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Českého Merkla druhý díl.
F. Va v ř í n e k.
Osvědčený již překladatel V á c I a v C h Y t i I podal nyní
právnické veřejnosti překlad druhého dílu známého díla Me r klova o "Obecném právu správním".
překladu samém po
zásluze dlužno říci, že na něm není znáti žádné překladatelské
únavy, naopak cvikem, který překladatel obdržel během pořizování překladu dílu prvního, velmi výhodně se stalo, že díl
druhý jest je ště přesněji přeložen než první. Nejistota, která
někde jevila se snad ještě v dílu prvním, nyní zmizela. Uznání
musí býti o to větší, že zpusob vyjadřování se Me r k lov a
klade na každé umění překladatelské požadavky neobyčejně
zvýšené. Po stránce jazykové naskytovalo se namáhavé práce
více než dosti.
Právnická stavba druhého dílu soustavy Ml e r k lov y
zustala přirozeně táž, jakou vykazoval díl první. Stejně správní
instituce dílu druhého líčeny jsou se stanoviska, že norma jest
výrazem určité povinnosti. Nic však nemluví proti tomu, že
tato povinnost, jako se muže dobře vyjadřovati formou všeobec.nou, zcela tak dobře miHe se vyjadřovati taktéž pod formou individuální. Zde jest upozorniti zvlášť na oddíl díla
Me r k lov a, jednající o policii. (§ 17.) Právní řád ukládá povinnost k plnění , ať ve formě všeobecné, ať individuální. Ale
povinnosti mohou se ukládati stejně v zákonných předpisech
práva objektivního, jako ve vztazích právních a právních
situacích, neboť obligační či smluvní závazek mezi stranami,
který v právních situacích jest obsažen, zahrnuje také povinnost k určitému chování se jednotlivc,e. Povinnost uložena
muže stejně být obligací čili smlouvou jako zákonem. (Zde
vytknouti jest zvláště s m I o u vy p r á v a ve ř e j n é h o pro
právo správní.) Ostatně smlouva a správní akt podle nauky
NI e r k lov Y (§ 20) nejsou právní zjevy navzájem se vyluču
jící. I smlouva veřejnoprávní muže být myšlena jako druh
sprá vního aktu.
Od povinnosti uložené zákonem liší se povinnost uložená
smlouvou pouze svou fo r mou. Povinnost smlouvou uložená'
jest konkretisována a individualisována; ale jest to také právní
norma, i když toto právní pravidlo jest individuální. (Výraz,
jejž užil Jellinek: "Berechtigende Pflichten," nejasně již tušil něco podobného.)
Pyramida teorie normativní vychází ze základní poučky,
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že v každém období akty, které zavádějí nové normy, musejí
býti z á r o v e ň posuzovány i jakožto akty normativní i jakožto
akty exekutivní. Akty normativní zjevují se i jako akty n ajed n o u představující taktéž akty exekutivní neboli exekuci
čili akty výkonné. Akt výkonný jest pokládati současně za
akt právo vytvářející čili za akt tvoření se práva. Když jde
o akt exekuce, která provádí a vykonává právo, dává se tu
zvláštní norma tak, že zde jde implicite o výkon normy stupně
vy š š í h o čili zákona a s o u č a sně o výkon normy individuální, kterou dá sám orgán exekutivní. Veškery akty úřední,
jimiž provádí se zákon, jsou současně a najednou také akty
či úkony tvoření práva, protože ku právnímu řádu dodávají
živel nový, který má normativní ráz i když se jedná o akty
in d i v i d u á 1TI í. I tyto mají nutně povahu normativní, neboť
právě proto - byly vydány, aby upravily jednotlivý poměr , ať
ro zsudkem, ať rozhodnutím úřadu správního, a to je vůbec
celý důvod jejich b~(tí. Takto vzniká jednota celé moci normativní či zákonodárné a e x e k u t i v n í či výkonné.
Než v této řadě vývoje a pyramidě rozvinutého řádu právního, kde každý akt výkonu práva jest současně také aktem
tvoření se práva, musí být taktéž "n ě j a k ýp ř í jez d a o djez d". Jest zde doba a bod příjezdu a odjezdu. Tento stupňovitý rozvoj řádu právního musí přece míti také nějaký začátek a konec. Na samém začátku musí se přece zjevit jedině
ryzí tvoření se práva, kdežto zas na samém konci musí se
zjevit jen čistá exekuce a jedině čistý výkon. Na začátku bude
jedině norma, ještě bez výkonu, a na konci zase bude j edině
výkon bez normy. (R o g erB on n ar d v "Revue du Droit
Public", roč. 35., s. 676.)
Pochod tvoření se práva čili celá normová procedura vznik
svůj béře v t. zv. normě původní neboli originární, postavené
hypoteticky čili položené jako pře d p o k 1a d. Norma původní
však vznik svůj nebéře a sV11j původ neodvozuje ze žádné jiné
normy a nemiHe tedy znamenati provedení či výkon žádné
jiné normy. Příklad podává moc diktatorova, jenž, dosáhnuv
moci, dal základní řád čili vydal onu normu původnÍ', podle
které další zákony a normy příští budou vydávány. Ve zmocnění se moci diktatorem přichází okamžik, kdy tvoření práva
se musilo zastaviti. Uchvácení moci zrovna tak, jako dosazení
revolu čního sboru zákonodárného, jest příběh pouze fa kti c k ý. Podobně celý nOl'mový pochod čistého tvo.ření se
práva skončí zase aktem, který neobsahuje žádné tvoření se
normy a který jest jedině a v Ý hra dně exekucí neboli provedením norem vyššího řádu. Když exekutor na základě soudního vykonatelného rozsudku odejme dlužníkovi věc movitou
nebo jej osobně k něčemu donutí, končí pochod tvoření se
práva zase - příběhem zcela f a k t i c kým. Na začátku a na
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konci celého onoho pochodu stojí tedy moc faktická, neboť
ústavní činitel faktickou mocí nabyl rozhodující síly, dát zemi
ústavu, čímž vznikla ústavněprávní h y potesa o tom,
k do má moc v rukou, a na konci pochodu stojí zase exekutor
ro zka zu se sV}Tm f a k ti c kým zasažením naproti zavázanému.
