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DR. EVZEN TARABRIN: 

PROMULGACE ZÁKONŮ V PRÁVU ČESKOSLOVENSKÉM. 
Normatiyní Yýznam § 51. ústayní listiny. 

Otázka' o právní povaze podpisu presidenta republiky na zákoně podle práva československého 
nepřestává býti předmětem úvah československých publicistů. Počet prací jí věnovaných se množí. 

Skoro každý z autorů, pracujících v oboru veřejného práva, vyslovil tu svoje mínění, avšak spor, který 
vznikl mezi těmi, kteří vidí v takovém podpisu povahu »promulgace zákonf1«, a jejich odpůrci, nemůže 
býti dosud pokládán za ukončený a problém sám za rozřešený.~:~ 

Odpůrci existence promulgace v právu československém, snažíce se dokázati správnost svého 
stanoviska, přicházejí k závěru, že podpis presidenta republiky na zákoně nemá právního »smyslu« 
čili »významu« a jest jen »pouhou formální náležitostí platného zákona« .~:~~:~ 

Tím vlastně vyhýbají se dáti nějaké positivní rozřešení úlohy, kterou československá ústava klade 
právovědě, poněvadž takový výrok nedává nic pro normativní poznání ústavního řádu českosloven
ského, takže otázka, může-li president svůj »podpis na zákoně« odepřÍti a za kterých předpokladů, 
zůstává - nehledíc k přÍpadu veta - bez odpovědi. 

Weyr, který se snaží ukázati, že celá teorie o promulgaci postrádá positivně právního podkladu, 
vychází z předpokladu, že »pojem právního institutu určuje se zcela pravidelně teleologicky, t. j. udáním 
účelu, jemuž určitá norma nebo skupina norem má sloužiti« (1. c. str. 27) a poněvadž instituce pro
mulgace má účelem osvědčiti pravoplatný vznik zákona po stránce formální, soudÍ, že o ní mohlo by 
se mluviti jen v tom přÍpadě, kdyby činiteli jí pověřenému bylo positivním předpisem dáno oprávnění 
(nebo dokonce i uloženo), aby se přesvědčil před podpisem, že všechny právním řádem pro zákono-

':< Podnět k tomuto vědeckému sporu daly práce Dra Jaroslava Krejčího: »Význam podpisu zákona presi
dentem republiky« (»Venkov« z 3. II. 1923), monografie »Promulgace zákonů, její vztah k sankci, vetu, publikaci 
a k soudcovskému zkoumání zákonů« 1926, a pojednání »Právní povaha podpisu presidenta republiky na záko
nech« (»Parlament« r. V; 1926 str. 159), vydáno též jako zvl. otisk ve sbírce »Politeia« Pro 1927. Tomuto autoru 
patří zásluha postavení samého problému a jeho positiyního rozřešení. Mimo Dra J. Krejčího existenci promulgace 
v právu československém uznávají: Prof. Dr. B. Baxa (Ustavní listina československé republiky a vliv cizích ústav
Sborník věd právních a státních XXI., 1921 sešit 1-3, str. 33 a »Parlament a parlamentarism«, 1924); Dr. Řiha 
(Organisace státní moci v republice Ceskoslovenské - Tobolkova »Politika« III. 1925, str. 321); - Dr. Zd. Peška 
- (recense na dílo Dra Jar. Krejčího »Právník« 1927, str. 59-63); Dr. Fr. Adler - (Die Grundgedanken der Tsche
choslowakischen Verfassungsurkunde in der Entwicklungsgeschichte des Verfassungsrechtes - Berlín 1927, pozn. 
na str. 108); Dr. Fr. Rouček (»Občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi« 1927, str. 30.) Dr. Erwin 
Hexner (Generelle Rechtsnormen in der Tchechoslowakischen Republik, str. 41, r. 1927). 

Z odpůrců existence promulgace v československém právu v první řadě sluší uvésti: Prof. Dr. F. Wey1a 
(Promulgace - Vědecká Ročenka právnické fakulty Masarykovy university v Brně, V., 1926, str. 27-62) a Dr. 
Rudolfa Petržilu (K nauce o promulgaci zákonů - Sborník věd právních a státních XXVII., 1927, seš. 2-3, 
str. 220-247). 

