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Správa, správní právo, nauka správní. 
J os. II r d jl n a. 

.Albychomdospěli 

. správní, musíme přihlédnouti k POj'l1l'll a lpodstatě 

kolům . 
V rúznýcholOměnád defiuwje se nynr stát oby,čeJ.ině jaiko ú

zemní svazek lidí nadaný'ch púvÚ'dm~ mocí. vládní, kalrakterisovaný 
ja1ko- právnická osoba. 

Z 'prvkú, jež dLe toho náležeií' 1< !poljmu a podstatě státu a jichž 
rozbor je's,t věcí Ipráva ústavního" jJl'Ol účel' ná'š má význam pOljem) 

, v'Tá,dní moci. 
Tato vJáJďní' , resp. státní moc konstmováma byla ,druhdy jako 

so'uhrn, kompl'ex jednotHvýchti. zv. »výso-slli1,ýoh qnáv«, IUa!př. 
v-ojens!kého, :policejního, finančního výsostného práva a pod.; doba, 
v níž tento náJzOll' panoval a j'ež lpředcházela vzniku nové'ho státu 
ústavního, právního, hospodářského a k1ultmního, zvána jest nyní 
dohou zeměpanských výsostných práv. 

Přechodem přes t. 'zv. stát 'po-lice,jní, jenž se /pokoušel' tato jed
notlivá výsostná :práva sloučiti v jednotnou stMní moc, dOlspělo se 
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vÝiV0'Í'ověke s tátu m odernímu, je11!Ž vycházÍ s hlediska státní' moci: 
jednotné aJ nedílné. To, ·co od k0'nce 18. století' vlivem na'Ulky fran
couzské o děllbě moci státní na moc zákonodárn0'u, Isoudní a v ý kon
nou, původ,ně pOjímáno Ibyl0' jako skutečné dělení státní moci, není. 
dle nyněj·šího vymbeněiší1h0' právníhO' nazírání, než děl'ením různých 
funkcí nelb ónuostí> j,ednotné a nedílné stá!tní mo ci mezi různé orgány 
státu , t. jo. orgány .zá:kouodáJrné, orgány soudní a o'rgány vý'konné. 

Bě.Ží 0' to Zljisíit, podle 'jakéhO' kr-i{eria děje se toto d ělení. 
Hledisko ,je buď materielního nebo, formálního ráJzu, t.i. ,dělení 

n<llstává ,buď dle rů~ného' olbsa!hučinnO'sti toho 'kteréhO' orgánu, nebo 
dle rlt'Zných forem činnosti a orgánů, 'kter6 ji !prováděir. 

S hledi'ska ,prvého praví se tedy, že dbsaihem moci zákono
dárné jest stanovení obecnýc'11 norem, jimiž musí se .řídit ka,ždý v e 
státě a jež platí také Ipro drruhé dvě moci, t. j. soudcorvskol\i a V'J' 
kormou a jich uOIs,i,tel'e, obsahem moci SOludní jest rozhodování o' p,o'
užití' těchto norem (zár~onů) na vznikaHcíkonkretní sporné phpady 
t. zv. nalézání 'práva', konelČl1ě moc výkonná má" jak z názoru pa
trno, ,obsarhcm vY'k0'návání, 'prováděnÍ' 0'něch obecných norem, 

Podle onoho fúrmálního ,kriteria jest mod zá:k.onodárnou činnost 
orgánů zá:konodámý,oh, it. j. zákonodárných činitelů, ze'jm. · záko:l1io~ 
dáJrných sborů !bez o'hledu na to, zdali oIbsathem j'eiím jest rprávě 
vydání zákonla materiálníhO' n.ebO' jen "foll'málního,. L j. aktu správníhú,. 
při'Oděného jen f-ormou zákona (na p'ř. uděl,ení' ko>ncese, povolen.í· ro:z

,polČtu státního), moc 'so>udní činnosti bez o hledu net to, zdali obsahem 
jejím jest skutečně na:lézání práva či činnost ji.ného dr,uhu, na Ipří
klad schvalování smluv, o,věřování 'podpisů a .pod·., moc výki,o'nil1á 
pak 'Činností orgánů výkonný,ch bez ·ohledu na tú, zdali obsahem je
Hm j'est pouhé vykoll1árvární' záiko:J1a ine'bo ónn'O'st 'i'Í'llréh'o dr,U'hll'. na př. 

Mnichov, Lipsko 1914, str. 1 'll. , 2S n., 65 n., 116 n., 211 ·n. Me y e ·r 0 ,
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lt887, str. 1 n., II n" 14 n., 20 oll . , 31 n., 37 n., 48 Jl., 50 n., 57 n, S c h 'o ,n : 
Deutsches VerwaHungsrecht .(v Kohlerově »Enzyklopa,die der Rechtswissen-· 
schaft, Mlnichov-Upsko 1914), str. 1195-200, 204 'll" 209 n . . S ;p 'i e g .ell : 
Di'e VerwaUungsrechtswissenschaft, Lipsko 1909, str. f - 32, 33-43, 142 n. 
St e i 11 L.: řIandbuch der Verwaltung.s:lehre ,und des Verwaltun&,srechtes, 
Stuttgart 1870, str. 4 n" 14 n" 19 n" 43 n. S ,t e i n L.: Die Verwaltungs
lehre, Stuttgart 1865, lS,tr. 2-22, 31-38.. St e in F. : Grenzell und Be-
ziehunge'n zwischen Jusmtz und Verw,a\tung; Tu,binky 1912, str. 1 n" 15 11., 
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soudění {sprá'Vní' sou1dnictví.) nebo i vydávámí ,obecně zárvavných to
rem. 1. j. na hzení' vLádních, jimiž pořádá a upravUtje se ne pouze ·urči
tý právní poměr, nirbrž abstraktně 'podobně jako, se děje zák-o'l1em, 
všechny poměry mči.tého druhu. · 

Vidíme v praxi, že děllení funkcí mezi rÍlzné orgány státní čistě 
dle jednoho neb druhého 'hlediska, materiálního, resp. formál'riího, 
nenÍI ani ,možno, ani se nikde nevyskytui'e. Mož,ua a skutečně pro-ve
dena jest všude jen kombinace obou těchto kriterií' v ten smysL 'žt: 
jednotlivé tyto mod, t. j. moc zákonodárná, (soudní a výkonná jsou 
svým složením i zai'ílzením plřUZlPŮsolbcny k tomu, alby pro;vádely 
'Pravidel'ně, ~lPeciclně resp. pf"edevším (íkate'xoche'l1) činnost obrsahově 
téhorL- druhu, t. j. buď . vydávání zákonů ,nebo nalézání práva neho 
vykonávání olbecných norem, aniž 'by však u nich ,vyI-oUlčeno bylO' 
napros lo vyvíjení činnosti obsahově ,jiné, tuto činnost obsahově iinou 
vyvíjejí však jen mimoc'hodem, ne pravidelně, nJ'rlbrž Jen vedle !Své 
vlastní činnosti. . 

Podle to:ho tedy UliOC zákondárná, t. j'. činitelé neb o.rgány zá
:konodárné Slpec.iclně vydávají zákony, moc soudní, t. j. soudy civilní 
a trestini specielně sO'u-dP, moc výkonná, t. j. mgány výkonné, (právní! 
speciei];č obstaráN,ajr činnost výko:nnou (správní); vedle toho však, 
jak .příki.ai:íllě shora' uvedeno, ka~žclý z těchto orgáiJ111 mllže vyvíjeli 
případně i činnost j~néh() druhu. 

Tím odtáJme se u pOljmú orgánú v~rko·nných (stprávních), pojmu 
správy, Slprá:vního práva a nauky, resp. védy správní. 

V,zhledem k zmíněnému právě rozli'šování, mo,žno tedy předem 
uen negativně: definova:tr 'slprávu jako činnos't stMu, která: není ani 
zákonodárstvím, ani souďnidvíim. 

Abychom však mohl,i pojem správy vymeziti také 'PosHivně , 
musíme přesněji zj-istiti obsa'h a účel rúzných těchto, funkcí · s tátní 
moci, a-by !bylo možno jejich odlišení. 

Moc záJwnodáJmá, -nrgá'l1Y zákano-dárné maljí tY'piek~molbsahem 
čimwsti vydávání é1Jbsnraktnfch ]xayidel práJvnkh, norem, zákonú ve 
vlastním, materielním smyslu, materielní-oh záko'l1Í1. Stojí nad oběma 
druhými mocemi (o'rgány) soudní i výk'onnou (správní), obě tyto 
moci jsou jí' IPo'dříJzeny, orbě isou 'Povolány k vykonávání zálkonů: 
mo-e soudní nalézáním práva, mo-c výkonná (správní) vykonáváním 
.zákona jiným způsobem, !Spravováním. Roz'dí! 'pak mezi oběma 
činnostmi, soudm.Í a správ ní, záleží v tom, že v sOUldění ,jes t nal,ézání 
práva samo účelem této činnost~ ~par-oemie: . fiat austi-tia, pereat 
muncLus), Ikdežto u s.pirávy účelem ,činnosti ,jest podlporo,vání obecného 
blaha, usku1tečňovánf, dosahování něčehoužiteč-ného; činnolst státu 
není tu sama účelem, nýibTž prostředkem k uskutečnění jistého ma
terieI-ní'ho- výslecLku, Jejím vo-dítkem jest účelno!st a lužitečnost, je1ím 
obsahem jest je:dnJáin.í', čin, proti,vou kzáJkOlHodárství a soudnictví, 
jj'o!1-ž ohsahem jest pouhé projevování volných roz,hod-nutí (rozhod
nuti' ne'b usnesení viI!'e). 
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Třeba 'ještě ,přesněji vymeziti pomér správy k H10ci zákono
dá'rné. Už~vali 1sme cl'osud promiscue výzmamú »správa« a »mo.c 
výkonná«. Nelze na stprávu pohl,ížeti taJ1, jaiko:by o'bs<ťhem 'jejím 
bylo lpouze vykonávání zálwnú, to by 'bylo pro orgány IsprávnÍ velmi 
úzké polc pÍlsobnosti, naopak správa iedmá ta:ké volnto, samostatně 
z vlastní initiédi:vy a k uskutečňování cíl l! , jichž uskutečňování vidi 
se jí nutným, účeln)'m a užitečným., omezena jest však potud, že 
smí je1dm,ati jen v mezÍ'ch zá:lrcona, v tmezích Iprá:vní'ho řádu a k usku
tečň, ování či'nJ1osti, jeHž 'uskutečňování n6.le'Ží k úl!wlům státu. 

Správou (veřejnou) rOZJumí se konečně nejen čil1Jtwst ,toho dru
hu vyvíjená přímo samým Is.tátem, nýbrž i činnost iin)rch svazkl!, 
jež jsou, jako lna tpř. země, kraje, olbce, součástí organisnlll státního, 
případně i jin)!ch t. zv. ve'řej.ných svaz'ků, Ij)ovolanýoh v uslmteó'í.o
vání' úkolů IStátnkh. 

] est ,tedy spr:ivou veškerá činnost státu a jiných veřeiný,ch 
s valZtkú k dosahování jejich úkolů v mezí,ch Je/jich plailného, právního 
řádu, ježnespa,dá ani v obcr zákonodácrství, ani v obor Isoudnictví. 

Správním (prúvem rozumíme souhrn norem pbtný'ch pro tuto 
činlnost státu a veřejných svazků , t. j. ,činnost k ,dosahování jich 
úkolů. 

Naukou správní i'est pall\: nawka o tem, jak 'ph správní činnosti 
účelu stállního co nejlépe a CO> 'nejvýhodněH lze dosí,ci DClb Hn~rmi slo
vy: nauka správní jelst vědecké líčení zásad na siprávu se vztahu
jících. 

IÚkoly správy. 

Defimvjíce správu jakG činnost s,tátu k dGsahování jeho úlkolú. 
tážeme se, které js,ou to tedy úkoly. Otázka, jíž nelze zcidlpovědětl 
jerdnou 'pro ,V'~dy Is:tejně, ma' ni.ž uává odpověd" různou minulGst a 
přrtomnost a jež ľúzně zodporvěděna bude zase budoucností. 

Povšeohně lze říd jen, že správa, zejména t. zv. vnitřní spr:iva 
jest výsLedkem modenn.í'hG vývoje a měnících se, vyspívajídch 'ná
zorú o podstatě státu a jeho úkolech. A tu 'patrny JSGU Zejména za 
dohu nedlouhých posledních desítiletí rozdíly, 'jež zjev,lljÍ !Stát ve 
světle zcela iiném, než v jakém jevil se 'po dlouhé věky až dG ne
da'vra, 

Z pl'ed'poklardu Ipouhé p'rimitivní ex!!stence vy,plývá, že k prv
ním čInnostem jerhG náležela starost o 'to, alby uhájit p,ouhé bytí 
pro1i nepříteli vnějšímu i pro,ti vnitřnímu ohrožemÍ. TZlIk slpráva vo'
jenská a iisté druhy policejních činnGsti byly nejstaršími odvětvími 
státní správy. 1<. nim dTužila se rovn.ěž ode d<\vna 'poce o úpalření 
hmotných !J>ros'lřeclků, správa finanční, . Zl, .když ná,silné vyřizování 

spor tl mezi státy znenáhla ustupovalo klidnému vyjed,návání o ře

šení otázek mezistátních, ,správa mezinárodní. 
V . tomtG rámci udtožovab a vyvinovala se správní činnost 

Slálu po dlouhá staletí. V ,oboru správy vnitřní ,byla to tehdy hlavně 
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Slpráva 'police jlní, jevící ose v péči o odvrácení různých škod a ne
bezpečí hmzídch státu jako celku, jistým společenským třídám i 
jj,eldnotlivcúm. V t. zV.po!icejnkh řádech středověku i v prvnh::h 
st'oletích nového věku v 'podivné rozmanito,sti činěna byla opatření 
pro,ti nebeZlpečí o:hmě, 'pro~i žehrákům, tulá:kům a lidem ii11a!k ne
bezpečnj'rm, pr01i šíření nemocÍ', proti nemraVl10lsti a přepychu. Tu 
Q tam v rámci těchto 'opatí'ení upravovány by,ly i věci, jež dnes. tvoří 
vlastní 'předmět t. zv. vn i tl1l1,í správy, na< př. chudi'l1Ství', školství, 
jJ,éče 'o zřízení cest a pod.; tyto vlastní předměty vni1řní správy 
byly však tehdy jen zcela ojedině l e oblsfa-rá<vány ' státem samým, 
vě1šiijl0U pečováno <O In:ě 'o'bcemi m ěstSlk)'l mi, 'je jich nhnými kOl'pora-
cemi, zejména cechy a drkví. -

V tomto StéllVU zůstala správa až do, 18. století. Tehdy nastala 
náhlá změna v tom směru, že proti dřívěj,ší 's,taleté nečinnosti stát 
ve smyslu t. zv. eudaemo,nístÍ'cké .theorie jal se překotn)'1JTI zpúso
:bE:m zasahovati do všech poměrů svého obyvatelrs,tva, aby jej ,Uičilni! 
štcustným. Dálo se to většilnou prostředky donucova'CÍ'mi <bez ohledu 
na individuální vůli jednotlivců , a odpor 'pr,oti tomu v'zni'klý vedl 
konečně k tomu, že š iroké pole působnosti, ,jež si tak Istát byl olbral. 
zúželnD bylo - ex,trémem pr,oti extrému - tak, že veškerá činnost 
státu uec1ukOiVálna byla na čin1lost nu'tnou k oohra:n ě státu a práv ní ho 
rádu. 

Ale jen přechodně, nelbol ll'ká'zaolo Ise 'záhy, :že 'V tě'ohto Ú'zk~rcih 
meZÍ'c,h s tát žíti nemůže. VelLké změiny ,ho'spo,dá:l'ské, Ipolitické, so'ci
ální a ikuHurní v,oll'a/ly ho k činnostem, i'i'chž ,wzsalh ,cJnes de ješ1tě 

vě tš r , než byl za dob státu e'Uldaemonisti'ckéh.o, rů<znj'l jest vša:k 
zpúsob, jakým dnešní' stát tuto mnohostrannou činnost provádí-, 
jak dále ještě ukážeme. 

Není téměř oboru lidskj'rch činností a lidského živola, v němž 
stát necítil by se 'p,ovo'laný:m k zasahování: mrav, ře!č, práv,o, umční , 
technika, vzdělální ·aJ věda, zdTaví, ho!spo,dářství , ,blaholbyrl: jsou jen 
hl'avní odvětví , v niClhž činnost stáitučím ,dále intens,ivnč'ji se pJ'OIj e
vu,je. 

Tážeme se : zcela dle své Ubosti, či jsoU' Hstá zásadní' hlediska. 
jimiž stá'! se q) ři tom řídí, a jisté meze, z nichž 'Vykr.oóti není ani jemu 
dovoleno? 

Nu~no rozeznávati: jsou' činnosti, k nimž v,s1mtku pOIY,ollán jest 
pouze sltát, .jil!1é, je,ž vy;konáva'bi můlže stejně s,tát ~alw jednorl:livec, 
jiné k'onečně, jež státu, z přir.ozell'j'rch dúv Old'ú zcela jsou 11epřístl1pny. 

K prvním nále:ží obrana v l'a'sltní iodua'na právního řádu; to 
byly na dlouho 'také je,di,né úko'ly S'tMu, vše o'stwtní, !zellména péče o 
hOlSlPodářské, Isociá l:ní a kuItumí ,p·o,y1wesení obyvatelstva, jelž tvoří 
dnes jádro sporálV,ní' či:nnosti stMu a veřejný,ch svazkú ponechál~o 
byLO' jednO'tliIYcÚ!m; že stá1: tČ'chto činností nyní měrou stárre vě'tší se 
uJímá, resp. je a'SlIJ ,oň rídí a :do nich 'za1s1a/hu,je, )toho, ,cJův,od je cJ,vo:jí: 
buď že LT1e~,roufá, že hy jedno'tlivoi sami moihli dOlS álh no u1: i c íl ů, Je 



- 6 -

nimiž či-nnostiony směřu~'í a jichž dosažení stát lJ10lkládá ll'lltnfrm v 
obecnJém zájmu, anehože chce předejílti', zase v ,obecném zájmu, 
n.epří'znivým a škocLl'ivý:m vý1s1edkům, s n.imi'ž IPravádční činltOlstí 
těch jed1no'tti'Vd by byl!.osPDjeno; v:y:liQlUčen jest VŠaJk mprosto stát z 
činnD'stí, jež se jeví vý.ronem vnitřního :živOlťa jedno1tHvÝ'oh owb 
fysických ja-ko je na: př. tv,ořen'Í vědeeké, umě'ledké; to jsou či:nnosti, 
pro mě'ž s,tátHs,tý,m způsolbem, na ,př. IpO'dlPOrOlVáním mep'římo, mŮlže 
zjjedná'Valti pI'í1znivé IprD's!t :řcctí a IPodmínky, jd'cM však sálm !přímO' vy
v,inDvati, !p'wdrukovati nemůže lPwto, že se mu nedostává fYls~cké 
os clb:nosti , jes,t jen osobou právmic1\iou. 