Tak v právním řádě normy představují se v řadě Stupňll, kde
na každém stupni lze hierarchicky nalézti týž s o u č a sn Ý
zjev tvoření se i provádění práva, ovšem s vý jimkou na začátku a. na konci ř ady. Se stupně k stupni n a mezistanicích
roste k o n k ret i s a c e právního řádu , "a to proto, že normy
každého stupně podmiňují zase navzájem normy stupně nižšího.
Hranic,e mezi tvořením práva a jeho prováděním nemohou býti
zcela ostř e taženy, nýbrž naopak splýva jí. Nelze tedy činnost
státní přesn ě děliti na akty výhradného tvoření práva a na
akty výhradného jeho provádění či aplikování. Zde zvláště
upozornit i jest zase na dvě bystře pracované kapitoly Me r k lovy, a t o: na § 18. O tr e stním soudnictví sprá v ním
a § 19. O s pr á v n í ex e k u c i, kde exekucei pokládá se za
s a m o s t a t n Ý taktéž stupeň právní stavby.
V časo pi se brn ěnském, jenž pod ná zvem " Revue lnternat.ionale de la Théorie du Droit" věnován jest ryzí právní nauce ,
obsaženo jest v ročníku 11., s. 2,1 6, pojednání We y l' o vo o
nauce A d ol f a Me r kl a. Zde hlavně probrána jest nauka
1\1 e l' k lov a o stupňoVité výstavbě řádu právního a jeho
nauka o právní moci. V časopise "Revue du Droit Public",
roč. 35., s. 668, uveřejn ěna jest obsáhlá rozprava" o tvoření ·se
práva po stupních v díle Me l' k lov ě, kterouž rozpravu uveřejnil "R o g e l' " Bon n ar d. Obě uvedená pojedná ní poukazují
také již na určité předchůdce učení Me r k lov a, u nichž
ovšem stupňovitá výstavba řá du právního ještě jen nevyhraněně proniká. Tak v obou dílech Kel sen o v Ý cha to
"Hauptprobleme der Staatsrechtslehre", s. 191 a násl., i " Allg.
Staatslehre", s. 229 a násl., poučka normativismu o stupňo
vitém řádě právním jest již naznačena. (Skutečnost, že jsou
také normy individuální a že norma může týkati se také jednotlivého případu, čili že i akt významu a dosahu individuálního, mllže být aktem tvořícím právo , jest celkem známa od
vydání spisu JelI i n k o v a : " Gesetz und Verordnung,"
v r. 1887. Lze zakázat hlavě určité rodiny, jako třeba rodu
Bourbonského, pobyt na území francouzské republiky, kdež
pak norma individuálního významu vztahuje se jen na určitou
jednotlivou osobnost, jako tomu je podle francouzského zákona
ze dne 14. srpna 1884.)
Rovněž podle uvedených obou pojednání možno jest
v nau ce francouzské shledati se se vzdálenými příbuznými
nového učení. Zvláště poučky D u g u i t o v y chtěly se zabývati pt ávními pravidly vyššího řádu a D tl g u i t také chtěl po24*
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chopiti právní řád tak, že na jedné straně státi budou všeobecné normy práva objektivního, na druhé pak právní vztahy
a situace individuální. (O nauc,e D u g u i t o v ě podrobně pojednal R o g erB o n n ar d ve zmíněném brněnském časopise,
roč. I., s. 18 a násl.)
Ostatně se stanovisko D u g u i t o v o, které zaujal ve
zvláštnostech své nauky ku právu veřejnému a soukromému
(Droit Constit., § 19) normativi mu také blíží. Podobně upOzorňnje vV e y r na základní pojetí, které podal G a s t o n Jez e
již r. 1913 v německém svém díle o právu správním francouzské republiky (s. 7, s. 15 a násl.). Zde právní jednání všeobecného dosahu a individualního významu stavěna jsou již
proti sobě. Dále Jez e dovolává se stále p r á vn í tec hni k y
a tato právní technika na konec není nic jiného, než užívá~í
čisté teorie práva a její vypracování. I když za obsah právního řádu uznává se jedině obsah práva daného a positivního,
přece pravidla jur i s t i c k é t ech n i k y vytvoří vyšší poučky,
plynoucí z veličin čistě teoretických, získaných přemýšlením
a čistě logickou dedukcí ze samého pojmu práva, bez ohledu
na materielní či věcný obsah právního řádu. Juristicka technika jsou zde vlastně již Me r k lov Y for my správní čin
nosti. Zákony mohou svůj, obsah stále měniti, ale nad tímto
měnivým obsahem stojí neměnitelná, logickou dedukcí odvozená pravidla juristické techniky. Jest tedy zabývání se suprapositivními a neměnitelnými pravidly juristické techniky
s hl,eldiska prálvní ekonomiky výthodiT1ě.}ší, nelži Učiti m.ěnívý věcný
obsah zákontl. Tak vznikají pravidla ob e c n é h o práva suprapositivního a v nich zjeví se příbuznost k ryzí- právní nauce.