Totéž mínění zastávají Dr. Ha'Yelka - (Casopis pro železniční právo a politiku, 1926, str. 70-72), prof. 
Dr. Lašto'Yka (Právny Obzor, IX. 1926, str. 617-619) a prof. Dr. Hoetzel (Právník, 1926, str. 601-602). 

Tento článek jest věnován hlavně rozboru argumentace Weyrovy a Petržílovy, poněvadž jen tito autoři 
podrobně odůvodňují svoje stanovisko. 

Zde pokládám za vhodné poznamenati, že výrok Petržílův, že st01.~penci existence promulgace v právu 
československém »jsou v menšině« (1. c., str. 222), neodpovídá skutečnosti. Ciním to jen z důvodu zjištění objek
tivní pravdy. V zásadě uznávám správnost tvrzení, že vědecké spory nemohou býti rozřešeny hlasováním. 

~":< Tak výslovně praví Weyr (viz 1. C. pOZll. 18 na str. 57). Petržíla vůbec omezuje se jen na kritiku a vy
vracení výkladu, který podává Krejčí k důvodové zprávě k ústavní listině. O podpisu presidenta republiky na 
zákoně mluví tento autor jen v poznámce (1. c. str. 231-232), a jak to vyplývá z jeho ironické zmínkYi pfiznává 
podpisu tomu jen »formální význam«. . 
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dárné řízení předepsané formální nále~itosti jsou splněny, t. j. bylo zabezpečeno, aby toto osvědčení 
odpovídalo skutečnosti.~c 

Zdá se mně, že tento předpoklad trpí tím, co často sám Weyr vytýká svým odpůrcům, a to 
směšováním různého stanoviska: genetického a dogmatického. Jest nesporné, že zákonodárce, zřizuje 
určitý »institut«/ t. j. oprávnění a povinnosti, jest veden jistými pohnutkami, t. j. má za účel dosáhnouti 
jistý politický cíl. Ale pro teoretické poznávání právního řádu jest dosažení nebo nedosažení tohoto 
cíle ve skutečnosti otázka rázu vedlejšího. Rozhodným pro posudek, existuje-li v tom nebo v jiném 
právním řádu určitý právní institut, jsou jedině práva a povinnosti, vyplývající z určité normy nebo 
souboru norem, které ve svém souhrnu tvoří určitý institut. Název institutu samého jest pak toliko 
zkráceným »algebraickým« ~:c* výrazem těchto práv a povinností/:<~:<~:C 

Taktéž i v problému právního významu podpisu presidenta republiky na zákoně podle práva 
československého třeba přihlížeti jen k normativnímu obsahu ústavy, vyjasniti práva a povinnosti 
normami práva československého stanovené a z nich vyplývající a pak hledati tu teoretickou formuli, 
kterou věda označuje jejich soubor. Jaký účel sledoval zákonodárce, zabezpečil-li jeho dosažení ve sku
tečnosti, měl-li na mysli ony důsledky, které ustanovil - jsou otázky rázu vedlejšího. 

První výtka, kterou činí Krejčímu jeho odpůrci, jest výtka rázu čistě metodologického: Krejčí 
prý na základě toho, že právu československému jsou známy vnější náležitosti (uvozovací formule a pod
pis zákona hlavou státu), které v jiných právních řádech (zejména ve francouzském) zakládají instituci 
promulgace, pod vlivem cizí teorie, hlavně francouzské, pokládaje tyto znaky za essentialia samé 

'!< Weyr uznávaje, že »svým podpisem dává tedy president ..... zajisté také najevo, že považuj"e (aspoň 
oficiálně), předcházející zákonodárné řízení za legální« (1. c., str. 59), pokládá toto os'Vědčeni za »ověřování ve smyslu 
logickém« a staví jako protiklad tohoto logického ověřování »ověřování normativní« (ibid. str. 39). Přiznávám 
upřímně, že toto rozlišování jest mně nejasným (sám Weyr se jím blíže nezabývá). 

Podotýkám však, že i kdyby se pod prvním rozuměla jen faktická možnost přesvědčiti se o tom, že to, co 
se osvědčuje, odpovídá skutečnosti, a pod druhým existence z'Vláštnkh prá'Vnich prostředkfJ. ku zjištění skutečné 
pravdy (na př. výslech svědků, zapisovatelů, nahlížení do spisů a pod.) - tak tomuto rozdílu rozumí Petržíla, 1. c., 
pozn. na str. 221 -, pak ani tento rozdíl, pokud se týká označení podpisu presidenta jako os'Vědčeni, nemá významu, 
poněvadž toto charakterisuje se jen právními následky (viz blíže infra). 