T,o jest ,tedy mez 'alb's'olutní'; relaJti'vní mez jest ,patk v tom, že 
stát má jeďnotHv,cům volné Ipo.Je pDnechávati 'tam, kde ,bez 'nebezpečí 
pw 'celek vbstní silO'u mohou spOi~U:PŮ's,()b~ti kdos'a'hov.1ní kulturnídh 
cílů. 

POjem vnitřní správy. 

Nejd;llež~tější obDr :s'pr<Í.vy tvoří ,dines t. zv. vn iH'!ní ISprá'va, 
tajme druhdy !pQ.d olZln<tlčením »Is!práva« Ipmv\.: tato vnÍltřní S\])rálva 
bývá rozuměna. P,OIjem tiejí vyvinul se histori'cky. Stal,o se to, ťa.k, 
že tZ 0lbsáh10hD kOlmplexu různÝ'ch 'činností, .sltáJtu ně'ktcré odl'OulČHy 
se ,a vyvíj.;:~ly .se dále jalkol sanlOlsta'tná od~ětví: slpráJva za:hralnilčnÍ. 

Slpráv:a, fÍlna;nčllí, správa, jlUstióií, 'Př~padně :i~práJv.a votienská, tak'že 
vn~třní slPrávou nelbo ISlpráviO'll v l~ž'šílm smylS!:u rozumě!no !t.o, co 
ZJbyliQ po vy'loulčení ItČlcihto osamolstatněný1oh oc1vě'tví. 

Na vend: 'jcvi1lo 's,e toto 'l'o,zlčlánJ(,ováJni v tom, že tau<él v ú
strojí státním správa dělelna !byla Ipod.le <těchto, lPělti oiborů mezi .pět 

ministers,tev: z,ahranilční, voj,el1iství, finlaol1Jční, spravedlnosti :a vnÍ'tra. 
ti'lavlHím předm1ětem této' v nit ř TI i spr,á, vy, js,olu'c příimo 

s ní sto't,ožňována, ibyl'a 'Policie, t. ,jo činl1o,st s,tátu, 'jelž l'Oizka!zem a 
d'Jnll'cováním Ulsiluje 00 ,o dstraňování melbezlpečí Ihmzicího státu i jed
no Hivoeům. Ovšem nesmíme ljJřehHlžeti, 'že dříve pDjem pDlilCie nelby~ 
taktoolbme~OIVáJn, lnýibl'ž rozuměna by}a :jÍ' tallwvá l'Io1Zikazovací a 
d011l1'cmiíd 'činnost ne IPo'uze negativního ráJzll', a:le i ,činnost pOlsmvní', 
sl11'ěř.uiící' k zvýšení, blaihDby{ruohYlVla~ellstva. I t'D za v,lády státu 
policejního ,dáJIu se dOll1illlcová'nílm, t,akže Idělena byla 'Policie llaJ po1,i'Cii 
belZlpečnols1tní (neg,ati'Vního ráJzlu, ,k odvrálcení neibez:p,~čí) a pol'Í'cii 
bhvhDlbytnou' Qposi1,irvní:ho ráa:u ku zvýšenu blaiholbyltu). Obor ·Diboji 
této iP'olicie kry!' se 'tedy tak ,zíhruba s pOjmemdmc'š!ní 'VUliHni správy. 

ROlzJišení nast1wlo, když ves,tMě 'právním došlo se k IP,oznámi 
že v oibl()lru t. lV. policie Ibla\1:lOhYltníc1onuco,vání múže ibýti jen zcela 
anomálním !pľ'O!středkem k dOIS'aJh,o'Vání 'CÍlů, ° ll1,ělž tu jde, !pravidell
mými', IPřinnČlřemýmL .a lÚJčinnými, pl'Oistředky že j's,ou prostře'dky jiné: 
rada, lPowčení, lP,olbílzení, 1P0dpol"OIvá'ní, xvelelbování, organils,ování, 'Zři· 
zorvá,ní Ú's1avů, 'jei mladí '0lPMřovla1ti disté 'Í/lkolysltátnÍ'. T'wto činnost 
zlb'avila se tudíž ča,sem názvu Ip,oIicie hl:aiholbytní a ool1W6wáina !ná
zvem vystihují'CÍl11 její pova1hu dako pélče; Dditu:c1 tedy naze.v zálhy 
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sevšeolbecnělý ,péče b1aholby:tní (Wdhlfulhr'tspvlege !proti dřívě!jší 
W ohlfa'hfltslp'Ú'lizeř), reSIP_ vzhledem k 'tomu, že v moldemím státě tal1:o 
péče nejvíce Z!jeVlUje (se rve formě [·ůlznýC\h ústavů, 'Péče nebo sprálva 
ústavová (anstal1lhche Verwa'ltung). Tato čiJnJnolst tv.oří tedy dnes 
hLavní ,obor ,vni>ťřnr 'spráJvy; iP,oHcie :podle dne'šnÍho nazírámí není 
vŮlbec nějakýms'amo'statnýrn olborem v!nitňnÍ slprávy, nýlbr'ž IPlfonilká 
rthná ·odvětví. správy jakozvlá'štn'Í z'P'ůlsob nelb stránk'3: činnosti' státní 
,T 'OibOfiU Slprá'Vy vŮlbec , ItoN:ž IPoku:d j'de ° ,uiži1í- :poE'cednÍlCh IPII'.QIstředkil 
lo~ka'zu a dOTIll.~cení v tom kterém odrvětví; jen jalkolžfo 1. zv. policii 
belZlPelOnostiní, t. j. ,pokud ňde 'o odvrá,cemí nebezpečí vůbec hrozídho 
státu nebo jedno'tliv,cŮlm beze vlZ!tahu k wr<ČitémuZ!vláštnímu .odvětvÍ 
správy (na :pL zemědelsrvÍ', hornictvÍ, ,živností atd.) IPřVznává se jí 
,do:sud v sY!st<.~melCh IPráva s!právníh.o :samostatná existence. 

Pmma správy ,úsl'av·o:vé j:es1 pak vÝ,zlnaónoru formou dnešní ·do·· 
by vů:bec; s ní setkáváme se nejen v ne,jťůJz:něj'šÍ'ch odvělťví'dh Siprá:Vy 
vnitřní (škoilstTví, zdnlNotnÍ'ctví, :země:děl'strví, živnolstí olbchodu, is,oci
áilnípéče), ale i v ob onI Siprávy 'Z lahranilčl1í, 'vojenské, f,inainlční a 
jUls1i,ční; v p'rávu francouzském IPojem Úls!avunálcží k zákl'adním 
UJoljmům Slprárllního práva vú!beJc, ale Itaké <Ll náls Iprávem dostává se 
.mll stáJlé vyšší Ipo~onwsti . 

Policejní stát, dělení moci, stát ústavní a právní. 

8raví-li 'se, že s právní právo je nedávného původu, pIatí tl() o 
J1ynČljší moderní It. z:v. zálkonné správě. - Sprárva vůbec, t. j. tČin
,no6t slátu k sledování jeho účelů, jest tcuk sTcurá, jlako státy Isamy. 
- Mo,ž,no řílci, že jest stmší než soudnrictv,í' i: samo' zákonodárství, 
neboť by~ bY' myslitel'ný stát - b'istmie opětně tolho ,podala přílklady 
- Ibelz IzákoHOIdársrtví' a s.olu.clnictví ( sltáty ldeSlp'otÍ'cké), ~A'e neibyl !by 
mo'žný Ist.át beze s právy. 

Čím dnešní t. zv . 'Z ákonná sIPráva IMi se od správní- činlnlOs1i , 
jaikou IStáty v ždy 'proQe'vovaly, to, (elslt 'Výsledkem lJo~Hidkýc'h a 
Iprávn í'0h ~měn ~1IastiaJIÝch IPřed nemn·oha desítiletímrr. Změny ty ka
ra'kterÍlS{)ivány jsou h 'c'sly ,shora uvedenými. KalPi,tola .o dělelní moci 
oCL ljJřemčně s·tátu policejního ve stM ústavní a právní ,'jes t ovšem 
materií, jež SlPadá v oibor práva !státního, a~e máme-'Ii dojíti kOihjaJS
nění aj vyme,zení 'podmu s,právi[1~Ílho Ipráva, není to mOžIDo" aniž bychom 
s i uvč1domili ony změny. Z toho. důvodu také ]J'ravide~il1ě o nich bývá 
pojedináváJno, j,ak ve ,spisech ,o právu státním, tak v onelc'h spis eclÍl o 
právu slprávním, jež nejsou ,pracovány j'3!ko pouhý od1dí! s.tMn.ího. prá
va (vedle 'Ústavního, plfáva jako čá1sti první uvá,dí se správní právo 
jako část druihá), 'ný,bri jako, ISpil<> y samo'stal1:né, lPojedná'Va~íCÍ 'o prá
v u .slPráv:ním jaJko samostatném IP,ředmětu vědeckého bádá,nÍ. 

ROlZdí,I státu pohceh'lÍIho o.d státu ústl3ivního a Iprávního tkrví v 
tom, dak pohlíží !se ·na ,pomČlr je,dnoHi'V'ce ,k 'státní mod s hledislka 
Iprávního. Vc státě ústavním a prá'vním pokládají se stát i jednotlivec. 
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:za sipoleoníky ,té!ho,ž IpTávlnfho řádu, t. j. :za subjekt právní sdhoP[j,ý ,. 
aby Ibyl subjektem jalk pO'vi'unos'ti, tak !práv, pDkud se týče vzáJjemné
ho, jedioh ípotměru. Důraz il\ihl'sti jest u jednotlivce :na tO', že jest nejen 
s'l1lb~eiktem IPovinností, lale iJ 'práv, u lstMu na to, !že jest lnejen sUlb
jektem vrálv, ale i JJov~rrnos<ÍÍ'. 

StMupoli:cejllímu nelbYlo :známo toto slpolečenství právní; v 
něm dednakjednotHvec Inelbyl - IPokud se tý;če jehol poměru k s,tMu 
- u~nán j2.1k /práNní !suibj~kt, jednak IStát - tehdy :pUlnovnílk, 'země
pán - onecHil se vá;zán P1rá'Vním řádem, byl všemohoucÍ. 

K tomu Ipřisíuputle, aby se vy,tkl destě 'z~lťvšť mzdU ke státu 
ústavlnímu, ,že Itvo1řiti wáivnířád, 1. j. vydávati zákony, oo;ž jest čin
nost vyko:návaná ve státě ús,tavním SlpCI!:e1čně hlavou státu Qpan'ov
lní,kem, IPrelsidentem repu1bliky) a zákonodárným :sborem, ve státe: ' 
:poli'Cejním bylo výhra,dnou věcí panovníka. 

V deho OL5'obě s/Pojeuo hylo všechnO' to, 'Co my dlnes rorzezná
válllle jako zákonodá:r,ství, soudni;ctví a sprá'Vu. Pokud jednotliíV6 
,ty,to ~unkce !nelb ,části jejúoh svě'řovány byIy iiný;m O'sobám, úřední
kům, mělo, to výiznalm jen faktrcký, iJ1e /právně závalžný; 'Panovník 
mohl pro ZljJů'sob vedení a vyřtzo.vruní tě'chto úřednílků dáva,ti !"OIZ- , 
ka,zy, ~nlstrukce. direktivy, jimiž 'oni :beZlpodmí'nečně !Se muselJi říditi, 
mohlI dO' jejich Ú'řadO'vá,ní kdykoliv 'za!Sáhnouti, p'řípadně i vyříiZeTIí 

té které 'zá'l'ežitostisám ;převlZíti, ze,jména ta'ké - a1by-ch-om vytkli 
ro,zdí'! proti nynějošímu pO's-taveiní samostatných a neodvislý'ch soucllcú 
- v oboru soudnictví. 

Ovšem lčwsem , asipoú v do:bě t. zv. OIsvkeného wb!soIuti'Smu, vy
vinul se mezi olborem 'Soud11Íctví a oborem správy (teh1dy ,PolÍlcie) 
J"Oizdíl ipotud, lže 'pr'O s,Ů'U'dy záva:znost Ip ,ředpisú práJvní'ch - předpi's i! 

práva, s.oukromého, většinou 'redpované!ho prá:va říill!ského - byla 
i zemělPány ruznáválna, v ,oboru Isprávy dtm se všaUc zccIa volnými ; 
vyj.a\dř,ováno to v ten 'smyslI, lže »V IPolicejnk!h věcech není OdiVOllállÍ«. 

:Právní ochrana 'po.dd.aných byla tedy molžna liell1 ve věcec-h 
práva soukromého, v nicM z;,aJk:rolĎoiVa'ly soudy a mohl se :poddaný 

I ,nadHi oohrany jen, dOlVed:I-li svému náro1ku Iproti ,státu (na pL od. 
škodnění za újmu, joež se mu sta'la zasa'žerním poHcie) dáti r'á'z nálwku 
soukwmolPrá:vní'ho a ,to ne v/Židy 'Se mu 'Po'da,ři1o! 

Zas,a,hování stMu v ]J'oměry jednotlivci! bylo vellice óaJsté. Podle 
theorie tehdej-ší t. 'zv. eudaemonils,hcké, IbYlI zeměipán nejen olprávněn, 

ale i povine'nl 'zalsaihova,ti v i]Joměry po<didanýíóh, wby je učinil Šf2Sť
nými a to i prQlti jedj'Clh vůH rozkazem a donucovaním (policie) a wz
hodova'l'o otu, jlako pok-ulase t:ýče nutnosti zakr,očení', tak i co do v,ooJby 
ipróstředkú jeho volné :uválže'llí. Ne tedy .dle přeid!p~sú p'ráva jednáno 
byla, l1ýbrž dle zřeteli!: viholdnO'sN, účelnosti, nutnosti, !při čemž v'o'
díoťkem mě:! býticíJ - n:iJjak nevymezený - obecného, bbha. 

Upokolíení, uldtdnč'ní pokud se , tj'Trče právní be'z\pe'čnostÍ', měli: 
poddaní čeripati namnoze jen z u~i'šfolváiJ1í vydávaný'ch před!i:>isú a 
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instrukcí, že )1whou spoléhati na ddbré, ,0tco'Vské, . jen iR: jejich blahu: 
směřuijícf úmysl vrchnlo,sh. 

V tomto duchu nesla se tedy ,tenkráte činnost, jÍtž my dnes 0-
značuaeme ja'ko sprá'V;u a jež tehdy zvána byla: 'PoHcií. Nedostávaio 
se také snatd Ip ř e.dpisú a 'pmv~del 'o t'CYJTI, jak úředníd POls tupova,ti 
měli" ale předpisy ,ty, byJjy :pouhý mi úřednínri tnstmkcemi, wrčenýmf 
jen pr,o úřady, ne PPO 'Poddané; nebyly {aké pravid:elně v yhlašo'ván'Y 
a jak dle ,U'znání vyššíh O' úřadU!, ,resp. panovníka by).y v,ydány, tak 
zase z liejich uznání rr:olhly ~ýti zmčněny, odvolány a iin'5rmi na:hra
ženy. 

Poměr s tátní mO'ci Ik je.dnot!livoCi, izde jen letmo, v nej,hlavln.ěj . 
š Ích rysech rrl 'asthl'ěný značí ovšem jen {yp a:bsoluiní'ho státu 'Po.Ji'
cejníiho; k vývoH jeho v této formě - máme-li na zřeteH státy' 
střední a zátpadní Evropy - nedO'š].o všud'::! · s t~jnč br,zy a stejně in
te J1lsivn č; proto ,také reak'ce ,proti 'němu ve prospěch Ipot!ačeného ' 
individualismu 'nevzni'kla všude v tutéž dolbu 'a touž s i,lo u. 

Nejméně mo.hl lstát police jní 'ZUipustH k'olřeny v Anglii; usilovál11' 
královské moci v tomto směru 'skor,o ·v záJwdcfch bylO' zmařeno 
během 17. sto letí t. zv. IPuritánskou revo lu'CÍ, vítězstvím 'p.rávní'kÚ ,. 
ZélJstal1cú olbecného 'práva: kommon-Iaw) v boii :proti samostatné na· 
nzovrtcí mod králú a zrušením úř.rtdu t. 'zv. Ihvělz dné komory (Istal' 
charmber, Stemkwmmer, oddělení r ady lkrálovské, Privy oouncil),· 
delnž 'byl hlarvní oporou :králú (1640 zrušení hvěizdné komory, 1689· 
Bill oJ right). 

RYClhle naproti tomu vyvinula se albsolu-tní moc krá1ů fr,ancou,z
skÝch (výrok Ludvíka XIV. »L'état c'est moj); tam tedy také nej
dříve došlo 'zp rv u Ik -theorcti'cko-literárnímu (IS'PllS Montesquienúv 
»De l'es,prit J.ois«, »Duch zákonú« 1748) ,a: !n.edloulho IjJ,O tom ik r e:vo 
lLičnrmu oclhO'ji proti ní. 

V území střeidní Evropy, zejména v území Pruska a Ra1koush:a. 
bělhem 17. a 18. stolet í vyvíjela se státní moc směrem a,btsolutně Ip,O
liceiním, ale nenrlibyl nikdy smě'r tento příHš o!strÝ'ch forem, zejmém 
JW'l1,cem 18. století za v lády t. zv. ,osvíceného, ahsolutisnlu antitoúp,o
váno bylo v mnohém to, co 'po výsleddc'h francouzské revoluce ve 
lebeno bylo jako, její vymoženost a jako vlastnost státu Í1stavu1ího a 
IprávnÍJ10. 

V'zni,k jeho ovšem hl '2dati sluší v rev'olu:ci francouzslké a co jí 
be,Zl]Jrostředně IPředc'háJze\'o,t. j. v naoU'ce záJstupcii Ipráva! přir,olzeného, 
kteří IProti všemo!houcnosti státní mo'ci vyS'toupm 'na ochranu potla
čeln é individuelní svo1body, lia,kožto. pl'irozené'ho 'púvodnítho $ot avu 
kalždého jednomvce . 

Proti ,teh'dej'ší .formě s,tátnÍ/, l11Ionalnchii,obrace'la se nauka tato 
ve formula'C1 Montcsquinově ukaJzováním na, tO,že spo,je'ní moe i 
zákonodárné, :;oudní, a v'5rk'ol1iné v ede nutně Je :zneu:ži tí. k IPOtl l aJčení 
!Svobody ; tomu mož!no !předejíti rol~děle:n Ím této twjí moci metli 
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-trojí růzmé orgány; IpN tom JllocizáJkonodámé příslušeti měla před
nost a vlida nadolběma dľUlhými mocemL. 

