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,, ' ,Když prúský, " Bedřich VeÚkÝ' st3,yěl ,zá1pek , V, P9sh~phi~i,

' potřehovaJ k ' úiokl;'o uhl'en( svého park\.l kus pů~y., 'který_patřil '
postúpinisK'é'inumlýnáři. Ten. z ně,laké):lO dův0<lu , nechtěl prý
'půuu prodá':tí" a 'v.šechny snahy všenl,ocného krále přiměti ho
po dobrém k ":ústupu byly niarny. Král prý proto, hrozil m~ynářj
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'riá.silí,ril.' ' A tu mlynář~ :ač ' poddéllhí krále pruského, prý řekl:
» 'Dobře . .::,. . .: jen ,kdyby 'v .Berlin'ě nebql komorní soud! «
Na tnto historku jsem si vzpomněl, když jsem četl novinářské zprávy o tom, :že se potají připravuje refonna zákona
o nejvyššÍ1n ~ipráv.níin soudě, hlavně pro obmezení jeho přísluš 
nosti. Stížnost prý bude ,'nadále přípustna jen při hodnotě sporu
přes' 1000 ,Kč', u , privnÍckých osob přes 2000 Kč. Tam, kde
správní ' instance rozhqdly ' souhlasně, bude nložno dovolatis.e
nejvyššího správního , ,soudu jen při' hodnotě sporu p, řes
20.000 ,Kč! Budou pr.fr z~vedeny poplatky nové a i jinak znači~ě '
zvýšeny ..Je Iiezbytno se vysloviti se vším důrazem proti podob 'n énlU úmyslu, zbavo.vati totiž nej'v,~šší správní soud ta,koyýnli
"mechanickými prostředky jeho kOlnpetence a QQčany H).ožnosti
''dovolati se práva.
'
Zásadou 'právního státu ' jest, aby spravedlnost byla bez,,
plafi1á, ka'ž dérnu lehce přístupná a rychlá. Nejvyšší správní
soud - stejně jako i soudy jiné - jsou prací přetíženy a ze-,
jnléna nejvyšší fo,právní soud vydává judikát, až po létech. To
však proto., že sprál':;t salna si vynucuje stále nové a nové stíž.:nosti. Kverulantů, jest stejně 'jako bylo dříve. ale věci se dáod,;pOlnoci dosavadúími prostředky. Specielně však unejvyššíh9
správního soudu ,máme za to, že by bylo daleko ', méně stížností,
'kdyby jeho judikatura "byla více respektová;na >úřady s'amo'[,
nýlni. U obecenstva judikát nejvyššího správního soudu v ur~čité :právní otázce jest .většinou svat~r a právní život se po.dle
něho rychle úlřídi,. Ne tak vždy, ti :'s právnich úřadů. Stává se
bobuž~l" že nejvyš:ší , :správní soud ,' rozhodne, určitou ' právní
'otázku určitým zpu.sóbenl 'vylo'ží -:ale ' ~právní a finanční ' úřady
ne vždy ,s e řídLtí:J;nto prá~~iiQ. " jeho,: n~z;oreIl1-. Naopak bývá 'uveřejifěn Jak0~r,}T Jpdikát '§' : l?O'S u9~iel~;"'.\:~,~-teo.J0€:tkky- ovšem správ-n)rni - - že s e. . y~t~hUfi,~ j~~ ~a : t~p. ,~t~r;ý::jJ;fí,R;a~d, ze však n.eplatí
všeobec,ně:, čímž
naz~ač-uj~, že, platí-~t~r,~:{prax~, kterou nejvyšší 's právní soúd l?i'oblási~za ne~ák;Qnll:op:."" , 'Obecenstvu jest
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k. ,nejvyŠš'írill~ , spl~ávnímu soudu"a tam s néjvětší , praViděpodcib~
ností ' p'řípad vyhráI9,. I když j,sou tyto případy v malé' menšiňě,
S,tOjí za, tG;" aby byla dosavadní kompetence ponechána.