Dále třeba uvésti, že sám pojem osvědčení předpokládá u subjektu jím pověřeného oprávnění, t. j. právní 
možnost ku zkoumání toho, co má býti osvědčeno, poněvadž popření tohoto oprávnění znamenalo by, že právní 
řád veřejným funkcionářům v jistých případech ukládá povinnost vydávati posudky, jež případně skutečnosti ne
odpovídají, a tím vyvolávati (u povinnostních subjektů) mylnou představu o právní nebo faktické skutečnosti. 

Na příklad podle § 9. spolkového zákona ze dne 15. listopadu 1867 čís. 134 říšského zákoníka má zemský 
úřad na požádání spolku osvědčiti jeho existenci. Kdo bude popírati, že zemský úřad má, než tak učiní, možnost 
a povinnost zkoumati existenci spolku? 

':<>:< Výraz tento přejímám od S. V. Savadského, profesora ruské právnické fakulty v Praze. 
':":":< Na příklad instituce »zástavy« má účelem zabezpečiti zájmy věřitelů; ale pro výrok, může-li býti určitý 

soubor povinností a oprávnění, stanovených normami positivního práva, nazván »zástavou«, jest rozhodným ne 
skutečné zabezpečení zájmů věřitelů, nýbrž oprávnění věřitelovo zciziti věc, nalézající se ve vlastnictví dlužníkově 
proti jeho vůli a uspokojiti z prodejné ceny svou pohledávku. Proto hypotéka na movité věci nepřestává býti 
zástavou, ačkoliv, jak všeobecně známo, skoro vůbec nedosahuje zmíněného účelu. 

S terminologií Weyrovou by bylo možno souhlasiti jen s tou výhradou, že pod účelem třeba rozuměti »cíl« 
v tom smyslu, jak užívá tohoto termínu teorie soukromého práva, t. j. objektivní následky spojené s určitým 
aktem podle právního řádui ale i v takovém případě »právní institut« třeba určiti ne teleologicky, nýbrž podle 
jeho následků (tak »cílem« koupě podle právních řádů, kterým jest neznáma traditio, na př. francouzského, rus
kého a anglosaského, jest nabytí vlastnictví). 

t Pochybnost o správnosti metody Krejčího po prvé byla vyslovena Havelkou: » Metody Krejčího jsou 
stejné v tomto díle jako v dřívější jeho publikaci o delegaci zákonodárné moci. Krejčí shromažďuje materiál zá
konodárný v cizích státech, vykládá jej systematicky a tím hledí získati předpoklady pro výklad- práva našeho, 
vycházeje zřejmě z hlediska, že jde o iMstituce v různých právních řádech sice různě, ale v podstatě přece jenom 
shodně upravené. 
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instituce, hájí její existenci v právu československém, ačkoliv toto nemá předpisů, které by zakládaly 

její podstatu. t 
Tuto výtku činěnou Krejčímu nepokládám za úplně správnou (třebaže některé obraty, kterých 

užívá Krejčí, samy o sobě mohly by dáti k ní podnět) - poněvadž tento autor opodstatňuje svůj 
názor taktéž i výkladem positivně právních ustanovení.~c Ponechám ji tedy stranou, ale pokusím se 
ukázati, že i jinou meto~ou, jmenovitě výkladem přÍslušných ustanovení platného práva, bez zřetele 
na cizí pl'ávo, teorie a ustálenou terminologii, lze a má býti v podpisu .presidenta republiky na zákone 
spatřován zvláštní právní »smysl«, poněvadž platné právo s takovým podpisem spojuje zvláštní právní 
následky, a dále obsahuje předpisy, ze kterých možno vyvoditi, kdy, jak podpis, tak i odepření podpisu, 
bude pravoplatným, a za kterých předpokladů jedno nebo druhé má býti posuzováno jako porušení 
právního řádu. 

I. 