Revolucí bto nauka uvedooa ,bYila ve skutek; výiSledlkem jejírm 
bylo zejména 'přesné olhrani'čení rmod soudcovs,ké proti mocÍl vý
J<1onmé (spráNní) v ,t'vITI s my:sI,u, že zu:káJzáno v'zájemné zasalhová'ní 
orgánu jeidmoho z (ě'ohto o!borů do IPúsolbnolsti: o~oru ,druhého,; okOl
nOlst, jíž nutno iproto zvláště 'zdŮ'razniti, lže toto !přísné o!hľalničenÍ 

vedlo také 11: 'plÍ'snému OIhr,;rnůčerní materielníeh 'OIborů práva ,soukro
mého jalk'orZto domeny soudů a práva veiřelj'llého ja~OIžto< domeny 
úl adů správní'ch. 

Nauka ,.o ,dětbě mocí rOizší,Nla se rydhle mimo 'Území Prancie 
a došla výr.aJZU sikow ve VŠ'cdh ústavní'Oh lůstin2cClh, Jelž vy:dány byi1:y 
1běhemprvlÚ ipolovice 18. stol. v různý'ch !státeoh evro,J)s.l:ýClh a mi
moevropských. Ne:byla však zejména v Němc'cku a Ra~-:oUlslku , IPO·
kud se tý,če 'poměru moéi s'oucl!ní .k výlkonné ( správní), provedena 
do krmjnosti ta,k ja:~o ve Prancii. 

V literatuře němeclk,o'-Iprávní olPíráno se jí Ibyl0. jeldnalk z toho 
důvodu. že značila 'OIhwženÍ' mona'pch1stické moc,i, hlavně v:ša;k proto, 
že některým jevila se j,aJko :zrušení jednotmé státní mod a rOlzlo'ženÍ 
její ve tři moci; omyl; jelllžčasem došell vYls,vč't\'ení, kdylŽ se s,e,znalo, 
že nejde 'O děleoní jednotné moci státní, u1ýbrž O< lPouhé ,ľOizdělení čilTIl

nostl nal různé orgány; nemlulví se tedty nyní laik 'o dělbě mocí', jako 
o ,dělbě .funkcí ,jednotné a téže státní' moci a lPolkud se užívá je~tě 

TčcnÍ O' děllbě »moci« ze star~ší dOlby 'poohá'zojÍdho, není tím mí:nč'no 

!lic jinéhD, ne:ž rčením o cI 'ělibě fU11kd. 
Vý;sledek, jenž nastal v Úlstwjí státní moci a v je1jí, ,činnosti , jelst 

p.ak krátce tel1't,o : Vydávání zákonů J1él'pří'ště vynraženo jest jen 
slpolečné činnolsti ,hlavy státu a zákonodárniroh slbDrů; soudnictví 
jest neodvis.lé od moci vý1wnné; mo'c výkonná (slprávní) riest 'ČÍt!1'TI 'OlS t 
k sledDvámí účelů státriÍ'ch v m ,e 'z í' ch z á k ona. 

POllmd se tedy správy týká, ve státě úSl:'vním a !právním není 
mo'žno zasahová'nÍ v poměry jednomvlců laikovým ~'půso\bem, jak 
obvyklo' ,bylD ve stMě 'police,jnhn, nýlbl'ž jen r: okud ('Ol 'Zákon dovo
luje, na zálkla'dě' zálkona a v mezílch 'zárkoll1a. Co' to znamená pro 
vý;znam , IpůlS,olbnost a rálz Islprávy v mOlderním státě, budi2 blíiže vy
líčeno v následu'jící kapitole. 

Povaha správy ve s [átě ústavním a právním. 

Mluvíme dnes, protivou k poměrflm státu po1icejlníhD o zákonné 
neb ústavní správě. - Vid'ěU jsme, že ve státě pohcejnÍm státní' moc 
zasahov ala clo vŠ'ech poměrŮ' poddaný'ch - dnes mlUVÍ se o zasaho~ 
vá~1i do ,osobní' svobody a: ,do svobody Vllas.tnicivf - bez 'obmlezeníl, ve 
státě ústav,ním a právním o,bmezena jest v tom zákonem. 

O obmezení zá;konném dříve nemohlo už proto ,býti řeči, že o 
pojmu zákona v dnešním smyslu jako normy 'právní vy dané ústavní 
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mocí zákonodárnou nebylo možno mluviti. - POlma se mluví! pro tu 
dohu o zákonech vydaný,ch zeměpánem, rozlumě1a se tím nařízení vy
dávaná jím pro poddané s obecnoU' závazností. - Odlišení jejioh od 
jinakých nařízení jeho, zejména od pouhýoh instmkcí' určený,ch pro ú
řady, záleželo. pravidelně ve z,V'láštním ZPÚSOI]JU' jlejich vyhlášení pro 
lJoddané. - Ale jen pravide'lně, ne v~dy, a s druhé strany i v těchto 
vyhlášených zákonech vedl'e skutečných pravidel právních, jež měly 
poddané zavazovat, obsaženy byLy namnoze instľU~ce určené jen pro 
úřady a ne vždy bylo možn<Y obojí o.d sebe odděliti a roz'1išitL -

Stanovením pojmu zákona ve státě ústavním a prá,vním také po 
stránce formálníl, t. j,. d'ako výronu' vúle zákoI1O'dá/J.·Ill'Ý'ch' činitelů ve 
stáJtě (orgámll' zál{jQ'Uo.ct'ámého, hlavy státU! a zák,ono.d:ár. sborů) od
straněna by:lapochylbno,st o. tom, jde-li in concreto o výkon moci zá
konodárné či o výkon moci výkonné; druhá ještě dŮ1ležitější věc p,ak 
jest, že jde nyní o 'normu práv:ní, jež stejně' v'Ížepoddaného jako, stát 
sám {vlastní vázanost státu}; důsled'ek toho· pro :poV'ahu nynější sprá
vy ,pa1k lest, že moc výkonná vázána jest nyní' zákonem ve svých zá,
.'laZÍ'oh do poměrů jednotliv:ce, nesměHc zasahovati, prohlásil-li stát 
závazně i pro sebe zákonem, že jednotliv'ec vůči státní' moci má' býti 
v,o'lný, aže z,a'SClh'ování' pří'PuSŤ,il'O jest jen .tam, kde je zákon při'polwštL 

V tom leží tedy wzdí! správy zákonné proti správě absolutního 
státu. - Ale jest ještě rozdí'l dal'šÍ'. - Zákoln je ob e c n é pravidlo 
právní a z toho p'lyne,že upravuje stejným zpIŮisohem poměr státu k 
jednotlivci, zavazuje také správ1u', aby ve své činnosti na zá'kla,dě zá
kona vyvinované postu'Porvala vůči všem jednotlivdm stejně. - Z to
ho plyne, že nemů'že ani ohtížiti }ednoho občana ví-ce než iiného, ani 
dotknouti se nabytých práv nestejně, ani poSkytnollti j'ednornu občanu 
vÝ'hoduneb osvobo.zení, nestanoví'-J'i. to zákon. 

V první době po vydání zákonů ústavnÍ'Ch, v nichž mluvilo se o 
moci zákonodárné s jedné a moci výkonné s druhé strany, pojímána 
by,la tato vÝkonná moc v úzkém smysllu;, lakoby vskutku mělo jíti: o 
pouhé provádění zálkonŮl; úsudek te'nto se tím spíše·Vlnucoval, že pod 
mocí výkonnou zahrno.vána Ihyla jak správa, tak soudnictví; soudni
ctví pak znamena'lo pouhou applikaci zákona na určitý případ , zále
žející v pou!h'é logické subsu'mci skutkové konkretní po'vahy pod dané 
pravidlo právní; ve správ'é spatřo.váno' tedy 'něco podobného. 

Nelze .přehl édn o'll'ti , že i ve spráV'ě naskytuje se dosti případl':1, 
kde správa postupuje tímtéž způsobem, ale daleko v'ÍC jest těch, kde 
správa takovým způsobem se' obmezovati nemůže a kde ani nebylo 
úmysTem zákona, ahy takto byla obmezena. 

Správa jest činnolst k dosahování účelů státních, jež j,sou tak mz
manité a podléhaH tolika změnám, že by znamenalo umrtviti stát, 
kdyby správa neměla dostatečné pohyblivosti a V1olnosti, aby své j1ed
nání těmto nesčetným a měnÍ'CÍ.m se úkolům a potřebám p.řizpůsolbHa . 

Jest :nemožno, aby každý konkretn'í živ,otní poměr byli přimo zá
konem upraven, požadavek takový hyl by nesplnHelný již vzhledem 
k těžkopádnosti zákonodárného aparát,u. jest tedy p'řirozeno, že zá-
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kon múže jisté poměry živortní- upravovati jen v hrubjTch rysech a 
rámcově, podrobnější' úprava jest pak věcí správy. 

Jest možno rú~né odstupňování v tom, jak zákon sprá:vě pOlJ1e
charti chce volnost: může jí -předepsati přesně zPůSQIb jednání a pone
cha:ti jí jen vo lnost rozhodnuíí o tom, zda-li jedna_ti chce, múže jí však 
ponechati i volnost zpúsoou provedení, může se obmeziti jen na vše_ 
ťlbecné zmocně11Í' k jednání v určitém -oboru živortnÍm, ponechávaje 
vše da'l-ší opatření správy dle zřetelú v'hod'nosti, účelnosti a veřejné 
užitečnosti. 

Jest tedy správa u srovnání se soudnictvím nepoměrně méně 
vázána a vázanost její mllže býti rúzné síly. 

Konečně nutno ještě upozonúti na to, že soudnicrvi jest podobni: 
jakO' zákonodárství' činností vždy vrchnostenskou (imperium), není 
tomu tak však vždy při správě . - Užívání imperia jest prostředkem. 
jímž se správa veřejná odlišuje od správy soukromé, imperium po
skytuje jí možnost , aby užívajíc tohoto prostředku dlú svfrch dosa
hova'la rychleji, snadněji a úplněji, než by bylo možno užitím pr o
středkú správy soukromé. - Tímto prostředkem jest ji ze'iména roz
kaz a donucení, jimiž správa projevuje se hla'vně v oboru ,po-lici e, ai e 

- možno jí užívati ta'ké obvyklých prostředkůkt'eréhokoli s-oukromnÍkél , 
na př. smlouvy, zdá-li se H naopak užití tohoto prostředku p1'o' dosa
žení účelu vJ'rhodnfrm. 

Znovu ještě nutno zdúrazniti, že činnost modemí' správy takt o 
líčená jest podsta'Ťným normá,JnÍm jejím zjevem, že však správa ve 
skutečné pestrosti života vyikonává ovšem d'le okolností funkce , jež 
js-ou typickým obsahem jednak zákonodárství (nařiz.ovad moc úřadft 
správních), jedTIak soudnictví (applikace právní.ch norem v oboru 
správ y. zejména celý obsáhlfr obor správ'nÍho soudnictví). 

SP.rávní právo, zvláštní povaha jeho. 

Správní práv,o jest, j'a'k hned zpředu Thvedeno, sO'whrnl norem ' 
právních, vztahuiídch se lna správu. - To jest defin:Í'Ce, jež nám 
ovšem pojem správn'ího práva v tom smyslu, jak se sprá'vn:Í právo 
r,yní pojímá, t. j. jako část 'práva st,á:tní'ho a jak'o- část širšílho' ,oho·r1l 
t. zv. práv éll veřejnéhO' , ne ,dostř přesně Vyzl1aJčuje. - Nepolkusili-li 
bychom s-e b llÍ'že zjistit zvláštm'Í v,l:a'stnost1i jehO', jev:ilo by 'se nám 
správní právo IDonglomerátem nejrúznějších ;norem práva S'o,ukw
mého, t,pesúrrího, procesil1Íhv, státI1'Ího a p'o,d. , jako ml!uvÍme-li .na př. 
o právu želeZl1ičl1ím, si,lničním a: pod., Cl' p,ře'dstavujeme si ,tím po 
z!YŮ'sobu praxe s,o,ub!or ustanovení právních znejrLl'Znějších obo:rú, 
p'okt~cIJ j:e.n týJk:ají-se železnic, silil1tc apod. 

SpráV'nIÍ' -prác\/1o IUIVáld'Í- se vŠlak jako ,d~scip,l1ll1a právní suÍJ generi s, 
někdy j:ako iodrro-ž práva: státního, ně'kdy jalk'o samostatný ohor 
zcella rov11'or-odý 'Právu ohčalnskémUi, ,trestnímu at.d. a také jako pov
l1 or-odfr obor právu: s,tátnÍmw. 
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Máme k řešellÍ d v'oJí otázku: od kdy datuje se vznik tohoŤ'o 
oboru, jehož mladý pitivo-cl: všeobecně se uzná'vá a v čem jevÍ . se 
jeho differentia specifi'Ca a s,povnánÍ: s jinýmř obory právními, ze

' jména s 'oněmi, ji,ri1Ž je nej:ví-ce p·od'olben. 
Pokud se týče otázkYi první, zmínili jsme se ji,ž dHve, že s:prá~ 

va jest púvodu dávného, tak dá'viI1éJho ja:ko samy !Státy Cl není p()
chJl1bnnsti o tlom, že ode vždy, >co. státy vyspěly z -P'i"imitivních za
čátkú svého života, čiln'nost jejich označovaná jaNo správa, nebyla 
beze vší' úpravy; j,ecnak praxe sama utvo,řiLa si: iistá pravidla jed:
nání. jednak časem takmrá pravidla a :předpisy vyďává'l1Y byly 
v.!ádnoU'cími. Abychom nec,~,odilt přHiš daleko zpět, víme, že na pL 
,ze státu p:o.licejní<ho se Ina,pr,ost,o nenedostá!VIalo předpisú a instru'kcí 
pro spravu'jílCÍ úřady a úředníky, byli j;imi druhldy přímo zasypáváni. 
jJř,edp.isy ty byly zvlášf sepl'sová:I1Y a sestavovámy; by.!' tedy j'istJ'r 
správní pořádek, sp.rávn1í řád, sPTávní routina, ale nebYlI,o t,o. správní 
práMo, pr,oŤ'ože předpisy Cluy neměly povah~ právní,ch nor,em, upra-

. vu'jících poměr mezi státem a p'Odida:nými zpúwbem pro obě strany 
zavazujícím, případně opravňuHdm, 11ýbrž p~)l\:hých úředních in
stnl'kd, jimiž jec];nalk stát necítil se ,právně vá:zá.n a ji:chž jedna,k 
poddalný 11'emohl se ve Sv11j prospě'chl dov'ol'ávat právně. 

R'ozdíl mez.i .předpisy tohoto dr:whu a mezi 'skutečnými přNI
pisy právními byl patrný sľ'ovnáním s tím, jak upraveny byly po
měry j,ecl:not'livcLt :na po,l'i, práva sloukpomého, lhilaVln:ě pokud se týkal,o 
ma:ietrk'o-právlní'C'h vztahú j'ednotliV!cú mezi seblou. To byly poměry 
upravené skutečnými právními normami. 

Přrčinou t,c,ho. by;Io, že mu ,poH J"lo,diuném a majMkovém jednot
livci ,o.dedávna byh U'Znánisulbjeikty právltlími a vztahy jejich! v 
těcht, o. obolrech ji-ž od dob římských soustavně prá'Vem by.ly LJip:ra
vovány. 

Pojmy a pnavidla P1"o tyto poměry utvo-řel1é, jak i během další,ch 
sto,l'etfi ,dále hyly zpracovávány, zdoke''11'cl'1ová:l1IY a d'o:pl'ňovány. tvo
řily f-ormá,lnědokonal'ou sous-tavupráV1l1'Í a lhileděl'-H kdo za 'doby 
státu policejního, dosíd ochrany ja'\<iéhok'oliv svéhio zájmu, mohť toho 
dod·liti jen tím, že dov,e-dl' t'omuto svému zájmu, Iresp. právudlát:i 
vzhled nároku lJiznávanéJhio touto pila:tnou' sausta,~au právní', zejména 
vz'hled majet'IQaprá,"níh,()I ,nár,oku. 

Uplatňování ta,koVÝch: nárokú, pokud -smě'ř,ovaly proH státu, 
byl'o možno jen tím zpúsobem, že uplatňovány byly lne pr,oti státu 
jaikc osobě vrchnostens:ké, nýbtž prati jeho nositeli maIetkmrý'C'h prá," 
a pOViil1'nos.ŤiÍ, pr-aH hsku. Fiskus považaván by'l za zvláštní' samo
stat:nau majeťka,právnlí' o's'ahu soulkramoll, jež vysDwpava,],a na pali 
práNa majetkového vedle st Mu V1lastního, jenž vystU'po'Va:l - jinak než 
y 'poměrech! majetkoprávnÍ'C'h - jakioosoba vrchnostenská. Ta hyia 
tak zv. fis'k'lVsová- the.arieo dvou právních osobá:chstátu. jež časem 
změni,la se pot/ud, že nemlulvenop'azděii odvo.uosobách, nýbr'ž o 
jedné a jen o různý,ch shá,nkách jejlíhG vystupovánÍ. 
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Mimo tyto pUpady, t. j,. tam, kde 'š1,o 'o v,ztahy IneZ'Í pOiddtany:m 
a státem, jež se lTIedla:ly myslit a upravit na pOiďldadě majetkovém, 
nebYlI jedn-otliv'ec 'lllZná'l1 za: OIS:O!bru právn'í a tím jest vysvétHtelno, že
zas.a'ho,\ránL státu! v 'Poměry !jedinotHvcú, jež nazývame správou, 
moh1,o se dítidlep'ouhého, umá!liÍ ú6el:ú vhod:nosti" užitečnosti a liho,
vůle :bez jakéh1okoHv o,bmeze~l'í právniÍho. 

Změna, jlak uVlede-no, nasltala vznikem stáru ústavniho a Iprálv-
ního., nehoť tep,rv1e jlÍ,m s,práva ,uvedena: do mez'í zákDnll1iý',ch, tep,r:v,e
lu stM ,prohilás~l, že svými p'roj.evy vlul'e vúiČi j'e,dll'otl;iV'CL chce se 
cít~t vázaným, tem"ve nyní' mohl' se j.ednotlivec d,ov'ol'áv'at pros,pť
cM, výhoda: 'ochrany, }ežpro IIliěho vyplývaly z projlevÍl stMnÍ' vůle 
jako výho,d právnfch" stal' se ted'y z pnuhého, poddaného občanem, 
1. j. uznaným sub-jeMem 'Právním také ,P'OkUlď se týče 'jeho poměru 
ke státu. 