(Odtud konstrukci J ezeově vytýkal G é n y: S.cience et technique, IV., s. 2:32, že ona konstrukce zapadá do práva při
rozeného, ačkoli nepochybně zde šlo o pouhé logické dedukce
bez ohledu na ideální vzorce k následování práva přirozeného.)
Pozoruhodno jest pak v naší literatuře, že sám první president nejvyššího správního soudu našeho, Em i 1 H ách a~ ve
své důmyslné publikaci o tribunálu, jemuž předsedá, vyjadřuje
se o teorii normativní s vážným uznáním. (Námitky odpůrců
podrobně sestavil v kritice Me r k lov a díla ženevský R. A.
Mé t a II v časopise "Zeitschr. f. offentl. Recht", sv. II., s. 496.)
Často možno se setkati v literatuře práva veřejného s tvrzením, že ryzí právní nauka nezabývá se ani ' poměry skuteč
ného právního života, ani pravým stavem současného státu,
nýbrž že jest pouhou soustavou všeobecných abstraktních pouček formální ceny a formalistického rázu, bez věcného významu a skutečné podstaty. Normativní teorie tvoří státy,
jakých na světě není a nikdy nebylo. Ryzí nauka právní chce
totiž prý vykládati povahu právních pravidel a státních řádů
pouhou for ni á 1 n í hrou s logickými pojmy, vysokou to sice
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škúlúu schúlastickéhú umění, zajisté svrchúvaně zajímavéhO' .a
snad všehO' uznání húdnéhú, ale prO' skutečné púlitické púměry
ve státě přece jen bezúbsažnéhú a nerúzhúdliéhú. Vyznavače
víry O' ryzí ~rávn! nauce těv~í j~~ lúgické u ~ ě n í prO' umě n i,
jen juristicka lúgIka, a tú Clste Jen prO' lúg'lku.
Pravda jest, že núrmativní teúrie vykazuje z v I á š t n O' s t i.
Tak ujišťuje núrmativní nauka, že je jí prO' její fúrmálně
juristické hlediskO' zcela lhústejnú, kdO' ve státě núrmu vydal,
ať autúkratický panúvní~( s diktatúrskúu pravúmúcí nebO' ať
stanúvila ji většina demúkratickéhú sbúI'u zákúilúdárnéhú,
vúličstvem zvúlenéhú. N úrmativní teúrie neptá se pO': půvúdu
núrmy, i kdyby · ji vydal uchvatitel za převratu státníhO', jen
když má skutečnúu múc v ruce. RúVIiěž vznik státu nelze
vůbec juristicky pochúpiti, ježtO' j'est vznik únen púuze faktum.
N úrmativní teúrie púčítá s núrmou jen jakO' s vel ič in Ú"tl
d a n O' u, kterúu jest púuze juristickúu lúgikúu rúzebrati a úbjasniti. !Živly nejuristické čili metajuristické jakO' hlavně živly
a názúry púlitické jest z lúgickéhú rúzbúru vylúučiti.
'
Takúvému vyjasňúvacímu fúrmálnímu lúgickému rúzbúru
musí zůstati lhústejnú, zda lid núrmy púslúuchá čr nepúslúuchá.
RÚlz húdnú jest púuze, že Il!Ú!l"lTl!a pTá v nic k y, to j1elSt podll,e
daného práva pl a t i t i má. Že třeba lid ve skutečnústi zákúna
nepúslúuchá, jest jiná útázka než právnická, nebúť tú jest již
útázka faktická či útázka púlitické skute,čnústi amúci ve
vnitřních státních púměrech a v úbčanském púřádku uvnitř
státu.
Stane se ve, státě, že lid · celé řady zákúnů, řádně vydaných, nepúslúuchá, buď že na ně zapúmněl a úny vyšly z užívání, nebO', že již úny vl1bec neúdpúvídají změněným skuteč
ným púměrům. Ale právnicky: tú jest púdle danéhO' práva, jS(gru
tú . přece platné núrmy, které juristicky platiti ma jí. A tytO'
núrmy tvúří jediný úprávněný předmět zkúumání núrmativní
teúrie, nebúť jí stačí, že núrma p r á v nic k y platí, ať jí ve
skutečnústi nikdO' nepúslúuchá. N úrmativní teúrie má púuze
núrmu únu juristickým a lúgickým rozbúrem vylúžiti a úbjasniti. Odtud také nauka O' ryzím právu jmenuje se núrmativní,
že zabývá se púuze f O' r m á 1ní . ·právnickúu stránkúu núrmy
nebúli danéhO' zákúnnéhú předpisu, bez · úhledu na tú, zda
věc n Ý úbsah núrmy jest správný nebO' nesprávný, spravedlivý nebO' nespravedlivý, užitečný nebO' škúdlivý. Zjistí se
púuze, cO' púdle předpisu určitého- zákúna má právnicky platiti, aniž jest se úhlížeti na tú, zda jest tú účelnú a: užitečnú,
na škúdu či na prúspěch.
.
Netřeba býti zvláštním ctitelem normativní teúrie, aby
bylO' viděti," že tytO' výtk.y, jakO' by uvedená · teúrie zabývala
se púuze 1 O' g i c k O' uhr O' u s p O' j my beze vztahu ke skuteč 
nému právnímu a státnímu živútu, jsúu namnoze přehnány.
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A namnoze také kritika normativní teorie pohybuje se čas to
křivým směrem. Předně platí i pro ryzí právní nauku totéž vykladačské pravidlo, jako pro každého jiného právníka, že
právník má pouze umě ním s v Ý m přesně vykládati dané
znění zákona, aniž co mu jest po jeho účelnosti či užitečnosti
a výhodnosti nebo škodlivosti. Právníkovi nic není po užiteč
nosti nebo škodlivosti určitých institucí právních a státních,
protože právník je má posuzovati a vykládati pouze podle '
znění vydaného zákona uměilím interpretačním. Uvažovat o
výhodnosti a škodlivosti určitych zařízení jest věcí politikovou.