Především budiž konstatováno, že každý zákon (zákon, na kterém se usneslo Národní shro
máždění, zákon přijatý hlasováním lidu, rovněž i zákon, na kterém se opětně usneslo Národní shro
máždění proti vetu presidentovu podle § 47. úst. listiny), aby se stal součástí platného práva, musí býti 
podepsán způsobem stanoveným v § 51. úst. listiny. - Tato zásada je nyní uznána všeobecně.):c~:c Násle
dek tohoto podpisu jest povinnost ministerstva vnitra zákon U'veřejniti, t. j. otisknouti jej ve Sbírce 
zákonů a nařÍzení státu československého (arg. § s. zák. č. 139 ex 1919)/:c~:c~:c a pak, vzhledem k předpisu 

Je jisto, že tento zptlsob řešení problému positivního práva mtlže býti velmi úspěšným, ale za jeqnoho 
předpokladu, který musí býti vždy splněn: význam zákonodárství jiných státtl, třebaže s kulturou právní celkem 
shodnou, nesmí býti pro platné právo naše přeceňován ... S .... názorem Krejčího souhlasiti nemtlžeme. Positivní 
právo nedává pro jeho názor dostatečné opory« (1. c. , str. 70-72). 

Weyr řídí tuto výtku proti existenci promulgace i, pokud jde o jiné právní řády než československý. (1. c., 
str. 27.) Nejpřesněji tato výtka vyjádřena Petržílou: »Krejčí tvrdí, že naše ústavní listina převzala z práva fran
couzského instituci promulgace, a opírá svoje tvrzení o tuto argumentaci: ústavní listina stanoví náležitosti platného 
zákona, které v právu francouzském zakládají instituci promillgacei těmito náležitostmi míní Krejčí formuli pro
hlašující, že zákonodárný činitel se na zákoně usnesl, a P9dpis hlavy státu na zákoně« (1. c., str. 227) a dále 
» .... každá positivní právní instituce vykazuje pojmové náležitosti, jednak obsahové, jednak formální. Obsahové 
náležitosti jsou pro každou instituci potud podstatné, že bez nich by nešlo o instituci toho druhu; kdežto formální 
náležitosti jsou potud významu podřadného, že mohou po případě býti pro více institucí stejné, a že positivní 
právo musí při každé instituci nezbytně stanoviti jen její obsahové náležitosti« (ibid. str. 241). Petržíla vychází 
z hlediska, že o promulgaci vtlbec lze mluviti »jen v případě, že .... právní řád instituci promulgace výslovně 
(proloženo mnou) zavádí«i souhlasím s Petržílou, že promulgace není logicky nutným stadiem zákonodárného 
procesu, t. j. že mohou býti státy, kterým tato instituce není známa, ale podotýkám, že v »zákonodárném procesu« 
vtlbec není stadia logicky nutného, a že mohou býti státy, kterým jest neznám sám pojem zákonodárství ve for
málním smyslu. 

Dále třeba uvésti, že rčení, kterého užívá zmíněný autor, není dost přesné: co máme rozuměti pod výrazem 
»výslovně zavádí«? Označení určitého úkonu v textu zákona slůvkem »promulgace«? Nebo že československý 
právní řád nezná oprávnění a povinnosti takového rázu, které by dodávaly podpisu presidentovu takový charakter, 
který věda označuje terminem :»promulgace«? Nepochybno, že pro vědu má význam jen normativní obsah práv
ních předpistl, nikoliv však definice, kterou podává zákonodárce, vyjímajíc ty případy, kde taková definice 
jest vysvětlením terminologie. Zdá se, že i Petržíla chápe svtlj výraz v posledním mnou uvedeném smyslu, 
ale bohužel nezabývá se výkladem příslušných ustanovení ústavy, omezuje se, jak jsem se zmínil, na činnost 
čistě kritickou. 