Z pGsle:dní , doby uvedli bychom případ, ,kde správní úřady
naprosto " ne~1:>ajf. , jasného a přesného právníhG ,názo'ru. tohoto
nej:vyššího:'tfibuIiálu. , N~jvYŠšf. 'správní soud rozhodl, že převod
kmenovéhG podílu ve společnosti s ručením obmezeným pod!léhá poplatku podle U. ' stupnice .( 1Ofo) , a však bez 'Ohledu' 'na tQ
správní. , úřady vyměřují _ dáJe poplatek z takovýchtG 'převodů
PQdle , III. st.up,n ice ,(2 010 ). Jiný podQbný', případ, o 'kter~m, j~me
tu 'již psali a ' který se dotýká iistě bolavě veliké naší , nejmladší
č~\sti ob.~e ,právni~ké: , N. i . s. ~QzhQdl, že pro přiznání: výcho'v', ného není třeba předkládati kolokvijných vysvědčeni. Ale -úřady
i přes tentQ 'nález N. s. s. požadují " kolokvijnÍ vysvědčení ; ,' -a
jesliže žadatd , jich nepředloží" 'Odmítnou v:\Tchovné._ Ten pak,
kdo má chuť, nechť jde k nejvyššímu správnímu soudu, fLmůže
býti .tist, že stížndSt -vyhraje. ' Diescertus ' an, incertus, quandd.
Avšak nejvyšší správní soud má práci, a chceme tvrditi, že
práci zbytečnou . , "
: ,--"
A tu si předs'tavte, že za tohoto stavu věci by nebyl~ přf:.
pustna stížnost při hodnotě dG 1000 Kč vůbec, a přj stejném
rú\z hodnutí z instancí při hQdnotě do 20.000 Kč. Jest tQ spravedlivé, když bude jednomu občanu vyměřen poplatek z př~',
vodu podílu - když se držínle výše uvedeného příkladu ----:-ve
vý.ši 50.000- Kč poplatek 1000 Kč (nesprávně) a ten bude míti
stížnost, avšak z PQdílu4:9.000 K~ - ' hude vyměřeno 980 , Kč
(nesprávně) a ten stížnQst míti · nebude? Avšak představte ,si
dále, že- 'p odle , výše uvedeného stavu věci, rozhodne I. a II.
stolice stejně a tu 'by byla přípustna stížnost jen při p,řevQdu po,dílu vyšším než 110m. 1,000.000 Kč, ! To jest: bude prakticky vy'loučena stížnost 'téměř vždycky, jelikož jest jen málo převQdů
v takov)'ch částkách. Tímto ' způsobem Ly zlIstala možnost domáhati se práva jen lidem bohatiím a ve včcech , velkých na
úkor lidí chudších . To .iest pra v:Ý opak toho, co jest ideále:t;n
řádné správy a tGho, CQ ' nás, na universitě učili a co bylo ,vždy
směrnicemi právního státu.
PrávQ platí stejně pro každého a
před' zákonem mají si hýti občané rovni ,
.
Náš nejvyšší správní SGud dokázal,' že jest hoden autority.,
kterou ,má míti a" všeobecněmá.Jého autQrita 'byla by však
citelně, poškozena onl,ezel1í~, jeho příslu~nosti. Něj~kými reformarni ' mechanickými se' náprava nezjedná.
Nechte nejvyšší
správrií soud tak, jak jest, dejte mu, aby pod prací neklesal,
řádné vybavení personální, ja,k si zaslouží SVGjí prací a svým
postavením, a pak Iieburle zapotřf'bí GbmczQvati občany v hledání spravedlriosti. Pamatujte, ž,e poc~t sprayedlnQsti jest v malé
věci' stejný, ne-li větší, než ve věci velké. Chuďas jako milion(tř
jest stejně obcanem majíCím p'rávona s:p ;l~av~dlI:lof3t.