Nečiní tedy normativní teorie nic jiného, než činí každý právník, že totiž chce přesně oddělovati živel politický od právnického a živel právnický vykládati čistě právnickou logickou
metodou. Toto přesné oddělení a zárove,ň z e síl e n í právnického postupu a živlu při výkladu právnických institucí a
pojmťl pokládá i vládnoucí nauka dnešní za jednu ze, zásluh
normativní teorie.
Konečně nelze přece říci, že by normativní teorie neuznávala stanovisko zákonů tam, kde zákony samy vývodům
uvedené teorie odporují. I když teorie tato prohlašuje za právnicky nerozhodný rozdíl mezi samostatným a přeneseným
oborem pťlsobnosti obecní, přece nikterak nezavírá oči před
tím, že zákony s oblibou tento rozdíl činí, a snaha normativní
teorie po jednotném a jednotícím nazírání nikterak nejde tak
daleko, aby tento rozdíl popřela tam, kde přímo v zákonech
jest založen. Rovněž snaha po zcela jednotné právní soustavě
nejde tak daleko, aby uvedená teorie chtěla smazati rozdíl
mezi právem soukromým a veřejným, pokud positivní zákonodárství z tohoto rozdílu vychází a rozdíl ten přímo v zákonech
o kompetenci úřadll jest založen. Nevzpírá se tedy normativní
teorie skutečnostem p o s i t i v ní h o zákonodárství, jenže dokazuje, že rozdíl a protiklad mezi právem soukromým a veřej
ným není logicky a teoreticky oddťlvodněn, a podává pak svou
jed not n o u nauku o právu vůbec. Počítá tedy normativní
teorie se skutečností státního a právního života, že dnešní
zákonodárství její nauce' odporuje, a snaha její po logické a
jednotné, velké myšlenkové soustavě právnílo řádu, ačkoli
z dnešní různosti právních řádů jest odvozena, staví současně
úkoly pro budoucnost, aby zákony příště vydané co možná
spoč.ívaly již na jejím přesnějším logickém rozeznávání.
Zde tedy ve své touze, aby budoucí zákony odpovídaly
správnějšímu právnickému třídění a usuzování, přechází normativní teorie na půdu právní politiky a praktického úsilí o
nové správnější juristické formulace. Snaha o vybudovám
nového řádu právního dnešními sbory zákonodárnými v duchu
normativní jednoty, jest požadavkem politickým a přáním
politické účelnosti, kde opět počítati se musí se skutečností
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tečnosti tak příhs vzdalena, 'Jak casto se za to ma. JIsto Jest,
že ani normativní teorie nikterak nevnucuje snad své poučky
k užívání úřadtlm, když zákony tomu jsou na, odpor. Nemá být
rozdílu mezi právem soukromým a veřejným podle ryzí právní

nauky, ale dokud úřady po d,l e , z,~ k o n,ů tohoto rozdílu js~u
nuceny užívati, 'nauka normatIvnI JIm svych dogmat nevnucuJe
a ne očekává, že by úřady své stanovisko, podle positivního
zákonodárství dané, změnily. N orma.tivní nauka klidně čeká,
až snad zákony v jejím duchu budou změněny a .až nastane
pak panství její jednotné soustavy. V tom smyslu dívá se do
budoucnosti. Své zásady sice z daných právních řádů a tedy
z minulosti odvozuje, ale do budoucnosti se dívá. Neohlíží se
jen na.zpět; v tom je její souvislost s politickým životem.
A když Me r k I ve svém , díle (str. 42) chválí spolkovou ústavu
rakouskou, jako právně a teoreticky náležitě pochopující rozdíl mezi soudnictvím a správou, týká se zajisté již tato pochvala onoho vlivu? který na kodifikaci rakouské ústavy vykonala normativní škola vídeňská, tak, že i tady dochází
k úkazu, jak i hodně sporné názory vědecké mohou nabýti
praktické účinnosti, dostanou-li se do zákona. I vědecká
axiomata, sebe více popíraná, přes noc mohou státi se zákonem, jen když zákonodárce jim věří a stojí pod jejich vlivem.
Nemusí se tedy žádné teorii tak příliš vytýkati, že stojí daleko
od života, poněvadž se nikdy nemůže věděti, zda a kdy ve
skutečný život vejde.
Vj'rtku Th8iŽhnotil1101Sti pr:álVIIŮJckýic1h t'8:orii opakuji obyč:ejné ti,
kJdož na.vykli sobě sip~,třlov:at,i v di[ie ,ptrávni'('.'klém ISiOu.stavu uměle
sefaZleu}-ch para,glra,fů a, pOlukalz,ů na ně.. V tmu; směr'tt clilo Me r k lov o }J'ŮJsl ob~ o[)traiVdu 11Ie;ziVyk~ým dlOj,rnem, neboť j/elst 'z,cle'la, bez
poukaztl na příslušné paragrafy jakýchkoli zákontl. Nezvyklost
vyniká j; e:ště po jiné s,t ránc.e: spis jles.t podárr hez katŽdié ho litelrátl"ního aparátu, proti zlozvyku, na doklad věci zcela samozřejmé
UJV'ádJěti vždy ř'adu autorit, k věd c'a,slt o jle n n?Í lsilně přita,ž8n1rch.