Vj'Tslledek této zm1ěny nebyl' ovšem na ráz patrný tak, jako, l'e 
patrný dnes. Ostav,ními .lisHnami vy;slovena byla }en v nejzákl'adll1,ěj
šíchrysech ochrana prá'VnÍl ()Isobnosti jed'llloHiViCo,vy,_ formu:I'ová113,' 
j,e;ho základní nb6anská' práva, jeho svolbo,dy, aIe ned,ostávélJlo se 
je'ště záruka prastf,e1dků ku skutečnému provedení těchto sV!obod_ 
Teprve postupně, jak ied!Il'Oulivými záko:n'Y 'správními ~p"únvána 
bY!\a právní poušť ztby]á v jedno,tlivých oborech žiVlotníoh po ~tátu 
poH:cejlním a jak zejména zaveden~m spráJvníihJo soudnictví dána bYlla 
zá,rulka sku1te'čl1'éthopPoiVá,děll1'í těchto nový,ch spráV1T1Ích zák011Ů, mi
zely obrysy IbJ'Tva'l'ého státu ,p,oliceiního, stát ústav:nff stával se stá
tem ústctV!ní1m a' lY r á vn f m al od ,t:édob'Y' mo'žnÚ' mluviti' také a 
správě zákonné aspr~vl1í,m lP'rávu. 

Dospě'ii jsme kdTulhé 'otáz'ce. kterou jsme si shora polo'žili: v 
čem j.ev'í se zvláštní' pOVla!ha tohoto správniha práva, má-ti býti IPO
važ'ováno a ta1ké vě,diecky zp,racováválllo jak,o samostatná disciplina 
'PrávnÍ. 

Sprrávní 'PTáv;o 'oz,načuje se jako část práva ve,ře'iného, jako vÝ-, 
značnj'T ,typ ie!hOlpr,oti 'práv'u soukwmému. Věc, ok,o'lo nÍiž točí' se 
nejvk právnioké'hO' SPiQn~, tolikrát ře'šel1ého, dosud _ n:e1"'o.zřešeného 
a patrně nerozře'šitelného: v čem zále'žf rOIZ'díl, práva veřejného, a 

. sOlllkromého . 
. Celá řada theori'í se vY'skytla, ti, kdož si d,ah .prátCi s jioh zjišťo

ván~ílm a počítáním, d:oP,očÍ'tali se 'ČÍ'sla laž neda'lekn ldva'ceti a stěží 
lze se d·omnívati, že je tO' počet UIŽ nyní skutečně úp,lný, tím méll,ě, 

že v budoucnos.ti nev'zroste. 
Ji,ž t'oto veliké ml1O:~ství, theÚ'ri:í jest nekl.amným znamením po

chy;bnosti. celé ']{J]'adené o-tá:zky, atJe uváž.íme-H, j'ak theorie dě\'ení 
práva :na soukromé ,a ve-řejné se zak'ořenilla, jrakd'ělení Ťnto také v 
praxi se vžHo, pak nezbývá nei smířiti se na ' tll' dobu s Who mocí 
a 'O'blíbenOSltí a pokud d'osud: jen oiedi:ně\'e proniká myš'lenka o bez
dúvodnosti tohoto ·dě'lenf a O' je'dl1'Otě v.eškerého .práva, 'přióňcvati 
s,e (JI to, aby správnost této my-š'!enky novými d'ltvc.dy byla osvětlo-
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vána a dokazorvána', dl, který 'SŤ pr0' pht.omnost vytkli sami jeH 
pŮIVod'ci' . 

Na po% správy, t. j. poku,cf se týče činnosti státu :k dosahováni 
jeho účelů a má ,před,miMem te'dy úpréLV1tV VZÍ'a<hIÚ mezi s'pravujícím 
státem a s,pravlOvanými J,edlJ1ot!ivci ve směrUJ právním po státu poli
cejním, zbyla pOTI'šf právní neiisto~y. N~n:í možno 'jinak to nazvati, 
sr0'vnávaj:ís s boha1Ý1Il1 polem právní:m. v. němž pěst0'vánabyla ú
prava vztahůl'0'dinlný1ch a majetkových mezi j,ednotHvci a jež na
zýváno j,est právem soukromým. 

Šl,o tedy 0' to, aby pro úpr,avu vztah1ů mezi sprav:uMdm státem 
a spravovanými' vytv'O'fena hyl'a soustava sp'rávnf stejně ,dolk{),nalá 
a úp~ná, jako byla soU'st,ava práv'a souk,poméhn. BYla t0' vša'k na-
mnoze 'hllt,ka, jež v dosav.adnílch' fo.rmáoh právní:ch, t. j. v,e formách 
práva s'c'u:kromého jen z části dala se upraviti z části j,en násihlým, 
nepřÍ'ľozenÝm užitím těchto forem, z čásH vůbec ne. A tak vznilklo 
přesvědÚní, že jode {} ,nový obor ,práva, zcella l"0lZdí1ný 'Od dosa
vaďního práva a PTO:Ť'ože š:J.o v 'P'OIdstatě o úpravu vztahů mezi ve
řejno'lTl mocí a j:ednotlivcem. vznild 'název ,práva veřejného a práva 
správního ja!kožtlO' kho části:. 

Roz,dít vztahů mezi ve<ř,einou mod a jednotli,voem a vztahŮ' 

jednotlivců mezi sebo'UI, a 1ím tedy l'Ozďíl mezv právem veře}ným 
a soulkrooll11ým sprutř.ován buď v ,tom, že P11 úpravě ,oněch padá; na 
vá:hu záj.em veřejný, ;při úpravě těchto zájem soukromý, nebo v 
tom, ,že v prv1l1ím' případě Mží 'o vztahy me'zí suhu:ekty, jež js'olU k 
sohě v .poměTu Ina,dří!zenosti. a podř.ízenosti, nebOl v ,tom:, že tam se' 
přihHžf k jedr!1oťHvci jako členu ve·řejného svazku, tUl iak,o 'k jedno
tlivci 'o sobě. 

V ,tyto tři hl1avní skupirny daj.r se shrnouti 'ony četné theorie' 
roz,díhl mezi právem s'olwkromým a v;eř,ejným. 

Neměli těžkou prá;c'i ti, k.do,ž se ,pokusili o důkaz mě~'kosti a bez
podstatnosti tohoto d'ě'len:í' : v p1'v,ním pří,pa'dě 'odlk'azem na to. ž,e' 
normy právní vesmě'sdáJny jsou v,e veřejném zájmu ,a že možno 
mh\'!ti jen o tom , pokud' zá; oveň věr;; menší' měrou: ;Jřih.\iŽí se hk6 
k zájmům jednotlivců. v druhém případě úvahou ,' že ve stMě ústav
ním i 'právním stát i občan jeho jsoul sPol] ,ečníi'ky téhož p'ráNníh.o řádu 
a tudíž pr.áv:ně wvnooenní', v Hetím lwne'čně vy.tknutím momentu, 
že ve státě nel:ze si mysliti jedinců napr'osto isolovan:ný,ch a že tudíž 
p,ři úpravě poměrú jeji,ch vždy 'pfi'h1Í'ží' s'e k nim ja'lw Ik člen-lili vyš
šího svazku. 

Ale vně rozdíly tyto rázu ;namno.,ze len faktického a nahodilého 
se jeví a to .posta6Io, aby vzaty byly 'Za zálklad dělení právního a 
pod'le toho obal' pn'tv'a ,do té d'oby jednotný, dě1elli byl ve veliké 

...---------cl-va ohorypráva soukromého,- a ve řeíného. Nemú~e Hstě býti bez 
povšimnutí, že po ceJ.--jr středověk veškeré právo tvoři'l'o jednotnDu 
právnť masu a že je,dnotnost ta za,chova~a s,e do:sud na př. v p,rávu 
anglickém, 
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Pro pávo spréÍJvní jakožto úpravU! čim:nosti státU! VÚČ] .jednotliv
,dlln ujala se zejména' ,Ul thooretikl! němec'ký;ch zvlášf myšlenka o 
;HJVýšen(}sti státu nad poddaným'i zřejmě ještě oh~asem starých ná-

. zorl! '0 vy:výšenos1i a všemohouawsti stá,tu pobioejinihn ana tom 
základě zbudovány vskutku dl!mys~;ll.é ,a 'právniaky přesně zpraoo
va:né systémy práva správního; stačí 'ZmÍ'niti jen měmecké správní 
právo O. Mayerovo a PJ:eimemvy instituce německ'ého spra:Vlnmo 
práva. ÁlI'e také frar.,ooUlzštf theoreUkoVié vy,cházejí s ;lťledi,ska ,p'o
dohného. 

],ako znak, 'kte,rýcelémUl sp;rávnímu :právu dává zvláštní ráz 
a 'odllguje j'ej od práv,a snu!kromého, uvádí se pPO'stŤedek, kterého 
veřejná správa Ll'žívá při své 'ČinnOlSt'Í a kter~r U! srovnánv se sprá
VOLI' soukromníkem vykonéÍJvanou výl'učně jemstátu příslušÍ' : !l"nZKaZ 
:adonucení. vrd1l1ostenskámoc. 

Na tomto zá'kladě zbuidováJna jest celá !histol"'i·epráva správ
ního' systém právní, tmu řečí, nťluvÍ' namnoze' p;řílJnn zálmnya praxe. 
Je to theorie, Merá zaeJla leště -odpoví,dá p,ovaze doby. a ,pova'z,e 
stá!ru vnich'ž žijeme: státú, jež s:vié !byfF a své po:s'lání stá:le ješfě 

:spa třuj[ vke v' 'o:tázce moci, ne:ž v otázce 'P'rávcua kWltury. Nové 
thearii, }ež myšlenku jedl!1otnostr všeho 'Práva vyvozuje z myší enky 
právního řádu a' jen právního řádu, j,a:~ož'to institll'ce, j.Í'Ž stejně účastni 

isoll' stá!~ a jerl!O obča'né jakožto spo'lečníci téhož práV1l1ího' řádlUl, p'ři
sluš[ tudíž nejellvýznam nové práNlnické k'onstrukce, a1e i význam 
ji:nak'é'ho mravního', j listě ulŠllechtnejšího nazkánf. . 

Odmítla-li by se neuznáváním shora: uvedených ,dělítek NOl1-
strukce práv,a správního. jako. samostatné čás,H práva veřejného, netní 
tím řeoeno, že hy masa jehlO ustanovení sp'lynouti mus.ela s masou 
veškerého ostatního. 'Prá;va (dosud jako s.oulkromé ,označGvaného) v 
ied.in;ý nerozeznatelný cel'ek a že by tedy s,právní' právo !,ak0' samo
statn3T oboľ Pl"ávanebyl:o dá,1e mo,žno. 

P'cjmy 'Cl instituty právní vyhořené pw spľáv:ní pľávo od té 
doby, co správa s.tal1a se sprráv,oUi zákonnou jsou namnoze taJk oidHš
ného rázlLl! 'od do:sava,dních kategorií' práva sou~romého. že je mezi 
tyto kategorie anř zúadW nehe. aniž by porušena byJ'a dosavadní 

. přímo umělecká s'oustava práva (soukromého), j,e1ž upravuje v ' p~d
.statě vztahy jed11'o.tNVlcÍ! mezi sebou. 

Vedle této soustavy prá,va (ne již sou:kroméhG, nýbrž .práva 
vll'bec), dala by se zcela dobře mysliti s,oustava pravide~ právních, 
jež by shrnovala ony r1!oV'é instituce, vytvořené pro úpravu pOl11ěrú 
stáhl spravuj'í;cího, a'l1vž !by byl'o nUltno tato ' p'ľavůd'la práv'ní kvalifi
kovati jako veřejnoprávní'. 

TG co 'Po vzniku státu ústavního a správního zdálo se ,nemož
)lostL· proto:že t,ehdy nedostával'o. se ,skoro úP1lne' právních pravidel 
pr'o -ob orr správy a theoľie spráNního 'Pr'áva byla v prvních vačátdch, 

. jest nyní věcí již z velkéčás(r rozřešenou: bohatství, správního zá
konodárství jest a'ž pNliišné. soustavné z'pracová'l1'í jeho j.est na vyso-
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kém st:upn~, a hy1lo-I~ mo!~no sY5,tematioké zpfa'cov:ání, toh'Oto obsá
bJ,ého oboru z 'hlediska t. Z;y. veřejného ,práv:a, :nebude jisté nemožnp 
podolbruévpmoo.V'íÍiní s 'opu ŠItě ním toho hll.ediska. 

A ,tak není' slnad přHIi,š vzdáJ1enaJ ,doba', v niž 'hychoms,e' toho mo
hli do,čkatt - MŮlžeme snad, 'za p'ředzviěst toho po'va:žovati zlev, že i 
'Spi'sovate1lé, kteN trvají, ještě ;na dělení- pr,ávlaJ v soulkromé a ,veře'jné, 
celý ten rozdíl shle,dáva,jí v Irúzllé úpravě k'OmplťlÍ'enoe prp ten který 
ť{)bor p'ráVlllí, věc, j,ež zejména úp.ravou sp'rávního soudnictví pozbý
váčvm dále významU!. 

Konečně i vývoj s.tátU! sám spěje k tomucíJi: vnikáním llazírán,í 
lwhl'ektivního do oborů .drUih,dy pfí:Sl11'ě soulklromÝlCh, p'OlZ'bývaji tyto 
,'Ohmy čím dál'e tím ví,ce svého, zv.Já>štního ráz,u, odli:šného od jiných 
'oborů, v :nichž llazíirání ,to jd,ž se lJIpl'a1n;i[o. dřívle. 

Sv,Hová válka ukázaJl;acellé r,ozsáh~l!éohory, v nioc'hž z veřej-
1Il'Ýoh! důvodů vÝ'hradná, souk:Jromá ,oprávnění a so,ukromé čilllnOlsti, 
podrobeny byly r,e;gulu1jflCÍ, spravujlíd 'činnostiJ státu; tobyI ovšem 
stav VY'VOll'aiUÝ př,edlO'dtrwU' no,UlZ,j. válečnOlU', ,a'lle nebe pochybol\Tati o 
toQm, že trvahr stav nouze finamční a ll'OU'ze 'sociiá:lltJ.,t bUlde nutiti- státy 
i ,dále k poQkračovánÍ' na této cest'ě, a1e i hez t,ohioto do:nuOO'vacího pro
středku, že stMy samy přiči'úovati se bud'ou 'o. tO,aby dobll',odin,Í' a 
blahohytu kul:tUlry dostáv:a1'O se státe šÍlrším vrstvám obyva,tels,tva, 
jež dosud z niloh' b~y vyiloIUlčeny:, což 1lenÍ! 'ovš<em moŽlTIio bezobě,ti 
těcn kruhů, dOSllld oprávněných, ,jichž práva vý:hodstM musÍ: s,e při 
toQm d!otkn,ou;ti. -

Rozdílná povaha francouzského a německého správního práva. 

Rozdílný zp,ůsob, jakVie PundiJ a v NěmeC/kll' přešLo se z doby 
státu policejního do doby státu ústaVlruího a pifávn:ího, ,totiž tam n'áihJlle, 
výbuchem rev'01lu1ce, z,de z'V'ol!ua, ne sice bez revolučních úkazů, ale 
v Icellku V tempu da'lek,o mírnějš,ím p'řevra1.o-vfr miJ pokrokY' na něl:<o.!i
krM provedenými, měl za nás.Joedek, 'Žle ta~é vývoi 'práva správ:ního 
tam a zdeudáJl' se nestejllě!. 

Ve Prancii, abs'oll;utní 'VÝvoj nej,dříve začal a dospěl nejvyššího 
stupně, náhlým pfeVlratem jeho i:Dstituce rázem byly odklizeny a u
stoU/pily j'nstiltudm stMU! ús.tavního a' prá'VIní'ho tak , ž,e zák'onml s,prá
va i s neldúll'ežitěj:š,j, svou zárUlkou, s,právl1'ím souJdnictvím vstoup~1\a v 
platnost; ještě důležitějšíl jes,t, že také mat~rie,lní právo správní hned 
od začátku vzalo na s,elbe ráJz různý od ,obvyklého. práJva oSQ.u10rom'ého. 

Základem všeho správního práva frauCOtUizského jest na'Uka'o 
veřejném statiku a veř,ejný'ch ,pra'CÍc!h, lež v dalším 'VÝvoj'i' vedita k 
po.jmům veřejné služby akonces.ní.ho práJv3'; tYIÍ'O' pojmy tvoří nyní 
ústředl fra'!1JC,ou1Zského p'ráva správního. 

Zárodek leHchdán by;10vš0m~ j~ž v ,doljě předrevolulčn1' (ancien 
régime) v insti.tuci t. zv. ve1kýoh d'omen (.lesů, s,p'lavný,ch řelk, cest a 
břehú mořsk.ý'ch), j.ežbyly královskf~m vlastnictvlm a v instiltuci krá
l'ovských intendan1ů, iim'žpřísliUlš<e'l' dozo.rl1!ad těmito- d,oménami, nad 

2 
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pracemi na ni'C'h provád'ěnými a: rozsuzování sporů vznikaHdch z'e 
správy ,domen a z {Yť'O!vádě'l1í: pralci na nkh. 

Byli tedy spr<Í'v'l1'Í úřednÍ'ci kráJI,ovští. PlOv,oláváJnt k wzhodiovám 
sp-orů, j-i.chž rozhodování bylo by v,ěcí- slo'U/dů. To ,tak zůstcul,o i po 
revoluci" ,když domény prohlášeny 'byly statk,em nModa, spory p!J 

nechány byly úřadům s,právní:m a rozhodovámy byly 'Podle zVllášt
ní,bo práva. 

Da,gí, vývoj franoouzsk,é:ho plráJVa: s,p:rávJl1.ího, vedl k tomw, že po
jem veřejn:é'ho s,tatku (domai11i pubIic) z věcí, .na [těž původně' se ob
mewva'l', totiž v pnds-tatě věoí' určen'Ých ,k obecnému užívání., rozší
řen byl vůloec na věci tvoHcí t. zv. sprá'Vl1í jmění (budlovy úřední že
lezné dráhy a pod.), a že také pojem V1eřejnýoh prací (traveaulx pu
blics) rozš>íř'en a: přetvo'řen: byl v 'pojem v:eřeljrrué sluŽJby (service pu
blic); stalI.o se to tím, 'že i prá'Oe, jež jen vzdáo\:en:ěj'ším zpúsobem týka
ly se v,eřej-ného statku, zahrnovány byly pod' pojeni veřejných plracÍ. 
a na: konec k veřejným praCÍm čítán'Y vÍ1,bec prá,ce a Či!lltlOStV, j,ež se 
neV'z.tahlovaly ani na veiřej'l1Ý statelk:, s!o'Ulžily-J.i pouze v,eřejným úče
lům. Pojem v,eřejných pra'CÍ rozŠ'íiřlil s.e tak a .př'et'Vořil v pojem veřej
né s!ulžby, a také materie'ině-právn:í zásaďy, j,ež platily průvodně len 
pro veřejné p1ráC'e , vzta'h'Ovány také lna veřejné sll1žhy a naopak. 