* Viz jeho »Promulgace« str. 232-259. 
** Jediný odptlrce tohoto názoru Weyr změnil posléze svoje stanovisko (viz jeho Soustavu československého 

práva státního, II. vydání, 1924, str. 258, pozn. 3). 
M* Třeba podotknouti, že tato povinnost není výslovně stanovena zněním zákona, ale soudím, že v tomto 

ohledu není možno přisuzovati ministerstvu nějaké právo rozhodovací. Podpisem zákona stává se zákon » hoto
vým«, uveřejnění nastává automaticky. (Podrobně viz infra.) 
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§ 102 úst. listiny, povinnost všech orgánů říditi se ve své činnosti obsahem tohoto zákona.~:c Podpisem 
zákona podle § S 1. úst. listiny veškeré námitky, které mohly by býti uplatňovány proti pravoplatnosti 
jeho vzniku, stávají se právně irrelevantní; stanoví se praesumtio juris et de jure existence zákona, t. j. 
existence všech jeho pojmových znaků. Proto podpisování zákona podle § 51. úst. listiny není »pouhou 
dekorativní výzdobou« (Weyr 1. c. str. 46), nýbrž má určitou právní relevanci. Zvláštní právní význam 
záleží v právních následcích/:c~:c spojených podle právního ,řádu s podpisem, které na druhé straně ne
mohou nastati, když tento podpis není ve skutečnosti dán. Může-li býti toto stanovení praesumce 
existence zákona pojmenováno »osvědčením«? 

Sám Weyr jmenuje »osvědčením« rozmanité zjišťování ... a ověťování skutečností známých úřadu, 
ve formě veřejných listin průvodní mocí opatřených (Weyr, Ceskoslovenské právo správní, Brno, 1922, 
str. 77). Těžiště této definice leží jmenovitě v prfivodní moci takového osvědčení, t. j. v stanovení praesumce 
existence osvědčené skutečnosti (t. j. v přesunu onus probandi), což znamená, že osvědčená skutečnost 
pokládá se za skutečně existující, dokud nebude prokázán opak. Jakým způsobem přišel úřad ke svému 
závěru, měl-li možnost přesvědčiti se o faktickém stavu věci, nebo dokonce, založil-li svůj úsudek na 
omylu - to pro tyto následky nemá žádného vlivu. Veškeré námitky tohoto rázu mohou býti uplat
ňovány k vyvrácení této praesumce, ale samy o sobě jí nevylučují. 

Bylo by možno říci, že tyto následky vyplývají už z toho, že zákon jest akt státního orgánu a tím 
praesumce jeho pravoplatnosti jest založena v něm implicite, t. j., že s toho stanoviska podpisování zá
kona jest zbytečným, a byť i bylo stanoveno positivním předpisem, nevnáší v právní situaci ničeho 
nového (takové mínění, zdá se mně, zastává Weyr). Tu podotýkám, že tato praesumce byla by toliko 
praesumtio juris; význam podpisu zákona záleží však v tom, že podle § 102. úst. listiny zakládá se jím 
praesumtio juris et de jure, a tím vylučuje se zkoumání jeho pravoplatnosti s hlediska všech náležitostí 
tomuto podpisu předcházejících. 

Podle § S 1. úst. listiny zákon podpisuje president, předseda vlády a ministr výkonem zákona 
pověřený. Ukázal jsem, že toto podpisování podle předpisů positivního práva má tytéž následky (ba 
ještě i větší) jako »osvědčení« v tom smyslu, jak rozumí tomuto pojmu zmíněný již význačný odpůrce 
existence promulgace v právu československém. Otázka o vzájemném vztahu podpisů uvedených či
nitelů nemá rozhodujícího významu pro stanovisko, které zastávám, a proto ji probírati nebudu. Toto 

~, Zde pokládám za vhodné zmíniti se o předpokladu, na kterém vlastně jest zbudována argumentace 
odpůrců existence promulgace, t. j. o právu subjektů aplikujících normy, učiniti si úsudek o tom, zda-li to, co 
aplikují, jest skutečně normou, kteréhož práva nemohou se dotknouti . ... ani positivní předpisy. (Weyr, 1. c. str. 
49; stejně Petržíla v pozn. na str. 222.) § 102. československé ústavy jest příkladem omezení tohoto »nedotknu
telného práva«, omezujícím zkoumací právo povinnostních subjektů jen na určité náležitosti »zákona«, a vylučují
cím tedy zkoumání existence 'Všech jeho pojmových znaků. Nemělo by pak i tu býti rozlišováno zkoumací právo 
v »širším« a »užším« smyslu? 