Netř, elbla pěti ~J3rregyriky na, teoI1etickýzipůsolb podání M 8 r kl ,o v ,a" ale souvislé jehlO l~c, end be'z pí~erušov:ánlÍ litJmárníJ.11ii clo'klady a belz vypofáldiáni s'e 18. jlejiclh aut,ory, ISIPLš;e od;porvÍldiá~ době
moderní, lle;ž ,ohvyk~ý způs, olbi k,otffiI8IIltá!řov~-.
Jde nyní vŠl elohe1cně o výtku} ZíH I1JolflilllaJtivtn í naruka, zlanedihá,vá
výklad práva piOmio'cIÍ úv,a h historických, :SloJeilo~ogicl{.'ých a politických. Na obhajobu stoupenCtl této nauky dlužno však uvésti,
že an~ tato, ta.k calsto 'OIp:a!kJorvaná; v-ýtka v této všlelob:8Icno's ti Siv é
není t.ak zc,e1la oprávrn:ěna. Ne~~ze řici, zle by l1'ormla.tivnÍ nauka
pOip~rala cenu a stejný věldJeícký V1ýzllIam úvah poHticlkých a, sociol,ogický'c h pro výklad ptráiVa.. Ona chee aJlo1U!zle, ,a by v1š,8 chny tyto
uvahy hyly př~sl11ě vyl,ouč1eny z logi'ck:éihol pojeti a II vaiž1orv:ánÍ
jUJris~Jrr11JdlellCe ,a aihy byly pio zálslliume přiJk.áiz,ány j~iJ1ým s. 3" m 0-
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věldlálln, ja.ko pOll it,i oe, so,ciologii, JlJeblO ná,r odlflímu hos,Plrárvo 3Jť v:ěll1:udle SIB llo 'gickémlu prlQhad~1J.1í,: vý:ldadu a
podmo'Víé l{Jo[lstrukci danj'Tch pOls,itivnilcih prá;vJnilch nore[fi~ kďelžto
úSlu diky 10 lcl8lňo,v:aCÍ a hodlI1Jortnéo UJžiie<čnols,ti stáJtrn'ch instituci ať
vyhra.z,e ny jlSOfll jdným' vědlám ,sla m:ois.taítnrým. Než, z toho, neplyne,
že by hlasatelé normativní nauky nemohli míti p r a k ti c k é h o
s,mYlS~u ,p:I~O pOll iticklé skiutlelčiIlJolSlti. 8árrn zakladatel školy norma,tivní H ,a, n 18. K e,l',s; leln v ,ř:aK~rě s.výlch p[~a,ci nezab:ý vá se pOlu ze
f 00' r máJ 1 n í prrálVni'c kou srt~áTI:lmu, modJerniclh zdev'Ů státního života a ISIOi"Ll:Časlll!Jl1cih slt áltnícni zřízeni, nýbir1ž, ř,a ls :t,o vyslovujte se, také
,o jle jich p:oliJt.ic'k ém význlamru s hledisrrm úČlel11Jo!srti.
Takté,ž :ma různých m&st,e ch 'Pod:áiVáJ přímlo kriti,c kéa politické
návody i IbodíIliotná! mlě~tLtka plro buoloiUJCIllos,t . Stačí 'z de ukáz,a,t i
na jeho monografii "Vom Wesen und Wert der Demokratie, 1929".
Na mlIlJothý,chm~siŤtelch urvedle né prá\Cl8 K e I s,181 ll! <O V Y proj1evu;je se tak lositř, e Vym,aněný kritický a iPlOlitdJckýs:m y,&I, žie alži
skoro hy sle zdáloI, j,a ko by 'p['árvlIlicikými dif tvody Č' a1sto, hráillil.ol sle
určité" p~letdielm z,audia té potit1cik:é stanovisko, nebo hleděly se prosaditi plo'žadJaiV1ky UlliČ~té politické strany. Tak bráni ,s;e. sIOlltČlaisn~'
demlo kll'atický paiflan1Ient:aocilslmlUS: ,a pod:rolbruji sle QiCeň' ofV1a,cÍ kritice
nJá,v rhy na jéiho refolI'1IllU. PlolslUlzujre !Sle" zda úV~lné olds.traněnlÍ dn.f"šního parlamentarismu náleží ještě do říše, politických možností.
Leckde zde autor jako by podával návod ku příštímu účelnému
vytv1álřéní pomlělr'Ů slt átnich, jniký!s,i poHtický !fiecept pTO' budJorucDost ve iSmyslu p:řái11iÍ: uocldi:t,Ý,cih Is tran poJitick ý'c h , přejíc.ich sobě
udJI-ž'e'l1í dlnešní dlemiOkr'a lc,i e proti illik:tiatuře. Odtud také některá!
zařízeni dlne1šlIltÍ Ipa;riamel1Jtni taktiky. 2., piťaxe diOlclhá,ze,j'f Vle, $0de,c h K le I s e II o v Ý c h l1Jorv1élho ,olsVIf'aiVI 8Idhllěni, olblJ."any a oSivět 
lenlÍ. I jlednálIli, v prlaktiJclk1é poiliticle člalstlo odis:uzovaíIlé:, jako, j-est
k o mp r IQ! m i s fraiklc i a .srtoc:a n politiclkřýlCll::1, líči Sie t3lm jalm, jeld:nám.í p r á v nic k y il1!Utné a, přímo podls ta,t u d1l11elš niho d.errn1okratid{,ého parlalIlllelllt,a nsmllI t;viQtřicď..