Tento polem veřejné sl!'u,žby a veřejného ústav,u (établissemetlt 
pubrrjlc) zcuíl'ačo'Val čjm dá>l,e více pÍ!v'odní p,ojem veř'ejných prad a 
rozumě:ny Hm p'QSYez.e prá,ce a čim:nosh to hla druhu nej-en pa'ovozo
vané samým stát,em. ale i práce takové pmv.oz'ova:né s.o'ukromníky 
(jednot!i'vci nebo sPolI 'ečnostmi,), jimž -dána' IbrYlla k tomUl koncese stát
n; správo1uI (kanály, žeJ.e'zné ,d1rá,hy). Veřejnou službou r,ozui111'í se tedy 
nyní v ,prá,vu f,ra:ncO'uzském organisnvá:ní" konceso'Vání a prfOivádění 
veřejné s'!uŽJby vit'bec. 

Tak v právu francouzském i pojem 'koncese sta'i' se př,esně vy
hraněnou i1nstitucí franco-uzs:kého práva s.pirávního. podobně jako po
jem ústa'V'l1' veřejného. (ét3Jb!issement pu>blHc). -

Zvláštní p,ovaha' fra'ncou~ského PTáva sf"ávního j.est ted,y v 
(,om, že v'eškeré práv:n'í' pomě1ry. jež se týkají těchto věcí a těchtO' in
stitucí.. posuzovány jsou dle zvláštních pro. ně p1atných prJ'ed1J,isú 
právnkh a to s.právní:mi úřa,dy a s'právními so,udy, k j'ÍJc!hž vytvoření, 
jak zmíněno, 'došlo r-ovněž hned během rev'olluoe a krátce po, ní (oon
seB d"état. cOoJ1Sei,lde ,préfedure). A!1'Í ne tak vyd'áván'ím zvláštnh::h 
zákonit správních, jako iudikaturou těchto správn.ích soudit do-spělo 
trancouzsiké právo správní brzo. a daleko dří-ve, neiž v jiných zemí,ch, 
neaby,čejné dONona!:o,sti a 5otall'o se vz,orem, po němž ohlíž,eli se právě 
nejlepší správní theoretikové iiných zemí. 

V Německu stcul se horli'vým šířitelem zásad prr-áva francouz
ského O. Mayer se zn.ačnýmpočtem svých stoup.enců tvrdě a ,dolka
zU!jre, že zásadiy ty stejnou měrou p'lati. též v právu němeokém, proti 
veliké skwpině theoretiků a uči'te:lit německého správního. prá'Va, kt'eří 
v na'Ulce O. Mayerově spatř-ují pouze p,řenášenÍ prvků dzích ,d'a práva 
německého, jod vyll'ostlo a sp.oČívá na zcela jin'Ý'ch z.ákladech. 
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An~ veřejné vlastnictvi v tom smys:!u, j(llk učí O. Mayer, ani po
jem veřejného ústavu, v.eřej!rré služby a koncese nejsnw prý něme
~kému právu známy. Poměry všech těchto věcí" ústavů a zaHzení 
neřídí prý se výlučně, jako ve Francii', zvláštním .právem a není pro 
ně nějakého zvláštního, .pro ně vcelku p'l:atícího práva, nýbrž platí 
pravidla obyčejného (sol1ikromého) práva, z něhož platÍ> výjimky jen, 
pokud takové výjimky zVlláštnÍm] Z'ákony (veřejno-právními) jsou 
stanoveny. 

J:\lěmecké právo, nezná prý tedy ani veřejného VIla:stnktví, ppe 
něž by 'plati,l celikorvě ZNláštnÍ řád, (veřelj:no'PTávní) veře,jného, vlas,t
mctví, nýlbrlž jlsou prý veře,jné věci v obYlčejném , so ukromolp'rávním 
v]asÍlnidvÍ , pro Ině,ž Ipouze stanovena j,sou z dúvo1dú veřejných, k IU

li10žněnÍ Olbecaéhn uŽÍlvá'nÍ Hoh, obmezení veřejnoprávní ; rovně'ž pro 
pomětry veřejný,C/h ústavů Iplatí občanské právo s odchylkami ohsahu 
veřei'nolprávního, Ipdkud o,dchytky tél:Jkové zvlá!št:ními zá'kony jsou 
s tanorveny, a také V'šeo,becné kategorie veřejl1'é sllUl~by a koncese 
j'sou prý prá,vu německému neznámy : jeuO'll1 potud , 'polkmdohjektiV1llÍ 
rmÍ'vo jilsté IPoměry mezi solátem a Ip'oddaným upravuje jako vr,chno
s tenlslké pomě"rY (imperi-um), 'platí zvláštní p,rávo (správní, veřejné). 
ďinwk však Ip'oměry ty řrdli se oibyčejlným 'právem (solukromým), ji
nými SJ,OiVY: jis,té IPoměry právm:í Inej'sou, jako 've, Franci'i, vyňaty z 
platnostĚ obyče/jného ,práva sOI\.lJJ\1romého v cellku, 'nýlbJ1Ž ,jen, pokud 
v tom óonom smě,ru zv,lášf u'prarveny byly J1Iormwmi prá1va veřej
ného, ,pOlsuzuií se IPodle práva veře'jného. 

Rozdíl prárva francoU'Zlslkého od práva německého možlno krá,t
..;e vyijá-dřin slovy, že ve F,r21ncii stát (vefej:ná slprá'va) ,žilje 'Podle .jed
noho práva (IZvláštního Ipráva ,správního, veř~jnéhO'), v Něme'ck'll , 
podl e těchto, theorebků, ,odpMců O. 'Maye'fOlvých dle d'vojího 'práv a 
(~oukromého, a veřejnéhO'). 

Pra\xe, v Německu i II nás, řídí se do,s,ud vcelku tO'už z,álsadou 
(vláda dVOIjího Ipráva); v důsledku těchto zá-sad také 'kompetence ve 
f'r 2ll1cii Ulpravena je výhradně ve prolslPě'ch úřadú sP'ľá'vnjoh, v Ně
meC/ku a u nás ,je dělena tak, že 00 témž poměru (Ipoměr ma pL veřeJj
ných věcí) 'fO.zho,duií jednak so,udy, jednwk úřady správní. 

Sympatie ,těch, kdož oče'kávají zlepšení p.o'l11lěrú odklizením 00-
tí,ží kompetenčnídl Uiznání1m a IP'rovede1ním idey jednotného prá-va, 
llaelže,jÍ ovšem theolrii O. Mayero,vě , a nelze přehlédnolUti, že i IPra,xe 
náběhy NmtO' směrem v poslední době činí mnohem čas,těj:il, ne~ 'p:řed 
nedl'ouhými, léty. ' 

Vymezení obvodu a obsahu správního práva. 

Nec'hť 'již tedy p'rávo s'prá'VIní' po,jílmá' ,se jak,o čáJst veřejného 
práva: ve Ismyslu theolrie panujíd 'nobo jak,o část práva vůbec (bez 
tno zvláš1:ní. kvaHfikace veřejnopráv,ní) z,půs,olbilá k tomu, .2lby byla 
pr-ed'mětem 'vMec'kéJh.o bwdáJní jaclvo oSwmos,taotná :disciiplina 'právní, jest 
předlsev:zíti vymezelní jeho ohraničelllúm 'proti olho;rúm s'ou>sedn-rm 
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rcs,p.w~hodnouti '0, Ijritstých 'pochylbných IP ar tHah, jež mohly Ihy SlPa
dati ,pod ~plOljem práva /sIPTávního" ale mohly by Ibýti a isOlu Ip,ří'pa,dn;ě 

za!hmCJIVá[Ly v ,obor ,j'iný na .př. práva ústavníhQo, trestního a IPod. 
[Rolj{1ud jde '0' rvymezern:í SlPr,álvluPhol práva jako části veře',jné!ho 

práva: ve Smysllu IPa:nluljUcí ,theorie IPT·otli prá'Vlu soukromému, stalčí od
káizat~ na to', ,COl jsme uvedli 'již v .přílslušlné kapitole jednaljící o rOq;

dílu me'zi pTávelill s.oukro'lTIÝIill aJ vel·ejným. P,oidle rŮlznÝ'ch ,dělítek 
,tam uvedenÝ'ch nutnQo o, jedl!lJotE'v1nch oboreah živ,orinÍ'ch r'olzhod'l1'ol\1.ti, 
jsou-li předmětem IPlráva veředluého' 'S/pecielně slPTávm:ího rči předmě
tem práva srOiwk)roiITIého. Albstraiktní TOlzlhralniče:ní dáno Ijest hledi'sky 
oněeh rů'zný;ch' děJ.ítek, in concreto nas'tano~ovšem velmi ča'stlQo obl.. 
tí1že zeljména 'll' ji1sltý,oh Ipoměrú, 'jež ,t.volří jaJksi hra:nilční p,álsmo mezi 
oběma. Po,j{1ud ,f,o které zákolJ1Jod'árství , 0ifilCieL'n:ě uznává rlolzdH 'Plráva 
souk,romého a veřejného, bude v IPřfls'\il!'š:ných je'ho' záikoneoh Slpecie'l
ních :pravidelně ustanolvení o, tlom, 'kam zákon dotyčnou materii 
PTávm:í nebo Ipoměr prárv'níl Cihice míti Za/řaděnu, a 'Pa:1c o'VIšem :toto 
»jmelno,vací práNO« ,platí,i kdy,ž by 'podle theorie snad měli Ibý,ti 'PO'
měr POSlliZiOVálJ1 jinak. Jde IPraJVÍldelně ,o ·o,tázku ,p ,říslulšnosti, jinak 
zJ-ídka kdy má t'oto' I\.IIst'aJ1o'venP zálkona: další deště význam. 

Nedostává li se taikorvéJho výsllovného UlstaJnoven:í zálkoll1a, Inumo 
t..Žíti olbvykl:ých pomocných prols,uedkú intel1pretace zákolt1a a Íln;Í'eT
pretace .prálva, aJ1'a'l:ogie, sledovánv hisvorkkého ,výv'olje, u'v až'ovál1Íl 
motivů záJkana, srl'o'Vllává;ní s cÍ1zím IpráJVem a pod. ' P. PIe i n e r rve 
sVýlch Ímsíitucích .podálvá ·o:bšímý nálvod, jak rúZlt1,ým zpúslolheiITI 
mo/ŽiJ1o hledalti řešenÍ!. Ale 'Ph nesp.olehlivosti o[ljěah dělítek nutno 
orv:Š'em vž,dy lPolčíta'tÍ- ;S mOlžností tiiluakého 'nálz.QlfIU a jirnakého, r'oZlhod
nutí. Obtftže by odpa'dly o lc1Js,trarněním dualismu práva. 

S 'prá'v~m tres.tnim a s IPlráJvem ,p,rocesním práv,o ,slpTáJvni J1JeJma 
mnoha s,tyčných Ibordů, jeJž by dárvaly pOlc1Jnět rl< pOlchybnostem. V !po
mčím ik IprálvlU' tTestnímu jde na ,pL 00 děl!enÍ IPoJi.oie na' :policii Ip'reven
tiViJ1,í (admci!nlÍlstrati'Vní) a reprresi'vn'í (lsOoud:níl). Oboijí jest vlwSltně IPO
Hci~ admi1ntstrwtiv.ní, SlP,od·ování 'policie r'Clprers'ÍvuíJ (s,oludní) s ,mg.anis
mem so,ucLntctví IjeM ,výsledkem hilstorirCkého rvývlO/je a positirvní/hO 
zákOlnodárství; víme, že skuteč:n:ý 'život a jeho IPofřeby nedají se ří
diti !pl'oOsltě albs.úra:ktní'mi lmlnlstrukcemi a ikategmiemi právlJ1iiCIkýmli, a 
nutno se slpo!korjiti :s tím, jalk Iž,ivort a 'PO'si,ti1vní zá;kon .dle účelú vhod-
no/siti a ·užitečnolstil rozhran'i,čein:í a IP,řidčlení: ,PlrovedI. . 

T,Oltéž /platí v otálZlce tak ,zv. admĎTI'Írstrativního prá'Va tres,tního': 
·že tu rnewzhordu:je nč/iwké alp ri,o'rilstÍloky pro všechny :přLpardý stetlně 
rpllatnéhledisko, pa1:lfí1'o ,jest z toho, lže tytéž dehkty, jejž v rjednrom 
zákonodárství IPlidělovány jsou admilni,s.trati:vě, iindepřidělorvány 
jsou sro\1ldúm ÍTe/Sltní!m; zase !podle zřetelů účebn:o,sti, prorslpěšnolsti, hi
storirokého vývode a pod. 

POKud se týrče !poměru k .pirá,vu pr,Qcesnímu, ,j~st otázka, dOIPo
l'.UiOUlje-li se, aby 'pro adminilstratirvní ří'zenrí uží'Vá;no bylo IPřímo resp. 
:s větší menší · amulogií iProcesn,kh mO'rem civilllního :proc'e/S'u, či je-h 
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právo správní o'bo'rem, jež takového přenáše.n:í nesnáJš'Í, a jež si musí 
yytvo'řiH fílzení, samoI ze' ,sebe dle siVých .p.otřeh a dle svÝch účelii~ 
M()Ihla !by vzn~knoiUti i otázka, ne!by!o-Ii by a-drrniniJs:trativmí 'procels 
yyl'()IuJči,tt z práva slP'ráv1lÍho, a osrumolsta'Ínjti tak, jatko, :byly osamo
statněny plfrOlces ciJvilní a IP![,OCels trelStúrL Na všed1'll'Y tyto otálzky lize 
dáti jen pnblilžno'U odJporvěď. Jako sp1ráJv1Uíl Iprávo .bylo v:prvnÍ'ch ne
dO'](ornalýGh počáúcí,ch sv}cch ,01c1kázáJno na hlledální pomoci ve for
máoh práva: :civJlní'ho, tako'všem t,omu bylo a jelst dosud, pOl](ud se 
t}"če ú'P'ra'Vy řílzenÍ'. To:.! mělrou riak LSIPrávní pTávOl vůlbec staví se na 
vlastní nohy, dovede !Si vyÍ'VořHi pTO řízel11P s'Vé formy, ďed\llO.dušSí, 
f)'lohle,jší, lpružnělj'ší, lThe~ jsou fo-rmy civi:l:nílho IPlwcerSlu; v mnohých 
otálzkách zůstrune ,však s!nad ještě lna delší dobruodká:záno, na- doko
n:al'ejší, orbsažmě!jlš,í právo civilního re!s;p. trestnílho řízení; nutno' !pou
ze 'll'po;uO'rrniti na to, že při u'žÍ,vání anrul'O'gie, !pN IP,řená'še,ní forem a 
instituCÍ sorudil1í'ho IPTocesnúh'O' řílzení na ,pfoOICeJS a,dminiGtratiV\ll.í třelba 
diJáJtiJ Inej'vČ'tš í' olpatmosti, IPwt.o!že účely ,~plrávy jsou většinou rŮ'zné 
od účelů tÍlUSti:ce. 

A pokud jode a IPřÍtpadné ()Isamost.atnění ad1mirui!strativ!ního lpro
cesu, ,není vyloučeno, ja,ko. ,byly org,anisa,ce, př,í'slušIJIost a ří'ZeJll'Í na 
př. v Pruskill upraveny samostatnÝm zákoQ1'em; ale vzhledem k úZlké
mu spo,jení materielního a formáln.ího správního práva ('celá správa 
jest ČiJ1Q1'O's,t, te,dy ,pohyb, jedmíní) 'nezdá se wz]>o'uóe'llí obolU těchto 
stránek aru účelné, amtÍ nutné. Postačí, uvádí-Ii se a ,projednává-II 
se procesní právo správní jakoorbeoná čás,t slprávního IPráva. 

Nejdůle.žitěj'Šlí j-eslt O'tá'zka poměru 'Práva správního k,prátvu 
státnímu (ústav.nÍmu). SIPrivní právo vyvinovallo se .pův,odně v mlej
užší soruiV'i'slosti s právem ústavruDm a nebylo zprvu čÍltlčnOI rozlišOo
vání ;obsarh nynějšího. i5práiV'l1ího ,práva hy} ,pro'jedná'ván v různých 
částech práva ústa'Vn.íh'O'; i Jcdyž ,k rozlišo,váJní došlo, ,bylo správll1'Í 
právo. uváděno v u,čebmidch a slpiseoh práva státního j,alko část dru
há, první částí ,byLo 'právo ,ú's,tavní; dlos,ud je's,t tent,o způso!lJ. obvykly 
lna ,př. ve spisech 00 státnlÍm prá'V'u Tůlz,ný,ch zemí, jež vYlCházeljÍ ve 
sbírce »Da'S rbfftntlirche Recrhtdelr Gegenwark 

Ale vedle toho, a v 'P'osh?dmích letech, IpoUmd jde o ,00bsáhlejšÍ 
zpr.awvá1nÍ látky, ČÍlIl; dáte, výhr~drn,ěji děje s,e ,pě's,t()IV,ánL správlního 
práva samostatným zPůs,obe;n, jako, sa:rrÍostaltnéd.irsciphny právn:í. 
DůvO'd ,Pl"oO to spatřorvá,n bývá 'Uramnp'ze ,již: v r,oz.sáhlos,ti oborů ži
vo tníoh, jež Ú'pr,avy doaházeií s,právnrím :právem. Spodení s prá'Vem 
ústavním vedlo Iby pn této wzs;íil)lostl ke 'Ško,dč jednohO' nebo. ,dru
hého. Ale new,zhOldruje IPOll,~~ď teruto .vnější 'll'o.me'nt kvantity; i , 'Villiitř
nč jest rGz'dí! meJZli oběma . cLis}:i'pllinami, ,jell1'ž nutí k oddělení Hch: 
rů.zný jest účel, k :nrěmu'ž oholil .směřuje. Právo. ústavll1Í Hčí stát 'Ve 
s.tav'u ho,~oveho 'ktilruU" tpráv9 'spráVinrí lI,tí jeho ,pol~yb, činnost I k,dyž 
tytéž p,artLe, polkuld se, tý,če 'předmčtu, .: pmbírají s~ mnohdy jak v 'prá
v u stá'tn:ím" n.ení ItG ;CIhybou" proto'že neběžÍ o tOltéi;tá,ž věc rúzmě se 
I'olz,nálvá pOld\e toho, S 'jaké stl"tal1ya ;S 'ja.kého, hlediska sena 11!Í plOhlf-

.' , 
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žL Tak shledáváme se na 'Př. s kapi'tolami o zákonodárstv1, justid a 
správě ja:k 11 Ip'rávu ústavním. tak v pr,áV'll správllllím, ale 'kdežto v 
právu úSlta~vním ,jde o zjištění vzájemného, poměru jejkh síIya vý
ZTIwmu ,pro celOlu stavbu stMu, jde v právu správmÍm I(} líče-nlÍ -jejich 
činn'olsti. 

V cellku jest ,dn'es již souhlas o tom, 00 IpatřÍ do· práva ústav
ního a 00 dOl práva .správního,. PřilbHŽIl1ě lze to VYZiruaóU 'tak, že stát
ní práva (ústavmí právo)otbírá se p.rvky stMu, jimiž jest území, lI1á
rod a s,tátní mOlC, a je}ilc'h nejvyšší ar g,wui's ací , 's(právní právO' slledwje 
stát při jeho 'Či11Q110S: tti. 