** Podle mínění Weyrova stanoví § 102. výjimku ze zásady »právních řádů«, že pro právní akty (normy), 
stanovené státními orgány, mluví povšechná praesumce jejich platnosti (1. c. str. 50). Jest pravdou, že taková praesumce 
skutečně existuje, ale její význam záleží nikoli v nepřezkoumatelnosti »aktů státních úřadů«, nýbrž v tom, že onus 
probandi v případech, ve kterých vznikne pochybnost o jejich platnosti, leží na subjeku takovou pochybnost vy
slovujícím. Poznámka Weyrova, že zákonodárce považuje »pravidlo (o nepřezkoumatelnosti státních aktů), ze kte
rého stanoví výjimku, za samozřejmé«, - ačkoliv jinak sám W eyr uznává, že ono jest v rozporu se samozřejmým 
teoretickým postulátem - může býti vyvrácena jeho Výrokem, že pro výklad positivního práva jest lhostejno, 
ze kterých teoretických názorů vycházel zákonodárce, a dodávám, co pokládal za samozřejmé - a že jedině roz
hodným zde musí býti, co skutečně ustano'Vil (Weyr, 1. c. str. 51, 52). Souhlasím s tímto autorem, že zko~mací 
právo jest no etický předpoklad aplikace norem, kte~ý má býti uplatňován, dokud tomu nepřekáží ustanovení 
positivního práva, ale nemohu shledati v předpisu § 102. všeobecné vyloučení jeho, jak to činí Weyr. - Podle 
mého mínění první věta tohoto §u vyslovuje všeobecnou zásadu a s normativního hlediska jest zbytečná, poněvadž 
ustanovuje to, co by platilo i bez ní;. druhá jest omezení zkoumacího práva jen na určité náležitosti zákona. \'</ eyr 
klade důraz na obrat, kterého užil zákonodárce. Co by změnilo však na normativním významu tohoto předpisu, 
kdyby zněl: Soudce nemůže zkoumati platnost zákona, vyjímajíc náležitosti řádného vyhlášení? 
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podpisování zákona vzhledem k tomu, že předmětem sporu jest jmenovitě podpis presidenta republiky, 
a že autoři, obírající se problémem promulgace, mluví zejména o tomto podpisu, budu nadále jmeno
vati »podpis zákona presidentem republiky«. 

II. 

Vychází-li se z Předpokladu, že uvedené dvě zásady: 1. že ka~dý zákon musí býti presidentem 
podepsán a 2. že podpis presidentův stanoví praesumtio juris et de jure existence zákona, jsou práv
ním řádem stanoveny, pak lze v těch případech, kdy právo presidenta republiky »vrátiti zákon s při
pomínkami« podle § 47. jest vyčerpáno, resp. vůbec jemu nepřísluší (při zákonech přijatých hlasováním 
lidu) konstatovati dvě možnosti: 1. Buď všecko, co se předkládá presidentu jako zákon, jest president 
povinen podepsati a nemůže za žádných předpokladů podpis odepříti, t. j., že podpisování nastává 
automaticky po určitém aktu; 2. buď že presidentu jest ponechána možnost rozhodovati o tom, zda-li 
to, co je mu předloženo, je skutečně »zákon« .~:: 

Petržíla a Weyr zastávají stanovisko druhé.~:~~:: Tímto uznáním presidentova práva rozhodovati 
o existenci zákona (správně usnesení Nár. shrom. na zákoně) přichází na řadu otázka, zda toto právo 
je předpisy positivního práva omezeno, a při odpovědi kladné otázka, kde se tato mez nalézá. 

Weyr řeší tyto otázky ve spojení s otázkou absolutní a relativní nulity právních aktů a, ačkoliv 
sám uznává, že otázka ta nemůže býti řešena bez positivních právních ustanovení, přisuzuje presidentu 
jistou volnost určiti »kdy tato přestává a ona začíná« (str. 60) a tím vlastně přichází k závěrům, ze 
kterých na str. 57 sám popírá možnost existence neomezeného práva promulgačního, neboť přiznává 
presidentovi volnost odepříti podpis bez jakéhokoli odůvodnění a naložiti libovolným právně irrele
vantnÍm způsobem s tím, co předloženo jemu jako zákon, podle jeho úsudku jest »nezákonem«. Toto 
právo znamenalo by rovněž prakticky či politicky, že president má naprosto absolutní a neomezené 
právo veta vůči všem zákonům (1. c. str. 57). 