" !, ,
V'e-dle úvah teleolQgických proti ' Qbmeú)Vá'ní 'ko'n lPetence
nejvyš ,~ího správního soudu, . jsou však také důvody právní,
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kter'é nedovolují _podobný -postup. Zákonodárce 'v ~ "88' ťí.sta-v"
ní ' l~stiny-·. vysloV-ně uvádí: )fSoildní ochranu ' proti s,pfávpÍ1:~l
úí'adům ,póskytuje v nejvyšší stolici sond složenY- z neódvisl\Tch
soudců a zřízený pro území celé repuhliky. Podr,d bnosti u:p 'r a'vlije , zákon. « - Tent.o zákon může ůvš'ťm býti poui_B' v mezích
normY uvedené v prvém odstavci, to jest: zákon n~rpůže vysloviti, 'že by soudní ochrana proti administra tivním úřadům byla
něj~k -vyloučena .
'
'Ústavní listina stanoví, že se zaruč,ule soudní ochrana proti
správním úřadům a sice v nejvyšší stolici_ Nehledě k tóm~, že
tento . paT~graf doplúuje vlastně § 86 ústavní listiny, který bohužeLzůstal neproveden, jest -Nejvyšší správní soud příslušný
již ,podle :ústavní listiny samé poskytoy'a ti soudní -ochranu
i když Y. nejvyšší stQUci - p'r oli všem sprá vním úřadům: a proti
všem_ji-ch rozhodnutím. Jest proto jeho kompetence dána již
:v: ústay.ni listině -a není ji možno jal{koliv obmezi'ti-beze iměny
ústavní listiny. Na to se asi zapomíná v celé tak zvané reformě.
Každ}~ - .občan má právo již podle ústavní 'li-stiny dovolati s,e
proti ivšem , úřadům správním soudni 'o cbranv a to v nejvyšší
instanci u nejvyššího správního soudu "-' i kdvž prozatíÍn tento
jest jediným a posledním správnínl sourleln.
K:r-onlč, toho zdůrazúujeme, že ústa vně jest zaruč~:pa soudní
ochrana proti správním úřadům. Pořad instancí v administra':'
tivě jest , přece něco zcela jiného než pořad instancí u soudů .
Úřady správní i úřady nižší rozhodují podle zásady odpo~_ěd
nosti na základě příkazů a přáni úřadll vyššíc.h, - ježto právě
u spravy 111usí býti hierarchické vedení. Jest zcela dobře možno.,
aby určitá věc správní byla již v prvé stolici materielně rozhodnuta podle přání instance nejvyšší a instanční postup v takovém případě' jest pouz,e právní formalitou. Něco ic-ela jiného
jest u neodvislých soudů, u nichž instance každá judikúle podle
-SIvého názoru a bei ovlivňování instance vyšší. Proto ústavní
listina kladla důraz na soudní ochranu před správními úřady,
ježto správní kontrolu brala sice jako něco' samozřejmého, avšak
správu celou podHdila soudní kompetenCi, kte-rá měla poskytnouti soudní ochranu občanům.
'
Jestliže' tedy se v reformě nlá na mysli ustanovení civilního
soudního řádu o nepřípustnosti dovolání při dvou steinýc'h rozhodmitích : v mezích určitého punkta, pak se tato instituce -i u SOUd{1 mimořádná - přenáší na pole, které jest jí cizí a
řídí s,e zásadami zcela jinými. Jak bylo výše na konkrétním
případě uvedeno, zvrátilo by toto ustanovení celou instituci
soudní ochrany před správou', což by nebylo v souladu .s obecným míněním, ani v souladu s psanou ústavou republiky.
Jsme proto přesvědčeni, že zpráva o óbmezení kompetenc-e
nejvyššího správního ,s oudu není správná, že , :;tni správná '
býti nemůž-e, a že ot:mezení kompetence neivyššího správního
s oudu :!li~d.y nesmí býti uskutečněue.
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