-O Hstýah 'S;polfTIlých lbodelCh Inlll'ÍlTho v,šak zvlášf r:Olzho,dťlJoufi. K 
nim :p:atří zejmérua ·organi:sa'ce. Pr'o'V'edená mganiswce jeví' se o'všem 
jako část stMu hOltlQ.vého, a' 's 'tolhot1o hlediska Ipatřila ,by organisace 
do ,práva ústavního; s ,druhé strany všalk uváv~H jest, že organůsaoe 
sélll11a vZJUtiká teprve čin:molStí k Itomu směJiujtÍtCí , že č'iiD[uQls1 Isprá,vy 
jest v nejužší sQ.LlvisJ.o's.ti s jejím roz'členěním .a ·že f<OzlČleněnJÍ to není 
také ni'čÍm zoe,la trva1lým, nýlbrž měruí se a mí v sobě záftOidek 'stá
léJhlQ. pokroku. Z -:'oho hlediska možlnlO ,o 'Qifgan,i,s,aci jedna,ti :t:a,ké v 
právu ,sllxáv:ním. OhoN hledislko celkem se vyvažuje, a dám"\. 'jelst 
možnost vOIllby, jíž, jak 'Ze sp'ilsl! a' .UlčelbnÍtCpráva ·sIpTávlTI,ího· v 'idíine, 
různě se užívá. Většinou 'p,oj'edná:vá se o' org:mIis<l'ci v ,právu správ
ním a jen organ~sace nejvyšších úřadl! v 'souhlasu ,se 'Záisadou shQifa 
uvede:nou vyhr,ažuje se práJvu ústalVuTÍ'rnu. 

POldobná ,otázka, jež se týká t. zv. ,pG'lltolOU'ých ús,tavnkh čin
ll'osti (Violl'hy, svoLáJvání zákottl'oldá<rnýC:h 's ho·rl!) , rozhodUje se prav1-
de.\n,ě v ten smysl, že tyto' partie 'Z dŮ'vodu účelnosti a úzké 'S OIU
vislo'sti s ,do;tyČ'nými i:nlsťůtucemi (lzáklolDlodárné 'sbory, vláida)proje,d
návají se v .prálvu ,ústaVlnim. 

Jako zvilášitlní ~Llnk'ce ve,d,le zálkolUodárství, soudn.ictvi a s,prá'vy 
uvátděna byla ,dříve vlMa (Regie,rung); nyní r,ozumí se tÍmtoolZJUlu
čeinlímčirrJll1tO,M ,nejvyšších orgán.ů ve 'státě, jež iniciativním, ř<fdídm 
a dO'2Ímiídm Izpůsobem uvádí v pC1hytb a udrž,u.}e v !pohyhu Ce~0'1.1 
olstatn,í činllnost stáJtu; oibsahem jest tedy S1práva, ale .z tdŮ'vo ,dů tirch.ž. 
j:ak IsnOlfa urve,dtelTho, p.odednává se Q. ní v práJvu ústavním, př'i čemž 
dnes ,ovšem 'uečí,tá, se vl'M 'a jako zvláš;j:,ní fUiTl'k,ee stábnií moci vedle 
zákonodár:ství, SOiUldmlic:t:ví .a správy, a názvu »vláda" užívá se per
sonál:ně, mínlí se H souhrn ooSob (minils.terstvo), j'etŽ ve ,stá tě vládu 
vedoiU. -

Všeo!beoně Ise uz,nává, 'Že olbm ~právlního práva, dnes tak jest 
r'(}Z1sáhlý, že stěží možno jeSlt jej obsáhnouti. hou v né'm shnnil.ťt;y . 
ma'í>erie, jež' samy stačily by k tomu, aby IbYlly· 'předmětem samo,
statn'Ých .prá1vních di<sdplin (TI'(l1 př. právo horní, vodní, p,o,jiišf'o'vad 
WeYlr: SOiU'Stava, sltr. 7, 8). 'Tato rozsáhlolst práva správniho bUlde 
se ještě ,dálle 'stulpřj'O'VIa:ti, Ipmtože aparát záJ1\101UtOldá'f'U'Ý právě v obo
rech 'S,právnfch Ipracuje Inepřetržitě, a ,celá telndlen,ce veT-ejného živo
ta směňuje Ik: 'tomu, že ,obor t. zv. práva, veřejného rOlZš.jJ·u:je se na 
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újmu ,dolsava,dnlí ,državy práva SoOIulknomého, z něhož celé kusy (vodní 
pf1á/VO, IhornlÍ 'pr-á1vo) lP'řersazujií se do Ipráva veřej'ruého. Nelze ,p,olchy-, 
bOVla:h 'o tOim, že v zájmu vědec:kého, pěstění jednotlivé 'obsá:hlé oblÚ
ry budou muset 'bý,ti 'ols,amoiStatněny, aby 'J;lál\.ežttá .péče dě.\lbou prá'ce 
mohla se vělDlo~a'ti jedm,a'k jim, Jednak ~bývajkím částem správll1ího 
prával. -

Prameny správního práva. 

Ka:ždý pokus o vy!1í'čení ~vlášt11lí :povahy správnJí.h1o práva zů
stal ,by neÍLpl!l1Ý, ikidy.by 'nebylio Ipřihlédn'uto U< zdmjúm, z 'ni,chž Olno 
prýští. Nelbof i tyto zdroi'e; vykaz:ují jirsté zvláš,tnosti u srovn,áJnlí s 
úíbvykI ými zdroH Ip,r.áva ,o'becného rSoC. soukwmé'ho. 

Předem ovšem platí i z,de jako ,obvyikl:ý pramen zákon a i'eho 
s\lofoů,gált 'Dlařízeni práV'llIí, ve,dle wch vš'ak Ija!ko z'vláštní, ci'vi1nímu 
prá~.u je'!] mál10 známý Ip,ramelDl ,a:utonOlmn~ statuty a jils.té ,odrúdy 
práva obyočejo~éhlo oz:n:aČ'ované názvem observa-ncí h,eb místnkh 
zvy:k'lo'stí. -

K'oIl10čně, ,byť 'l1!e jako 'přímý IPlramen maj,í pro tvoů,řen;Í splrá~
lIlího ;práv,a zvláštní výzll1am slluž-ebniÍ instrukce a jll'dikaJtma 'slpráv
lI1ích soudú. 

O všeoh .těchtOi přímých a nelpřímýoh zd:miích Is.právl1!í:hol práva 
'budiž 3JS[poň kfJá:tká zmínka učiněna. 

ZáIk'OII1:Y s'právnrí t. i . 'Zákony, ,jež maj'í 'před.mětem materii . 
-sprárvně-p'rá:vní, ,dlnes ve stá:tě Úls:tav,ním, inemají Piovahy odHŠlné od 
jiných zákonů. holU všaa< IPúvlÚ1du celkem nového a třebas .aparát 
zák'ollllodámý státu modemíhol nejvěfší čj'11Inost vyvlinlo'val :právě na 
poH správním, jes.t :pÍ'Ímzeno, že nads.kok, jej1ž za tirskiletí z;ílskalo 
p'r.álvo sO'u,l<romé, nemohl Ibýti dOSlld vy.ruvnán. ZálkoI1lodá-rství Is'práv
mlí rústavlnťho' státu má mI1loho mezer, k ji.c1hž vy,pl:l11ě1ní sllouží práově 
ony 'StpTálvniímu právu v!'a's,tn'í, zvlá'štní zďwie tvoření 'práva. 

Vedlle nich všau< dos'lld nutno sahlatidruhdy i k s:PTávním zá
konům aJředko11JsNtuónJího, státu. J'imi iwzumí se ,rúlzné dekrety a !llJa
r'ízení '.?:eměpá:nů, jež 'uPr.a~ujíce j-istou materii s!právně-lP'fá~í vše
obecným způs'o!hem Močí ,se od Nnaký-ch eman-ad zemčlP1ánovy mOlci 
naři:zQly.alcí jelll formo'll vyhlá,šelní. IPr-oríoiže VŠ1aU< alm o- této fOof!illě vy
hlášenI ne'byl,o itak rpřesiJ1Jý'ch ipřed'Pi's.ů jako ve 'státě ústavním, ,bWá 
oplaJÍ!!1Jo:sti těchto zákonů Zlpravidl:a mn'ohO' spo,ru. 

Nepoměrně větší 1'o:zsOO p1atnoisti :než v 'právu c'iV'illnlím maďí 
volborupráVla slpráVll1'ího Il1lař.í'zeI1lÍ (naříz;erní právní, j,aU<OlžtO surogM 
zákona, rPro'ÍÍlvou k na'řízení Srprávnímu, jež 'l1'e:ní než 'plouhou i.ns!tnukd 
vyššího úřadu úřadu luižšímu interního, pm občany ll1!e'.?:ávazného 
rázu:). Jest to vysv'ětlilťehlo h1avně tím, že vesP'l'ávě ~Ide velmi často 
:o úpofavu rPodrorbnlO-sťí a o Íl;pra,v,u poměrů ryJchlle se měnlÍdch jakiO'ž 
i o- úpravu ,poměrů mílstně rozdílných, jež nelze po.řádaJti obvy.kl,ou 
zdlolUhavou a dúkladl11{)1u ,cestou zá:k,ol1'odárství. jirchž uSlpořáldálnlí 'Po
nechává sle tedy delegaci: zá'konašiťšího neb specielního rázu moci 
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výlkonné, a to '!1Ieje:ru nejvyšš'ím reJpres,entaJnrt:ům ]el1m, hila'vě Istátu a 
vládě,ale i úř.aidům ,n~žším. Zvláštní druh ~tělchto nlařízení vJasmí prá
vě správnímu Iprá'Vu tvo,ří 'PoHce!jn:í 'l1ařiízenif, jle'ž ve forměl1ozkazů ' 

a 'zákazů vydá'Vat1ý,ch v zájimu S'p'olečenlskéblO Ipořádku 3' kHdu ' nlaři
zuj,í jli'Stá jednání a OIpome11Jurt:í a hno~í ,pravidelně trestem těm, kdož 
by ďic:h nedrbali (tr'estní IllIaří'zení p'Qljj,oejní). 

Ze v vráv,u s,prá'Vním š'j,roké .po:le IPříslu1Šií ,i aJUtonomii: '1. i. zá
k'cmJodáJr:tl)é mOlci samolslprávný.ch útv:arů, to vys;větltte,1no jest vý
znamem, jaiký Itěrilt,o útva'rŮlm Ipřís!lu,ší ve správě vůbec. Prá'Vě nová 
doba svěřude těmto svazkům, ja'k územním tak iilným (záimO'Vým}, 
stálle širší ' měf'Ou obstará'Vání úkolů veřejlnié správy a Um i :účast , 
jejl~ch na pol:izá:koé!l'odálrství sp,[á'Vuího jak Is~tátrrího, tak vlastního 
ro,ste. Ovšem není ·alut,ol1lo:mie zdpojem 'samostatným, rr1ý1brž ,odyozuÚe 
sv,ou moc a sHu z molCi státní, což jevJ se hIavně v tom, že autou,Jomn,f 
statuty VYV<l!cL'uií ,pra'Videlně ,potvrzení mocí stMn'Í. }eilvch olbmeze-' 
IIIější výzm.<l!m jeví ise Itaké v Itom, že ;plamost jejich vztahuje se pra-' 
v'idelně 'jellJ na' členy, ,přís:lIUŠJ1fkt aut,olnomnkh sVa!Zků. . 

Podobným způsobem, jako au.tonomnÍ svazky .o'rga1llts'ovamé u
pmvuiH mnohdy své vnitřní /poměry i mleó:rganiso'vé 'Svazky zájmo': 
vé ze'jména tam, kde j.de . ow1zděle11Jí s.pol,eJč'!1Iého břemena na př. 
(ceS'tníhIQl, š.Jmln ího, lWlstelll'ího) d1ěj.e se . to bru:ď úmluViou, jež ~iněŤ·uje . 
ne pouze k zřf.zení jedmotlliryý,ch s'ubjektivn,ích Olp'l"áV!1lBnl a IPoV'i:f)luo
stí, ale Ik usta11!ove:ní pravtdel platných pro úpravu takovÝ'ch pomě
rů vůbec (t. i. Iprávotvorúé utiedn{uní), aneho' mlčlky tím, 'že stá.1ýrri 
zachO'Vá'váJním jistý,ch ,pravidel, iak časem v kruhu těchto účastníků 
se vyviml,l,a, tvoří se 'právní z\Tyklolsti, ob'S-ervalTIlce, il'zná'va'né za :pra
men právní v 'tomto obmeze!1lém kruhu. ':' 

PJ.atnost tlohlOlto místrně 'olbmezellJéh'Ó .práva obyčejného u ZJná:vá' 
se vHš'iIHOU 1 těmi, kdož jako 'na př. O. Mayer zásadně p'olpímÍÍ mož':' 
ll1Jost vzniikLí olbyčejného práva v Iprávu správ'llIím, připouštěiíce ,plat- ' 
nost deho inejvyše len' PT'OI l)lráv'o ' ta1~o:vé, jež ' s,e ,dolchovwlo z ,dolb 

. pře'dkonstlitfučníoh . " , , ' fl" ," ' '" . . ,.' .,: 

Otá'zk::lJ v1atnosti ' obyčéjlové.h'O plrárV'a i jinak ve'!mi jest sPolma;' 
uznává: Se" zejména 'skorovšeblbe<CÍrirě; liže muž,e ni.Hi· jen ,platnost sll'ple..:' 
tární, nikdy deroga<torn'í ' \él!lci práv:ul 1J,la~thěmur, ' 3; 'Že 'se nemůže táké' 
tvořiti tam, kde stce j'e'st v lprá'v'Th rrte'z,eraj Ij'i:ž v·šaJk záJkOln'odár,ce ;ptd} 
to Ipo.ne'chal, 'aby měnící se .potře,by' ' vhodně tl'p,Mřo'Vány !ill()lh:l;y býti 
vol!!1JOU čhmostíúřadů. (. "I <" , I 

. "".' Všechny! .lpráiVě ,uvedenézpú1slOlby jlsolu~dJ·qÍ'Í , z ni ch Ži IpráV'(} 
,přímo Ip!yne; lPPO itvořenípriva, Fsprávlnlího, má však zvláštní :význam 
i prax'e ,úředrní ve fOlrmě ,úř~drtkh jl):s,truk,Cí;. 'sprárv,ních ,pfe,.Q.lPi'sů . a VfY 

f,ormě :nálezií~ 's\prúvn:ÍlCh sÓluclů. " ,ji . .,",!;,. 

, , ' ,Y-e státě IP oH ceirum . lDyhr, I tyrt,~ .1nstrukce w nedosta,tku _ zákiornů' 
srpťá'Vní.ch !hybinou Slil-ou ve'škeJ;é 3pl~á:VY , tv,oříce. ',Pr,o, .nt Ip.olku.d ;se po
měru ·;k. .:pOldd1aJllým ,týka~o,' n.e ,rs1ce;-.pr!áv'0, Í'ÍlmŽr.ibJyla ,by vá,zána,'lale 
rOUJtŤnl1,_ ~yj.e,too l cestu, ,ord 'l1í,ži 'nebyd'o, 'S6 ' bez,;zv,l.áštnít:h důvodů lQ1d,j 
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chylováJllO, takže mohl i pod.daný s t,o'uto pravi>de\.l1los,tí ,po'čítati ve 
svůj ,pros,pělch', 

Mnohé z těchto !předp'Ísů podržely platnost i po V'Zlruiku sltátIu 
ústavníhol, prortože nebylo mlOIŽll1!o. přes noc vyplniti zá'kony prostoru 
do té ,doby prá0d'l1l0u, Dnes význam jkh spočívá v tom, 'že oS'věd
čená ,pr,avidla V'rutřní IpralXe úř,edl!1lÍ časem dOlchá'zejí takového uzná
ní, ,že m1lÍ zálco[lo,dárce iI1!e:válhá p'ojati tle ,při vhodné ' příležitosti V 
soulbor 'pravidel<, iimi'ž právně upravuje ;přísl:u.šné oholry ,životJl1'Í; 

Ještě vMšS válha připadá ,p'o té 'stráltllce jud~átŮim I'>práVinídb 
soudů zejmérua ne'ivyšškh, Ne}náwmě:jším 'přik;I,a!dem 'ielS,t 'tu činl!1JolSt 
franCO'uzS'kého nejvyššího spráV'TIiího ~oludu Cwnseil d' état); ten ' 
' talkřka z ni,čeho vytvořil sys,tem slprá'V'rtího pr.áva, jemuž důmy'St
nosti a dolwnal0'sti Inemohou upN'ti <ltlli vys.\,o:venípronivníci jeho (v 
Německu stoupenci směrru 'odljJoTuj,ídho sna'Ze O. Ma,yerolVě o' UiplaJt
ně:ní zása.d ťraJ1JwuzskéJho práva správního pro právo n:čmecké). Ale 
také ,Hnde č'innost .slpráVllJí1ch s'oudů pro <tvořenlí sprá'V'ního prálVa oib
jev-i!a se ,neméně VÝZil1!am~mu; vede k vomu neodvilslotSlt iejich a 'tlIe
úomná sna iejich nál'ezů. 

Nauka správní. 

KJideme s,i otálz,ku, co Ise rozumí na'UJkou sprálVní, jsOIu-.1i te'ľ

mílJ1S >mauka !spráJv'l1Í« a »věda správní« tot'olžny, a jaký je !poměr ' 
nauky a ,VěďYSlprávm:íl k 'plfáv,u S'právl1'ímll. . 

Abydom dospěli k úSll1dku IPřiibližně s.p.olehlivému o těohto' o
tázkách, musíme se na klrOÍ1t1N(j ohrátitizpět ik době, v ní'ž shledálvá
me 'V'zmjlk dnešní' zákonné Slprá1vy a sIP'rá'V'ního, práva. . 

Jest tOl doba k,om,cem 18. a začMkem 19. 'sto'letí. 
,Viděli j6,~e, ,že tehdy vedena Ihyla 'Správa ZlPůS'o'beÍn, jenž SOll'

hiasill s 'duchem te:h'dej'šího pol'ÍlCedl11ího státu; 5a,ko nelbylo mOlŽno 'pro, 
tu dobu mluv,iti Ol záJkooné správě, ta1k 'nebylo ovšem mOlžno, mluvUi 
" slprálVním IprálVlu. Z,cela 'shodněs tím otázky Slprávy se týlkatiítí, ,jež 
tehdy většinolu je§té oz:n:ačováma ,tyla ná'z,vem pol~cie, wdbíráJny 
byly vědecky ve spis·~'Ch.jednaljídoh o kamerál:n: a 'po'1icel}nÍ vědě. 

