací jsou předem ve- ·, 
i'einou správou pevně stanoveny, tak že se jim musÍ každý offerent po
drobiti. Souhlas offerenta a veřejné správy se redukuje vlastně na jediný 
bod, totiž na stanovení ceny. Výslovně však jest zachována forma smluv
JlÍ. Podmínky obsahují ovšem mnohé, co by mezi soukromníky nebylo mož- · 
né a vysvětluje se pouze mocenským postavením státu jako_druhého kOI1- ' 
trahenta. Stát vykonává též úplnou kontwlu a dozor 'pad pracemi a má 
"zhledem na veřejný zájem, pro který-vlastně dotyčn(" smlouvy se uzaví- , 
rají, jiné různé výsady. Pro spory jsou však kompetentními řádné soudy. 
L považuje takové dodávky a zadání veřejné práce za opravdový poměr -

mluvní, podléhající ovšem dle výs.lovného ustanovení kompetenci řádných 
OUMI, avšak obsahuiící prvky veřejno-právní. Poměr tento lze tudíž d'le ' 

L. označiti jako smíšený. totiž z části soukromo-, z části veřejno-právní. 
Již v bodě 7. seznámil nás autor s podobným právním útvarem. Kup , 

(;ukromé dráhy státem z volné ruky jest též takovým právním jednáním 
sll11seným. ež myslíme, že nelze podobná právní jednání posuzovati ji-
nok než jako akt jednotný, a že tudíž sluší je kv~lifikovati i se stanoviska . 
právního jednotně. Je-li takové jednání jen z čás,ti soukromo-, z čásH ve- · 
řeino-právní. pak by jatko jednotný akt právně mus.ilo býti kvalifikováno 
jinak : ovšem samostatně a jednotně, nikoliv jako nějaké právní neutrum . . 
Pualismus právní nás tedy vede k trj,alismu, a mohli bychom podobnou ce
s tou d.osíci ještě dalšího dělení práva. Jedno zlo plodí druhé. 

~pisek jest psán věcně a jasně; l111Heme ho co nejvřeleji odporučiti .. 
Fin. sekr. Cahq. 
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