AJbisio~utDí pans1
t ví většiny llladi menšinou Vlel .8něm,o:vně neb~á t lo tiž podlel ná~I O'IU K '81 I s: lel l1J o v a iPlfosrtým diktá,temi vět.R1.ny
naproti menšině , nýbrž výsledkem vzájemného působení na sebe
obou těchto skupin. Kdyby většina chtěla založiti sobě trvalou
srvou diktaturu nad m,enšilIliOlU,: pak mlelIl;šill!a" v1idoUIC', jak jest odSIOlll'Zle na k ú'piLné be,ziIIliolClllositi, v:zdaJa hy sle pil10lS It, ě srvé bl e\z~c , elllJ1,é
účasti na sněmovním jednání. Ponechala by celé pole většině.
Avšak tím přece většina pozbude svého rázu a své vlastnosti jakožto většina, neboť vět š i na bez · m e n š i n y není přece již
ž·ádl1lá věrtŠhl1a. (Ovlšle m jlelslt V'ětšina plodm1orvě I1emysHtelllla he.z
mle!IllšlŮny/; a,v :š ak oiby;čl eoně ve státech lQib~ievuljle 8e piJ:a;vý , 0~la:k:
utlaČJolvánlÍim mle!Illš iny ji ohyčejně p'řtbý:v~ pfivrž, enců a toho se
ka!ž\diá většlillia tak bodi, žie r:adlěiji sáhne k le k o ID pro, m i sn.)
Podaná uikálz ka jle,s t srviěidlel ctmlJ1l\, kt,eoc'a k i normativní naiUka
v souvisilio's,tti: s výkladem pir.áva, ú. s ta v n í h Q. z,aJbývá se a do-
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týká ,s18 otáz,ek praktické poJ]tiky. Činí-li tak, jlSiOU od~p'ůrci 11'oho<tově s vý, čitkam~, ž,e zQJ~omJelv:ěřujle s:e' vytl~nutémrú -úkoin, logického uspo['ádá:ní pr'árvmS0'l181t.aiVy, kdelz;to l1i8'čllin~-li !tia k ,a nezabývá
se poHtickým~ ,ortáizkami, vytýká sle ji vysO'ká. aklrohalCie s' logickými poamy he~z prakt1ckéhJo V~Znla\ffiil.L yŠ,eocko') c.o. píš1e nnr.mar
tivní nauka" ma, se podle ;srtano,-y;i.s;ka, OU'pluIfICU pod' JleJlITl'a rukama
ihned (fJtroffilěniti v č~storu t,e10 rii prráva" sic/e/ se jí vlJrtkne nedúsle:dno,srt, takže by st'oupenlelc normativIliÍ nlalUky ke SíV}"lll. vývlOdltm
jurisrticky lo,gid{.ým nels::wěl p~fup1ojlorvati ani žadJnýich s:amos:ta,t ,n ých
úvah his,t,mickýdl llJeiblo poEtických. To podilie odlp:úrcll m, ělo by
mu hýti zakálzátIl!o', sice jinak s'e, mll VlY,6tie, ž,e upadá dio, st.a,ré
chyby a, nell"ozlišu}e politřku od ptI"árv<l,. Splra,ved[ivě j,cls t říci, ž~t"
ne1j1dle o to, ahy norrm:a,ti'Vl11JÍ nauroa llIepojled:n:á,v:a,la té1ž' o otázkách
polit~cky0h a h!0Islpod:álřJslký: 0h, ný\brrž 0' to, alb:y růJz'Dá, tato/ vědecká
hledislk a byla také rŮfZnýrrn vědJám lJa::ika,zlo;v:ána a nehy1a pomJš,elll,a. A této s:a m Olslt ,altn olsrti rů' zn:é1h rQ! vědlelcrké!ho' hleidiska ne bývají
si v~diJ vláoololUci vědJ8'cké SiOlm'3lt avy v'ědlomy.
Ani p~:eid sklwt,e,m1Joslt ma.žwiolt,a hOIS;pioldlálřského nOl'lTIla tivní na,uka nleíUistulPlUj,e, ,a, při isv-ém jlU'l'ist~ckém uméní" olslOhuje si o}JIr'á'VněnÍ, vyj,aldř:ova,ti se o u1I"čitých inlStitll:l/c,ílc!h právních i s hled~ska
jledŮlch náro'CllohlolslPodlá['slklé důilJelžit:018,ti. Stejně, tak A dl ol f Mel'1" k 1,
jeden z ne.ivíce význačných a věrných následovníků svého mistra,
ve svém, dfi,e o vš' e ob e c' n é ll' P r á, v u s.pr á,v.nÍm, byť 1 vě
nOlv,a[ sle výhradně )JIráv11lid~ému pochopem institucí spr'ávníc:h,
př'e'c,e .dotýká; Sl8 ,s,v ými boldn,otnÝ'll1i úSfUJdky i }edich hOlsll:odlárř
skébJOlllJebo poEtického. výZIllaIDU. MOlž!no zdJe pouKáz.a,t i na nauku
truk Ipráv::ruiicky i S,tlřÍ!zJivou" jak.olUj jlelst 'Ů/dJdtíl o p r á, v TI Í" m Ů' c i aktů
sipráiv.ních (st.r,ail1a 203 a, l1iálsl.), krdJelž sltřízlivlolst 1í!clern M e r k l ov a,
hojně jle st P[l°'olS,toupelIla, ž,iv:ým~ vývody ná!J.'iodolb..olspodáŤ'Ského výzoomu. Střelžis,e OlV!šlem ptři t'om" ,aJbry llielz,alp~d1 clo desorienlta,ce
právně- po.Jitické. Stejně živými l1.aiTálŽlkall11!l po,lJiJtického smysll u
0lsrv,ě lŽleiJ.1 j/8st také oddíl o pŮ' 1 i c. i i (str. 241 a ná'sL), zvláště
vš,a k sam,o statný odd~l o p o měr ti mez i S}) r áJ y O' II a stá: tní f ,o r m Ů' u , kdJe, pa::'ekvap1 řada 'záv8iŽných dův:odt{'l~ proč i ve
stáltě <Cl e m'Ů' k r a t i ,co k é m -v!j'7kJon zákonů ISíV,ě~iti j'e'St ofJ:g'á11'11.m
byr <O k Ta, ti c: k Ý ID a v čew 'z,áleží dnešrni tak ,oidlsru zova:n é z:politiJslOrvání sp[fá;vy. O lLČJeru v tomto :oldjdílu podaném jistě ne/l ze
tvrdlliti, že bry tu 81cihálze~ smty1sili iprro pTa k t i c' k ,é potř1elby a, 'slk ute,číIlJosití i při č[slté j:in~k f,olfimlá'lnúcih úkolecih M ,e, r k lov y nlaiu ky.