Obsahem této vědy Ihylo IP'rolbírání 'prostředků, rud' a IPoučenF 
o- tom, jak 'by se ne,j\:épe dosá'hlo zvýšení blahOlbytu a bez,pe-čnostij 
!)ľ{)ibítány ,byly lQibory, 1na něž iby se 'čimm:oS't policie v,ztahova.la, jakoli 
idŮlvody mluvícÍ !p1ro ZaJsa:hování !pohcie ,a Iproti něm~.lI. 

Pozdě,ji , ;yětši,no:u J~ž "po zavedení" ÚJs,taV'llílclh řádů, dostalo 'se 
tét() věděnázv!U »nauky správníl« (Verwal:tungsI:!hre proti dřívěl}šÍ 
Poi]izeÍ\visscmschaft). A<čklQ'l1v v té doiběr byl už mOIŽlnÝ IPojem Slpráv
nf,ho :prá'Va, zů:sta,t oibsah této sprálVJ1í .nauky celkem , tý~ž, ,jako byl 
obsah dříVě'išÍ' p'OUcejní vědy: ohmezo,va-la. se na ,zjišť,o'Váni" odůV'od
ňOiVání a dopo:rručo'Vá'DIÍ Hstý,ch Nšeolbeoný'ch hledisek wo vedení 
Slprávy ve státě, 'p.oprsIUljíc'lJři tom ,je,dn.ot\iivá; od,větví životní, y m;j,chž 
sprálVa se pwjeYlQlvala', P :okrok , jakýsť blyrl v tom, ž·e · tUl a tam v 5,ou" 
virslosti s ostatním, lí'čen~m bylo" se dOrtýlkáino také právních 'uls.t3'no-
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vení.; 'O tě,chto pr.{lIvnÍ'Cih us:taiJ1,Qlve:ních J1iaJ SlpráiVU s'e v:ztahuiílCÍlch 
spise ji:ž bylo mluveno v IpráJv1u s,tátním, ,jetž by,~OI pOlva~ovánOl za 
vhodný ,předmět p'rávnicko-vědeckélho !báJdlání, Siprávní 'prá'Vo 'll i
klol,Iv. Dův,od, demlž uváděn ,by! plro nezJpů1sohil<Yst prá:vnÍICh llIs,nmo
vení: na správu se ,v.zta'huj'ÍCÍlC'h IPlm' vědecké zpracorvání', na dlouho 
p<ŮIdrže} :pl'artnOlst a Ibyl Ipřílči,I1JOiU, že 'Ul ST OIVnání s právem státním 
poměrně IpozdědolŠIOl k vědeckému 'ZlPlf aJeovární sp'rávní'ho Iprá'Va a 
zejména k -sa:mosta:tmému jeho zp:mcování. 

I, VycháÍzelo ,se z ,toho, že Ino'rmy s,p:rá!vně-IPrá'VnF, ls,Ji()Ulžíreí jen 
přechodným, mčn1'cím se IpolHeJbám slpráJvy, mají jen krátké trváni, 
mimo to týkají se prý věo!išin<Yu jen tecnnickýoh otá:zek a :pQlS,tUlpU 
j-í,zení, ar to vše ,plrý má lÍ'eln málo IPTávnj1okého obsahu. ptwto slJJlrávní 
nauka 'oibmczovala se na zjišť,olváiní všeobecných záJsad: a hlediJse~( 
pw ISlpráJvu, dimž jedill1č p,řiz;ná'Vati lze vlarstn()lst trvalos,ti. 

Dnes tyto dúvody jevÍ' se !Zcela' lrichými; vidíme z praxe, z ju
dikátů nejvyšší:ch slprávnílch s,oludú a iZ ,odibornýoh děli, zejmé\nla 
z četný'ch mono;g.mfií~ Jaké Ibohartství IPifávrrí,eh '01ázek v 'solbě cho
vá spráJvní prárvo', a , také IPokU/d se týká domnělé ~ráJ(:Iko:ďolbos.ti 
pTávl1ÍlCh nmem , ,správn:íoh, ,nemá ,tvrzení tOl nále!Žitéhoi po:ďlkla:du : 

virdíitTIe, jak normy :práva vodního" homírho ar IPod. mají ste,jně trva-
10IU porvwhu, 'jaků normy práva orbča:nlslkéhro' ; j i:stá, ,uS'ta'norvení ,jejich, 
jež orvšem teprve ve s,tátč právn:ím a ústavním narbyly povahy 
norem IP'rávních, mají 'staleté trvání. 

Teprve vys.oIký stupeň francolllzského spráJvnfho práva a děllenÍ 

státnÍlho práva taJm 'pfrO<vedené na právo' ústav:n:í a na právo sP'rá'vll1í 
mělo za ll1ásledek změnu nazíráníl nra Is,právlní iprávo také v .jinýoh 
stMech, zejména v NělmeoklU a u náis; 'V těchto státeoh mimo to 
zave!denF sp'rátvní:hro Slo'llldllri,otví, ord let 70tÝ'ch 19. st,o:letí objevilo bo
hatství právnÍ'oh 'o ,táze~, skryté v rúzn.Ý'oho:tlorech '3'právního 'práva. 

A tak teprve O'd ,té do:tly sledovati lze ói,lejšÍa 'Hrž 'samolstat
něiší ;pě'stění jeho. Ph tom však spráJvní nauka byla ještě v p~n:ém 
květu; změna v sys,tema!tirokém uspořádá:ní .její;ho oIb,sahu InaJ3tala 
v 10m smčru, že 'od let 60tý-oh lát:kw v ní selstav,oIVlá:na by],a Ipodl'e 
jediTIotlivýoh účelů, resp. odvětví , na př.: ško.Jství, siI:n:iJc, ,ŽiN'l101Stí 
a pod.; v souvi'slosti s tělmito IjedJn!OIt:lilvými odvětvími byly shrno
vány též právní norrmyna odvětví ta Ise vztahuiíd. To, byl tzv. 
státovědecký sYlS'tém, dosud olbvykl:ý talké v ,četných ulčelblnicíoh 
s;práv,náho 'právClJ IPlroti' t. zv. systému .čistě jruristickémlLl, jenž zabývá 
sedolbýváním práv,ni,ck'Ý'ch pOljmů a zá:sad z celéhO'právni:e!kého 
o'b'saihu obonl slpráty;y, sest'avo,váním j.Í!c'h v i'l1Stitu:ty správního 
plľáva a v systema1tické uS/pořádání skupin podle talkolvýoh práv
Hi'cky'ch hle,disck, ne mec'hainj'cky IPodle ohmů, v ,nÍichž správa v e 
státě se p.rojevuje (t. j. podJ;e t. zv. státovědec'kého systému). Nal\llka 
správl1Í v ,púvo:ďním smyslu, t. :j. Z1jišťo,vání a uvalžování' hledisek 'Pro 
ne'iúčel:nčjší vedení sr):rávy ,jest úplně eJ:iminována. 
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'. Směr tento, jehož p['edstaviltelem jest O. Mayer a .jílrnž ,jdou 
čef1ní jehO' stoupcnoi a 'ie!1lž olhvyikl'Ý .jest ve :Frwncii, 'Vedl k velikému 
rozkvětu vědy právia: spráV1l1iho, ja:kJo:žto disdpHny čistě 'Správní; 

'pěstováníl :n'a'Ulky, sprá,'vníl v,e zmí'něném 'smy;s.Ju 'PO'kJ.ádá se za z'br
tečné, přÍlpadně 'VYlkaJzll'jc se aspoň ze SOQI'Vilslosti s :právem sIP'Táv
nim; protil dlřilvěj'ší rrauce spr'ávn~ piřÍZJnáviá! se te'dy oIV'Távnění ži~ort:-
nosii Jen nauce, re/sp. vědě slP'rá'Vního p r á v a. ' 

Jak na,uka slprá:vní, ,tak i !pěst'ovální práva správního .systemem 
státo'Vědeokým, tře:bas ne vý'lučně, a,le a'Spoň vedle Ipěstělní je'ho 
systemem im,isHckým, na'šly ViŠatk i 'v uejnověj'šíi dolhě' vřelý,dh 
zalst3Jnců. Ukazuje se na 1'0, lže pěstělní sprálvního, prá'Va systemem 
čistě jurilstiokým vede k přílišnÝm a1bstra:kcím, k nebez1ptči fOlrma,.. 
!ism:u, k vzdabvání se stkll'te6néhož'ilV,ota; bylo, předJností systému 
státtolVědeckého, že uldržoval], spoHt'Olst S' ,živo!tem, že platné sp'Tá'vruí 
právo ukazo'val ná'zorně:ji a že také naJuka s;právní zejmélna ve svých 
historický,ch, ne ói.stě spelkulativnPchčá,stech, mno'ho, mohla p'řispí

vati 1< p,o'roiz,umčrr1'í pila'ŤIIl.ého iJHá'va. Za'strunlci to!h:otp' !Směru spatř,ují 
polkmk správního' iPf(álva v současném pěstění jeho 'oběma systémy, 
ja!k státovědeol;:ým\ ,tak lčilS,tě jmisHc.kým a vedle toho Inemá také 
p[lsiění správní nau,ky Ibýti ,zaJncdlhá'Váno!. 

Nám }de ,nelÍEm IPro účel r6Lstě tlheoretickovědeoký, ale i pralkti
cký o rozhodnUltí, jakým .ZlPúsolbem jest kotá'z.kám tč.mto př1'hlíže1i 
pn ú,pra.vě u'l1ivcrsl'tn:í,ah Ip.r·cdnácšek, protolžeunivers,i'ty ,dle I púv'odni 
své povalhy, a Ť3iké dOlsud dle .nyněd'ší!ho~ s'Vého d le, osou p'ovolá:ny 
k pěstování, vědy; v,edlJe toho však ve státe~l1' mnohdy měrou, jež 
se 11Iesrovnává S tímto je1jirch 'Vys,oikým dlem, také k výClho'Vě prak'ti
c1kého dorostu, hlawně ik vÝ'ChOiVě 'nastá,vaJídoh státní1ch úT-ednílků. 

Studiiní řád' z 29.cLubna 18913, , č. 69 ř. z., změněný zákonem 
z 27. kvNn.a 1919, Č. 290 slb. z. a n. a .n,ařílzcním k němu rl: 24. 
prosince 1893, Č. 204 :ř. rz., změn. nařízením vlády reip'Ulb1iky česko

slovens,ké z 18. z{uří 1919, Č. 510 sb. z. aH., ja:ko pT-,~dmět pT-ednáŠc.k: 
a s,tát:nkh zkoušek, u'Vá,děiH »nauku slprávní a česllmslo'venské právo 
správní«; ďis.cW'Jirna státního ,p:ráJva OZm,lJOuje se tu názvem »právo 
ús,taiVní,«, Cl; disc.iplinla finanční náz.vem »finanční věda«; nálrodillí 
hospoidá',řstv í jest tu uváděnol 'Pod olznačenílm »Inau'ka <O nároldln~m 

hOSlpodářství a náro:dohO'spodářs,ká politi1ka«; v se:zlTI'amu přednášek 
Karlovy univensi'ty ip'ra.žské pro zimní semestr 1920-21 'UlváJdí Ise' jako 
předJmětpředlná:šek »správní věda a právo správní«. 

Uží'Vá se tu, zel}ména ve s.tudiljní1m řádu návvů »naUlka« a »vě
da«. pTolmiscue v témž smysllu. či minů,llo Ise 'Qlzna'čením »'ll'Wtl'ka« .ně'co 
jiného Ille~ oolna,čelním »věda«? Ně!kde, taik pohlfiží !na věc na ipř. 

Gll'I11iplOW1cZ, čj,ní se wze:znáV:c1ní v tom smyslu, ze »naulka« ie'st 
i~si jen niižší:m st'lllpuěm vědy, pmtože méně pronilkál dOl hlowbky, 
spoko1jude se IPoluhoo !Zlna,lols,tí věd, 'o n1ž jde, ne's,tO'pUlje :jeiího VZ'l1ilk,u 
a 'VÝ'Voje, oldtilŠluje .se tedy olhjemem a ' metholdou ípoznán.í'; ale jest 
ještě ·dal'ší ľOzdm: věda jest sama solhě účelem; nemá p,římo lžád:nýích 
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• 
VTIBjiških účel'Ů, mí'řík pOlznánlí pravdy a to 'jest .lÍejí jediný Úlčel. Na
uka naprotti t'omu má Ipřírrný praktictký účel : chce ipouloO'vati. Jest 
poučov,átnílJ11i, j1ež má v prakHc'kém životě poOskytolVaJti bezprolStředni 
prOlslpěch. , ' i 

Ze sLovo »uruulka« (Lehre) má tak,o'Vý :praJktictký vý1znam M . 

mysli, mohli .bychom souditi j~ž z dby,čejného smyslu a užírvání jeiho 
(čl. 17. ' státtn. zák'!. ~ák býiv. Rak. 'Z 311. XII. 1867, č. 142 ř. 'z. pravÍ ~ 
»věda a její wčení Ijlsou svobodny«, »Die Wissens'chaJft und]hre Lehre 
ist frei,«);přes to máme za to, ž·e studiljnÍ' řad, nemíluiJ. nějrukého 
m:zezluá:vánílčiruilti a lže mluvě jedi1ak o »nauce právní« a »nauce o 
nár·odnvm hOlspodáJi"ství«, jednak 10 »ti!na;nční v,ědě«, nemělnCl! myslil 
rúznouintensitl1 ,vě'delcké'ho IP,ředná'šení těchto, oborů; důslled:n:éUlží-" 

vání' názvu »namka« pro!pi"edln.áJšky universitní potud zdálo. ,by se: 
nám přimÚeniě'jším, lže !Účelem jich 'Skufe.aně jest v první' řadě po.., 
Li'čování ,k 'prakt,Lokému 'Úlčelu výchovy Ibudoudc.h státních úředníků' 
l.\ jiných ,pTruktiáých 'Právníků, pr,o,to:že veli:ký p~čet pos'lulchalčů jde. 
jen ·za tímto dilem; pě!stováJníl vě.dyne všem tedy Ij'e'St účelem; pě
stování vědy nemůže se také diti II olbme~eném rámci předJnáJšeko< 
nýbrž děje se 'mimo ně v seminářích, ur,čených keskutečn.ému vě'.., 
deckému prohloulbení, vydáJvání:irr vědeckých spúsů, 'Po,řádánÍm 
zvláš·tní~ch vědeoký,cih předná,šek CI! Ipod . 

.pro správmj, právo. mohJ.o, by všaJk wžití názvu' »nauka ~p'rávní«J 
ve si'Uld~jil1ímřádu míti Hstý vÝznam, h!led.í:c k 1:!omu,že v minu'iostť 
nél'uka správ.ní (VerwaI.tungs!;ehre), jak j'sme v:ildě!i, měla svůj ,zvláštní. 
obsél'h a význam, a vzniká tedy otáJzka, má-U předmětem přednášek 
býti tato hiJstorioká nauka~p'rávníb jelž St IbraJla: za !p,ř~dmět vjiJšfováni 
jistých olbec:ných záJsad-a hledis e:k pr,a účeLné vedení správy a polli~ 

čo:vání' o tom, ja,k Iby správaJ nejlépe vedena býti mólla, či má-li 
sna'd nYlDÍ brána býti v .jiném smy,slu, 'zejména ve smyslu nauky 
správního iP r á va? Máme za ta, ,že nutno rozeznávati t nyní meJZÍ 
naukolU, resp. vědou správ.ního práva, v krá'tkém označení me1zi 
sprá!vnírn 'právem a ,naiUkou ISlprávnil. 

Svrávnlí právo. resp. ,na'uka nelb věda s·právmiho' ;Práva jest 
llisci'p!inou čistě juristiokOll, dis.cipl:i:J10iU i]J 'r á v ai. Nruuka; 'správnl 
jest tím, 'ČÍm byla ·dříve, t. - j. pOlUlčováním O' tom, jak by správ.a 
l:'e'ilépe vedena 'býti měla, jaká hledálska všeolbecná tu platí: hledí'c ke' 
zkušenostem, jaké .učiněIJ1Y , bydy v různý'chstá1:ech s tím či oníminsti'-' 
tvtem správním, lhledíc k zaříizení 'jiných Sool11časný,ch států a 'hledíq 
h. úkolům státU' nynějším i nejlbl:ílže pří,štÍim. .Jde ted:y v 'podstatě o 
ocell'ě:nímateriáIu historického'. srov.návaeí<ho a politického a využ,iM 
jeho pr·o spráiVlní a iákonodárné účely urótého s,tMu . 

. - Ze !pěstování s,práv,ní' nauky, aJ ,ze.iména pře.dnáš,ení nauky 
správní: poslulchačúm Ulni,versM'l1ím nenÍ< bez U'ži1ku, r/ tlom nehude asi 
pOdhybnosti, uválži,rhe-li, ~žetó, co se POISI!owc'hačům '''podává olbsahem 
předn áišek j,ako zisk pro,vede'l1,é:ho' již šetřetrí a obá:dání', to tito poslu ... 
chači hUldoll'cně j;ako praktičtí' prá'vní,cj, !j),oV'o'la'ní k spolu1pl'á'ci záko ~ 



fa
~st 

lni 
" 

- 29-

TI'Odánné a správní, k dO'cílenfl nO'vých a nO'vý,ch iPo!kwků těžce by si 
v živO'těopatřovaJi studiem hist'oirÍlokÝilll, slf'O'Vn:áJVadm a pod. a 
vlastními chylbami, zkušenolstm:il, jež se v 'živ,otě mnohdy drahO' platí. 

J de o ,to ,j,en, aby TI'CiJ újmu ,ostartllliICh' d'is!CipHn, zejména vhstní,hlo 
p :r á v a Sipráv,nílho, ne:zaclházeliO' se' 'p.fílliš daleko, joedl11aJk, alby v 
'záJmu čistého pě'stění práva nebyl", na'ullm spráJvni směšov1runa s 
vlals<tnÍ naukou, správního práva. 