Takto Weyr uznávaje, že každý zákon má býti podepsán presidentem, a rovněž uznávaje, že pre
sident není povinen podpisovati všechno, co se mu jako » usnesení na zákoně« předkládá, ve skuteč
nosti vyhýbá se odpovědi na otázku, za kterých předpokladů president může (a má) podpis odepříti. 

Weyrův výrok znamená, že celé zákonodárné řízení nemá obligatorního charakteru, že pro 

,;, Bylo by možno snad tvrditi, že rozhodným pro stanovení praesumce zmíněné v textu jest uveřejnění zákona. 
V takovém případě náleželo by ministerstvu vnitra právo rozhodovati, má-li býti určitá norma, podepsaná jako zákon 
podle § 51. úst. l., býti taktéž jako zákon zařazena do »Sbirky zákonů a nařízení státu československého«, t. j. má-li 
ona všechny pojmové znaky zákona podle úst. česko sl. (viz infra). 

V takovém případě mělo by otištění zákona dvojí »význam«: Uvedení zákona na všeobecnou známost a kon
statování existence zákona. Takový názor považuji za nesprávný a soudím, že ministerstvo vnitra jest povinno uve
řejniti jako zákon to, co presidentem jako zákon je podepsáno. 

Vyplývá to již ze znění § 5. zák. č. 139 ex 1919, kterým působnost ministerstva vnitra vymezena jest na přijetí 
a zařazení textu vyhlášek pro Sb. z. a nař. určených (rozumí se § 2. tohoto zákona), takže ministerstvu vnitra nepří
sluší přezkoumávati konstatování vyslovené podpisem podle § 51. ústavní listiny. Je-li tedy text zákona podepsán, 
ministerstvo je povinno otisknouti jej ve Sbírce. 

t.<':' Tak praví Weyr: »Pravil-li jsem,.že president republiky má -Vůči zákonu usnesenému Národním shromážděním 
a jemu k podpisu předloženému pouze zmíněné dvě možnosti (autor míní podepsati nebo vrátiti zákon podle předpisu 
§ 47. ú. 1.), platí to, jak se samo sebou rozumí, jen za předpokladu, že to, co se mu k podpisu předkládá, je skutečně 
zákon Národním shromážděním usnesený, byť i snad vadně. Bez tohoto předpokladu má totiž ještě jednu možnost: 

. Hodí listinu, jež se mu předkládá k podpisu se subjektivním nárokem, aby byla považována za »zákon, usnesený 
Národním shromážděním«, ale podle jeho mínění jím vůbec není, prostě do koše« (l. c. str. 59). Stejně i podle 
Petržíly otázku, »může-li president republiky zkoumati, zda normativní akt označený jako zákon a předložený mu 
ku podpisu jest skutečně zákonem, t. j. zdali má všechny pojmové náležitosti, jež návrh zákona má již v tomto 
stadiu řízení zákonodárného dle předpisů ústavní listiny vykazovati ... dlužno skutečně zodpověděti kladně« 
(l. c., pozn. na str. 222). 
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otázku vzniku »zákona« nezáleží na tom, jsou-li splněny podmínky tvoření zákonů, ústavou stano
vené, poněvadž rozhodným jest jen autonomní úsudek presidentův. 

Jinak řeší tyto otázky Petržíla. Uznávaje taktéž, že presidentu přÍsluší právo činiti si úsudek 
o tom, zda-li to, co se mu předkládá jako zákon, je »skutečným zákonem«, t. j. zda-li má všechny 
pojmové znaky takového, popírá možnost zkoumati zachování zákonodárného řÍzení, poněvadž toto 
nepatří k pojmovým znakům zákona a to z toho důvodu, že řádné provedení zákonodárného řízení 
není prohlášeno výslovně ústavou za jeho pojmovou náležitost. Petržíla sám nesnaží se určiti pojmové 
znaky zákona (správně usnesení Národního shromáždění na zákoně) podle československé ústavy, 
ačkoliv tato otázka pro závěry tohoto autora zdá se mně býti nejdůležitější; neboť podle jeho mínění 
zkoumací právo presidentovo jest omezeno právě jen na tyto pojmové znaky.~~ 