~ auka NI e ir k lov a nemlá podhopit,eil!ně c,tižáld bsti, h"J7ti , vě
ĎJou; ču.stě (plrruktickou a, sloužiti jedJině pmakticlkým cíUnn ,s. h~erl18ka
účelného uspořádání dnešní společnosti, ale její formule přec.63. nikt;rr.ak nejsou tVio feny he,z olhil,edJu na slOiUl6alSf11:é spoleČJen:ské pomJe~. Dovolati mOIŽ\IliO Slel v t,o m smlěru lmerll\1.etrklo-va poj:edin,ání
o s a m o spr á v ě (str. 342' a násl.). Rozumí se samo sebou, že
žádná plfáíVThÍ nloletika" a:rui ž;áldJné lliolrma:tivni l,ogaritmry nepouČ;Í
vedouci'ho státnika o tom, co d 1élalt, č.ehŮ' oiplmnil!l1'oiUt, jla k slolb/ě
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s: d'ikt,atUIIO'1.l. Ale to, nOlfmaitivní nalwkla, :d obf,e ví, kam a:ž saha.ií
poznání. A nelID!ů iž ,e-li p-řisp' ěti přímo k ř:ešeD!Í a ná ..
plf:a ktických ,státntÍich pom!ěi:l'ů, pHspÍvá. a,sipoú nepřínlO
k tomlU úsilím ,sIVým o jlasJ.1;é pojmly a o přikázání ka.ždé v,čdiě" c.o
jí náll,elŽí. Z'aibráiruiti tomu, aibly i D1o[ma.tivl1i: t,eo,re.t ilk nern.ěl vla.'3tníh0' vnitřního l]J'olitické'ho ;plřleslvi ědlčlelThí o' úč,elusitá,i-u, ov~š'elrr1 n8ke. Nlelz,e také i při ISI€ibel vět,ší TIle'Stt~ail1iIl!oIEti za:b~:i'ni.ti, ahy Yl:a,st'l1Í
politické přleslvěd)ciemlÍ .aíUto!l'lá vo na. kOnJ8'c někd:e neproniklo.
I zhěžný pohled dl0' ruuše'Vlll,í dHny M,el r k 1 o' v y, ať ji,ž v kapitole
o poHcii, nehlo O' sa,moSI]J!ráI\T,ěl, pĎelsiV'éd'čí sll1iaidnol, že hráll1Í d!l1ie.š ní
demlo kradi. Av8.a k to oib'j lektivině věldl8dz:éhol úsudku nemlwsí být
j'eště nal újm1u', Utvá;ží-li SI81 : sloUičla,sně" jla k M,el r k 1 hrání úřady z povOllá:nJÍ pN i~ádné:m. výkonu z.áko!hlů a Itlollllž!el TIliěrou také Il:8'od'vis10lStt S'OIOOŮ (!s tr. 21 ,a náls1.). Nev:y,stuj]JfUli,e zd;e politická t1ellldencc,
al1e Isnaha pO' spr á v n é fil pitálvniickém n1!yišilJení. A iSJliahou t,akovou mJá hýt plře!cte pro{Uc!hnuto ka~dlé dtílo Pttá~1ické, na:d p:růmér
se povznáše.iící. Tendencí podobnou vědeckost díla právnického
nerutil'pf, na,otpak j~ se piolV:znelse"
Zbývá k01l1' 81Cl1lěotálzka" pokud vůbec t.elOll'ie ně.iakého ob e cn é h O' P r á Y a s IP r .á v n í h o mrLl1ž:81 být pod z,olr;nýim úhlem
SipráiVI1ého práiVn.ickéht0' m,ylŠll8lDÍ olslpr:a.V1edlněJna,. VŠ'B'chny státy,
i když jejich správní zřízení hodně jsou sobě podobna, mají přece
vnitřní obsah svých správních zákonll hodně Illzný. Jiný jest živl1Jo1s,t,ell11ský ř:ád neblO' honeb/ní z;á;'k,oll1 frailllc,oiUzský, než· ra}{.olulSký.
Jim.é j;e st zřílz, enÍ franc.ouzsik:é státní rady nerž vídeňskéill'O' sipr-árvního soudnihodl'Vloru. Ka,žldlý stáit nelIná také Is t,e jný rozsoo iSvÝ1ch
úkolů. Něktell"ý j~ch má VÍJc1
e" jiný ilTIJémJě, . piodile tro/ho. i ·otbsah. státní
čiIillosti hýtvlá -různý. Nle~ilsIOIU: také V1e v:ěle, clh slt áite('h j l ed1:ľOtlivé
obory sprálv y rOlVl1ým IZlpůslob'eml ZI 8Istáit!l1těny.