Z rúzný<oh sp,isů a uče'binÍ<C správního práva vi:dí1me, že' mauce 
správní, zejména její ,his:tolfl:oké ,části, vY.\li1čující vzmik a vývoj jed
notlivých i'I1Jstiltuci správnklh, věn-UlIe se 'z,naJčná pozornost 'buď tím 
z'půs<olbem, že ,se tO' přede1sílá kapitO'lám o 'vla:stním rplatném správ
ním Pl'.áVíU, nebo se O' t.om mhwí přímO' v textu Ví soutvislosti s 1í'čelJ1;1m 
a vý;kladcm pla,tného srprávního práva a'l1e1bose to 'UJillís,ťuje dO' p'O
znáJmek pod textem. TO' vše jest věcí vlhodnOls,ti, účeI<rl'olsti. Nám 
zdálo by se účelným zcelaoddělenlé 'př-edná:šemÍ' naJUky s'P'rávní, pro
tože ze souvislé ipřednášky o celém oboru správy malby'h by po
pDsl<uchačř úplnéhO' obraiz,u O' jejímobs.ahu a: předná'šky o: platném 
právu ,sprrá:vním sledO'vali by :S le,p,ším pochopením, a'P!Hmi'ílCe pD
znatky tam veošbecnč 'nabyté na Ilmnkretnl obmy a i'lllS,btuty pla:t
mého práva. Vý:kliad p'latné<ho p'ráva dál: by 'se pak s hledis,ka čistě 
právniha s rozdělením: ml! část zrv:láš,tn Í;, :P'ojednávaHcí O' jednotlivých 
'Údvětvkh s,právy a na část obecnOiu, p,ředesla,no'll částí zvlálštníl a 
pOljednávalÍÍcí o olbecných naukáoh a nnstitutech Ipráva ,S'právního', 
jež se vztaihují 'na všechna nebO' aspoň na mnohá zvlárštrní odvětví 

s'právní. 
Tím phdá<vali ,by.ohom 'Se k stoupencům směru, je!1lž pOlkwk 

prá'Va Slpa'tř'uie ne pouze ve fOlrmáJ;ně-jurilSiiiCl;:ém z,půsolbu jeho pě
stění , aIe i v udržování soU'visllorsti jehO' s :živo,tem, při čemlž bylo 
byd'báti vž.dy toho, ruby IStránka prá'V'ni<oká ne1byla smč1š<ovát1Ja s e 
stránkanti jinými. 

Pro účel přednášek a pro vzdě1álnu ;p,raktických právníků rz llni
versi,ty vychálzejídch, zdá se Inám, ijinaJk ani p,O'stupo'Vati: ':nlel'ze. 

Rozsah a obsah p,řednášek nauky . spr á v ní. 

V úvaze, pro1jeveln.é hO'J-ejšími řáldky, př~hlíženo byl,o, hlavně 
'k významu nauky s'prá1vn,í pro účel přednášek universitnílch. Z tdho 
hlediska, t. j. IPorkud lSe tý,če ÚlčeluunjversirtlIlí'ch předn~.šek, by,lo Iby 
vy,mezHi ještě obsah a rozsah této dils.cilp1iny. 

Ji.stě !bylól Iby 'Správno' a úče1no prorbí'ra>ti všechna odvětví sprá
vy, tudíž vedle t. zv. vmitřní, ,s'prá:vy ta1ké sprá'V'u zahran~rční , vO'jen
skou, Hnanóní a just~Č1ní\, IpfOitolŽe všechna tato odvětví spolu sou
visí a přihJí,žení k této s()!Uvislosti zjednall'o by cenný přeJhled cel
ikovéhD oboru správy. 

S druhé strany všalk Ulváži1i jest, jak 'jůž ibylo ZmlínČnlO a da:k 
obecně již -se llzlnCÍ!vá , ,že sám obor t. zv. vnitl1ní správy jest dnes 
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takolbsáhl~, že stě:ž.ídá se na dlouho mysliti pěstování jeho jako 
jedilné discLpliny a že blUde ITUltnoča,sem ,vyloučiti jednotlivé obsá;hllé 
je'ho části k pěstěnÍI samOlstatnému. 

Z toho důvodu byly z obo'ru sp'r.éÍJVY v nejši1rším s:m:ys.\,u 'j.i;ž 
záhy s'práva zahraručnÍ\ voje:ns,ká a fin'ančnÉ vyluoorván:y k samo ... 
statnému pěstění, ,správa justilčnÍ 'pak slpo<jorvána s 'osamo'startněn~mi 
cIDOry civHnírho' a trestnúihol procesu. 

Na ,tom nu'tnlOsekvat jdž z tohlo du'Vodu, že uvedené ohor,y 
- až lna správu vOrjcnskou - jsou i dle studHrií'ho, řá'du p,ředmětem 
zvláštnkh a Salmostatných ,pi"ednášek, 'probí'ránÍ ji,ch v nauce >správní 
mohlo by se díti jen výta'horvHě a: vtzhledem k obmezen.ému počtu 
hodin Ipř0dnáŠ'kovýoh jen lila újmu ,o,s ta,tníchodvě,tví správlnÍlch. -
POlkUld se týče sprá,vy voje'J1lslJ.:é, u nÍiž k -ta~wvému o'samo'statnění 
II nás nedOŠ.[IO, ne,Zibude ovšem než při:hlílžeti ,k n.í v 'pře,dná1šce na
uky ,správní, komise a práva správního. 

Nehledě k této v ými'lllce, zlbývá tedy jaoko _předmět ,této, disci
pliny pouze ohor spr;ivy wtiUní, a i tu, poJmd se r01zsahru týče, 

nutnohledětir k tomu,že mnohá odvětví, 'jež se prOlbírají zde, j:.ou 
mimo to ipředmčt0m ;nUouk :jiný'ch, zejména nauky o národním ho
spodářství a národohos'pOldářs1~é poHti'ce, IQ' sta,tirstÍrCe a pod. 

Zdálo by 'se na pr'VnÍ rpohled nesrovnalo's,tí, že týž předmět má 
se probíra'ti zároveň tam i zde, ale námi,tka odpadne,uvědomímec.l:i 
si, j-ak rorv'něž již zmílnčno. ,vkapito,leo správním práNu, 'že nej,S'olu 
ste jné cíle, k ;nimž jednotlrivé tyto' n3uJ<.:y směřují, a hledilska, s nichž 
na tytéž ,předmčty v nich se pohlíží. 

Po,lmd tedy bčží o věci, jež ji.na1k pi'"edmětem ,přednášek práv
nických vůbec nerjs{l'U, ja:ko na ]JL lékařství (správa zd'ra'votnÍI), jest 
nutno o nich Hž z toho důvlodu mluviti, v naulce správní, že by od
chovanci právnické fak,ulty ii:ncuk obtílžně IPozdě;ji na pL j:loko správní 
úředníci včdomosti táto, si opatřova.Jr a: nutn.o tedy v pNsluš:nré části 

nauky správní dotknouti se tóchto oborů právníkům ji1nak ci:zííc'h; 
pokud však se tý'če olbo.rů, jež jsou pi"edmětem iiných IPře'dnáše'k 
]J'rávniokých, na př.nároodinrírho, hospodářství, s[a,firstiky, nutno k této 
ok-olnosti phhlížeti stan'orvením r01zswhuI ,j.ich 'P'rob1rání v nauce SlPráv
ní taok, že správní nauka, jen výsledky těchto. samostatrných :n,auk vy
šetř.uje se svého zvlétštnÍho. hledi1ska . (t. :i. slerdorvál1'Í státu při je1ho 
činnosti na těóhto, ]Jolíoh) a zUlžit'kuje je IPro své účely, ná:zoměii ře
čeno.: 'není úko.Jem naUlky 'správ,ní zabýva,ti se tu tPo.droibl1io1stmr a 
pokoušeti se o· stanmrcníl konečných cílů, zásad a' theorií jednotli:
vých těchto zvláštních věd s Ijejich abstraktního hledLs,ka, jí jde jCln 
o to, a,by výsledků jinak, t. i. olněmi: zvláštními vědami zji:štěnýC:h, 

užíva la jako. p'ouhýoh IPomúcerk ])'ro své v.j',a1stní dle. 
Takt,o.-li se na věc ,pohlí:ží, J"OIZ'p lY'ne se také tvrz C'l1 í dmhdy 

pronášené, jakolby na:uka správní ne!byla než jakousi v~'ta:žkovitou 

směsú z jiných o!bO'l"Ú vědy. 
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Pro ÚJčelplednášek universi,tních inutno jest ,ko'nečnč konkretně 
o,značiti a v Jakýsi systém uvéstvony o:bory či'nností ,státníbh, je,ť 
defi!nuiíce po~em správy, ,0'ZllaJčiJ.i jsme ip(yvšechně jako činnost stáltu 
k dosél!žení jeho úkolů; po ,vylou'čenf olborů shora zmílnělných, t. j. 
správy zalhmTIliIČ'tlí, finaruční a jl1JsUční' , tedy - vedle slprá!vy vojetttské 
- obor t. zv. správy vn:iJtřní. 

Dojdeme snadn() k záV1ěru, že nelze mluiV'it ami o ko'nečném 
vý-;počtu, ani o konečném rozděleni té1:,o v'tlitřníl správy, uvá:žíme.-li, 
že na př. správa SO'ci.ální jest telprve no'vější,ho původu a jak právě 
tato s'práva sodJální a s ní správa kulturní, rO'V1ně,ž zcela nového, pů
vodu, ·nabývá 'tlyní v oboru ,správy vnitřní' dominuiídlho' výJznamu 
prott dřívěj1ším olborům ,spréÍ!vy po lioejní a hOlspodářské a jak jistá 
odvětví s.právy, na 'př. ch udi[!,ství', jež dmhdy um1sf,ována byla pod 
titu:lem Slprálvy pojj.cejní, nyní' řaděna jsou po.d titUll 'správy sociální'. 
Ro'vně'Ž správa stavobní právě svými moderními stránkami Gpéče o 
zdravé, vzdušné a ladné Ibyty, IPéče o za:klá,dláni celých ,ko.J()nif dě'l
nkkých a úředni'okých domkŮ ,se zahrádkami, :zakládání viUový;ch 
čtvrtí, pásmové vyvbSlÍ'I1ování 'sta/Vební1ch p()z,emků o!bc,en1\i pro. 
mz,pmdej jich na stavelbní mís.ta a 'pod.) spa'dá ne'b aSlpoň přesahuje 
clo' olboľU správy sod<illníi a do oboru správy kulturní (elsthebka vý
s tavby měst, zachoválll,í krás kra jinných, zachování, památek histo
rických a historického vzhlodu ulic, náměstí a celýoh č'tvrtí měst

ských). 
Nej.nlovčji E. Berua,tzik ve ,stati ,,'Polizei und KultuľlPflege« 

(SYlStematische Reohtswisscnsd1aft) neoiby'čcjně pouta'vě lí:čí právě 
tyto stránky moderní s.právy nyněj.Ší' s 'Výhledem do Ib1í!Z1ké bu
d ouono'sti. 

Smv!náme-li obvyk~é dělení olborů ,správnfch v rŮlz.nýlCh U!čelb

llicích a spisech n2,uky správní a IPráva s'prárvní,Ho, setkáváme Se 

celtkem s týmiž kategoriemi, jež seskupujíl 'se hlavně ve čtyři 'Veliké 
O'ádíly: 1. tSlprávUl policejní (mí,nč,na 'p()Jide' lb eZlp ečn()stní, jíž je·di'l1č 
z rŮlzlll,ýoh ·druhů policie přjznává se samÚ'sta1tná elxi,,,tence), .j( ní,ž 
řD:dí s·e pravi'delnč evidence ,pohybu olbyvatclstva, 'přílpadně i s,prá:va 
zdravotní a sprá'va mra'VJl,ostní, jakožto odvětví ná'zu převá'žně ipoli
cejni,ho; 2 . . Slprá:v,u kultw a Ivywčovální , k nfž dmhdy přidružuje se také 
správa mravnostní; 3. sprá'vu národo1hospodářskou; 4. správu tSoci'
ální. -

Z toho , dělení v podstatě 'vychází' na př. jilž L. Stei:n v letech 
sedmdesátých minulého ,století, jemu l1ásleduje Stengel v u'čebnki z 
r. 1886, 'Ha dělcnf tom založil své Správní 'prálVo PražáJ!;: a nejnovělji 
také Q. Meyer v podstatě dělení toho se phdr:žuje. 

IQ chylky zračí se v ,tom, že to či on'o užší odvětvíl, je'ž v .nč
který z uvedených hlavll1iích Č'tyf bodú l1edost:i: pře1sně zapadá~ u~ 
mísfuje ,se na mzhra.ní dvou olb()rů jako olbor samo'sta-tný (tak na př. 
správa zdľaJvo,tní, aSlpráva mravnos·tnj' me,zi sprá:v,ou poli-cejní' a 
správou osvěty). 
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( PřihližeHce k hvstnrickému vývoji a ,k dnešním poměrům ve-
řejné správy, jež je ve mamení po!kroků hOls'P'odářských, ,lrnLturnk'h 
a sociálnroh, 'Pokládali bychom - ce1ikem 'v 5nuhlase se 'zmftněnými 
učebnkemi práva správ,ního - pro. 'úlčel uniiVersitnkh p'řednášek rza 
vhodnn, uspořádání olneoh různých odvětví sprrrvních dlenálsledutií
cíillO' s'chematu: ,_II : I) 

A. Eviderlce o:byvatelstva; a správa pnlicejní': 

a) evidenoceolbyvatels,tva a poměry osobní, 
b) .správa 'Podicie bezpečno.stní, 
c) <správa p>ohcie zdravotní, 
d) správa poUcile mravnostnÍ. 

B. SPTá Vé\! vYUJčoIVální a lmltu: 

a) správa vyuco,v6ní, 
b) správa: kultu, 
c) správa ústavů , věd a uměníl. 

C. Správa náfO'dohos>potdářská : 

a) s'Práva zeměděLská v ,užší1m smyslu, 
b) spr?va lesní, 
c) správa' honiJtby, 
d) ,sprá'va ~odní a správa elektrárenství, 
e) správa rylbolovu,' 
f) správa hornictví, 
g) Ispráva živno,síenská a průmys!oIVá. 
h) správa ,dopravní: 
1) s,p,ráv3' 'cest , 
2) správa v,odní,ch drah, 
3) správa železni,čnfl, • 
4) sprálV'a ílO'što'Vuíl, telegrafní a telef,onnÍ, 
5) správa V:Zdl1loho'P'lavClctví'; 
i) spráNaobchodu: 
1) spráiVaohch,odu vůhec, 
2) 'správa týkaHcí' se mělr, Víah, času, 
3) sp,rárva! týkaj<íd se pel!1'ČŽnicM a úvěr'u, 
4) spráiV,a rtýik:aiád se peněžnictví, a: 'P'oi'išf.ováJni (mimo p,oii'šfo 

vání dělnické). 

D. Správa sociální: 

a) správa chudi,nsíví, 
b) o:paH'ení Je vyr'o'v.nání hOlspodářskýoh nerovností, 
c) dělnické pO'jiš.f,ová,ní a ji<naJcé o'Patr-ení v !Zájmu .ctě1:ni>Ctva . 

Do,daí'kem k tčmto. o:bc.rům vn:iJtřní správy bylo 'by POIiednati 
o sprá'vě vojenské; cclémupalk tomuto r.()lzděJ.ení 'Pl'edeSllati oddii 
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jednající o správní :llIauce, o správním právu a: o org3Jnisaci: ~aříizení, 
jimi,ž správa se vede, re.sp. jim1ž správa se osvědčuje. 

V souhllasu s touto systcma,tiko'llJ nauky správní' IbYlIo by pak 
upraviti po'stup př'ednáše,k o platném právu ,slprá:vním polmd možno 
tak, alby jednO'tlmvým partiím S1právnílho práva předcházela Již 'před
náška přísluš:l1Iých oddílů nauky správní. 

Důvod platnosti zákona. 
Zdeněk N e u lb a II e r. 

Ti, kdQlž za 'normy ,právní 'pol]dádají jen 'Ollli~n, které vZill,i'kly vě
domýmpwcesem zálko'llo.dáJrným, po>iímaií sp:lnění pravidel V'ZnUm (a 
změny) záJkonú - obsažený'ch zpravidla v ústa:V1ě toho 'kterého, stMu 
za podmhlkUl platnos~i zákonů. Plartno'st zákonů p,o>iímá se tu analogi .. 
C1ky jakO' platnostprávní,ch, j,ednánÍ', smlouvy, testamentu a pod. 
NMeMosti sml,o'uvy nebO' testamemltu dehnují ,platnou smlouvu neb 
tes,tament; t,o, co jim 'nevyhovuje, není ,po< práJvu smlouv'oru ucb te
stamel]tem, jest nČlčím právně inele:van1:ním, nOlrmat1lvně' neelxi<stent
ním. Podobně mluví s,e Ol pla trlos,ti a neplatnosti zákonú (na'še ús'1:a:va 
v 61. I. ,odst 1. uvoz. zák., § 49. 'odst. 1. úst. Hst.) PO'dle' toho, z,da bYlla 
či nebyla splněna pravidla jich vzniku. 

Ale práMnlÍ1 řád stanovÍ zároveň, jaJké a čí' pO'vj'l1,nosti Sll)Q'jlUje se 
skutečniosti, :že ,vznikla platná smlo'uvaneiJ:J platllliý 'testament. Jest 
tedy vytčení náležitostí, smlouvy Jleho testamentu vytčením slmt
kové poldstatYl, na nílž Ulpílll'á: práJvnířá:d nělčí pOlVilnlliost.- Jest 'tomu 
tak i 'll zá:konú? Jelst možll1!o, alby ,práJvní' řád ustanovolVal pOlVinnos,t, 
1\ níž by ,byla ústavnÍJ pravidla zá~onodámá sUcutkovol\l pods,tat,ou? 
TaikOlVou no<rmo'u, která by by.la amallo'g~aká normě, že platná smlol\l
va má býti plněna, by,la by norma: »p'laJtné zálmny mají i,bý,ti za,cho'
vá:vány«. Ta:k'ováto n.orma - nehle,dě k tomu, že by Iby.la 'Zbyte'Čllým 
pleonasmem - nemohla by býtičá:stí práJvníih'QI řáJdu, lIJIeiJ:Jo,f by byJa 
jalh;si ,nad ,ním, ukládajíc pOlVinnost ie.cmati podle něho.1 ) K p'ovj,nn'o'Sti 
palk sbno,vené JWllIkretnímzá'konem Inemůže ,býti fOlrma jehO' vzniku 
skut'koiV'o'U ,p-odstat'OlU. - TélJk by nám v ,práv,nÍm l'ádě zibývaaa s!kut
kOlVá podstata, k nÍlž by nebylo PO,vlll1ll1losti na 'li'íi se 'llpíJ1Ja'jÍd; poně
vadž pak s,ku'tk'OIVá 'p'oldstata Ibez příslušné povi;uruos,ti nemá smyslu 
a právní řádsUd'áldá se jed,mě z norem, t. j.. vytčení skuťk,olvý'ch pod
sta:t a k nim n!áJ~elžciílcích p1o'vrnJ1Jolstí, ,vYlpwdalla by nám pravid'l'a zá
konodárná doceWaz prá.vníhO' řádu. 

TemltiQl ,názQlr z;usHwá K e I s e 111,. DOlchází Je nemO'žnols,ti 'lpr'Q1ces 
zéí.<l~O'no,dárnÝ J,NaMfik'wa'ti pr,áIvn~cky a 'UmÍis:titi vpdllvnílm řádě, 

ovšem ,na zá'kJa.dě jiného theoreticlkého, úsudku. PO'něvadž olbsalhem 

') P0dobně jako nonma: "Pacta sun1 servanda« jest nadřaděna smlou
vě neslpadajíc do ní. 
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