Československá ústava nepodává definici »zákona« a neurčuje jeho podstatných znaků. Z před
pisů §§ 49., 51. a 102. možno vyvoditi, že právní normy obsažené v »zákoně« stávají se závaznými 
jen v tom případě, když jsou patřičně uveřejněny a podepsány podle § 51. Právo zkoumání, zda to, 
co vystupuje se subjektivním nárokem, aby bylo uznáno za zákon, jest taktéž objektivně zákonem, jest 
pro činitele normy aplikující omezeno předpisy positivního práva jen na tyto náležitosti; proto pro 
subjekty aplikující zákon jest pojmovým znakem zákona »řádné vyhlášení«. ~:~~:~ 

Každá norma s těmito náležitostmi jest pro ně »platným zákonem«. 
Samozřejmé jest, že omezení zkoumacího práva presidenta republiky na uvedené náležitosti 

nemůže míti místo, poněvadž v okamžik podpisu tyto ještě vůbec neexistují.~~~:~~:~ 
Proto máme na výběr, buď souditi, že určení toho, jaké znaky jsou pojmové pro »usnesení 

na zákoně«, patří presidentu, a v takovém případě přijdeme k závěru, který jsem ukázal při , kritice 
názoru Weyrova, (tvrzení, že president v tomto ohledu jest autonomní, znamenalo by ve skutečnosti 
uznání, že předpisy ústavy, upravující zákonodárné řízení, nejsou vlastně právně závažné normy, nýbrž 
pouhé rady, které ústavodárce dal, a že jejich porušení jest právně irrelevantnít), buď hledati takové 
v obsahu ús~avy, vyvozovati je logickými úvahami z předpisů o zákonodárství a utvořiti teoreticky, 
cestou výkladu příslušných ustanovení, pojem »usnesení Národního shromáždění na zákoně« a jeho 
podstatných znaků podle práva československého. 

Tento rozdíl (»zákon« a »usnesení na zákoně«) uchází odpůrcům promulgace. Podotýkám, že 
znaky těchto pojmů jsou různé, ale mám za to, že logicky nemůže býti platného zákona bez předpo
kladu existence platného usnesení na zákoně. (Dokončení.) . 

,;: Petržíla uvádí jako pojmový znak zákona měnícího ústavu »označení jeho za ústavní« (1. c. str. 222). 
Jak však má naložiti president se zákonem, který nebyl přijat ani kvalifikovanou většinou, ani za souhlasu obou 
sněmoven, avšak byl označen před předložením presidentu k podpisu za ústavní, řekněme za tím účelem, aby 
byla ,nemožna jeho pozdější změna zákonem obyčejným? 

,~,;: O obsahu pojmu >>vyhlášení« viz infra. 
>!";<>;, Poznamenávám, že mluviti o »zkoumání platnosti zákona presidentem« mOŽ1'lo jen cum grano salis. 

President };lezkoumá platnost norem obsažených v »usnesení Nár. shrom. na zákoně«, poněvadž tyto »normy« 
(závazná pravidla) ještě neexistují; k jejich platnosti jest třeba, aby byly řádně vyhlášeny. President neřídí se také 
těmito normami, nýbrž subsumuje skutkovou podstatu konkrétního zákonodárného řízení pod pravidla o tvoření 
vůle zákonodárného činitele a pravidla o podpisování zákona. Tato myšlenka vyskytuje se i u Petržíly, když praví, 
že »zkoumání, zda určitý zákon vykazuje skutečně náležitosti zákona, nemá ničeho společného se zkoumáním 
obsaženém v úkonu promulgačním, neboť toto zkoumání se vztahuje jen na otázku, zda konkrétní zákonodárné 
řízení - nikoli tedy zákon - vykazuje skutečně n:áležitosti právním řádem stanovené« (1. c. pozn. na str. 222). 
Ale závěr, který vyplývá z takového tvrzení, t. j. že toto zkoumání jest vlastně zjištění skutkové podstaty pro 
aplikaci právních platných norem, taktéž logicky nutné pro jejich aplikaci, a positivním právem vůbec neome
zené, ušel jak Petržílovi, tak i ostatním odpůrcům promulgace. 

t Bylo výše zjištěno, že podpis presidentův zakládá praesumci existence zákona a že tato praesumce nemůže 
vůbec býti popírána; když uznáme, že v tomto směru president není vázán předpisy o zákonodárství a že může 
podepsati i usnesení, které bylo učiněno jinou cestou než ústavou předepsanou, pak tím vlastně přisuzujeme 
tomuto činiteli moc jednostranně vydávati zákony. 
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