Ale f 0' r m YJ jimiž stá,t y p'řihlřŽlJ1iěr ,s:tejJ1é kultury s'v é úč,e~y
plní, jSlou ptře1c,e stkOTlO Vle: všelc h těd1i 's tátedl st.eljny. Ve Viš'ech
prá,v nich ř'ádech, O' SlPIf'ávtě plaitnýd1 v.e s,t.ált ech té'ho'ž a, s~ výv:o'jovéhJo lobidlobfí, jsou for ml y, jlimiž s,t át cl!os.ahujie svtý1clh úcelú, totožny. Všude stejně jest viděti správní akty, nařízení a instrukce,
krá.1oóVIs ké dlelweit~, nebo llIa,říz· e[l~ prlelSi1dlenta, T8!pruh1iIky .s platno.stí
zákon za,stupwj']clÍ, p'olic.e~j:ní ·zálka,z.y 'S výhll'adbu povolení, právní
moc srprálvnkh aktů, form:áJ.ní i materieJní. Nauka O' siplr'áv1llÍm
sloudnictvi fraiIllclollzlslktém ve f .0"'1." má c· h s[l~á,v:rn sloudJcoV's.k é čin 
nosti nelr1ší iS'B pď'iliš old ťo~em sl}JII'á;ylnÍlho slollllcllniic:t ví rakouského.
Ov:šeiJ.n jen f 10 r m' y srpTá:V111Í činnolstti jiS'OIUJ SIOhě póc10ibny, nebo
toto~J1;y. Jiný hývá již jie jich dblsalh, pio[llěvadlž: je taJclé v'e Vlš~e:ob
s,tált,elC11 jiný ,o hsoo SrplJ.~álVlI1Ích z,ákolliŮ.. P, olru0'bně i 0lrganís1a,ce
správy ve s:táteclh téholž vývodového stupně bývají podstatně tyté\Ž. Oe~kellll v:šrUdle, .a ,ť vIDnThaIDcthii, nebo repwb!1ic.81, viďěti lz.el ministerstva, státní úřady a samosprávu. Přirozeně však, že obsah
s.amolS!práiVné čiDJl1Josti ji81Slt v Brusku j/i ný, D1elž~i v Anglii, proto,ž,e
mle,z,e
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o:bis,a h PIŤÍlslušný.cll z,álk,o:nů jleis t j'iiI1'Ýa mÍIJ.'ia rozsahu s·amospirávných zále,žito,sltí rŮJzně vyrrněi1e.na.
Jest tedy i při různosti právního vývoje i při obsahové rúznosti právních řádll Odllvodněno a ospravedlněno, že normativní teorie usiluje sloučiti a podříditi všechny ony for m y,
které ve správě jednotlivých státú jsou společny a vyskytují
se stejně, pod společná a vedoucí j e d-on o t n á hlediska. Policejní rozkaz ve Francii nemllže míti formálně a logicky jiného
právnického významu, :i.ležli v Prusku. Královský dekret italský dá se podříditi vyššímu měřítku právních nařízení s platností zákonnou. Proč by tedy nauka o ryzím právu neměla
míti za úkol, právě tyto, všem státům s pol e č n é for m y
správní činnosti podle vyšších a společných znaků neuspořá
dati ? Jest velký sice o b s a h o v Ý rozdíl a daleká cesta od
rozpouštěcího sněmovního dekretu presidenta republiky až po
povel vojenského poddllstojníka, ale for m á 1 ně lze přece oba
tyto projevy moci zařaditi do též e společné juristické kategorie správního aktu. A hledati srovnávací cestou jednotná
právnická měřítka pro for m y správní činnosti v řadě jednotlivých států sobě podobných, a sváděti ony formy na z ák 1,a dní juristické konstrubace, jest prací nejen zajímavou,
nýbrž jistě též mnohý prospěch přinášející.
.
Nejen prospěch pro celkové spr á v n é myšlení o právu,
nýbrž také po případě užitek pro příští práci zákonodárnou.
Zjistí-li teorie správná vyšší pravnická měřítka, mají se i vydávané zákony co možno jimi říditi, tak dochází nejlépe ku
překonání rozporu mezi teorií a praxí. I normativní teorii podávaly by se zde vyšší politické ,úkoly ve snahách o právnicky
správně myšlené a formulované zákonodárství. Ještě těžší a
vyšší mohou však býti ony. úkoly. Kolik je států a případů,
v nichž dochází k rozporu mezi stavem právním a skuteč,ným,
kde něco jiného ve skutečnosti se děje a něco jiného jest v zákonech. A spr á v n é právnické myšlení má také úkol, snažit
se o to jak překonati ono rozpětí mezi stavem právním a skutečným. Čím zákony budou správněji myšleny, tím toto rozpětí bude menší. Takto i nauka o ryzím právu dobude si zásluh na poli zákonodárné politiky, aby zákony byly lepŠÍ, jen
nesmí zapomínati, že zde octla se již na poli politiky, a že na
poli politickém záhy již kladou se meze pouhému juristickému
uvažování, jakož také sami vtldeové normativní teorie uznávají, prohlašujíce (K e 1 sen a W e y r), že právě největší dě:
jinný zjev státního života, totiž vznik státu, nelze p r á v nic k y
pochopiti: takže, je-li vznik státu pouhé faktum, trniká také
v eš ker é m u p r á v nic k é m u p o s u z o v á n í i jiný zjev,
~e v znikem státu a jeho státní formy často souvislý, totiž od
Jedn ě ch s takovou útočností napada.ná, od jiných tak nadšeně
op ěvaná DIKTATURA a REVOLUCE.

