
Delegace zákonodárné moci a normati vní theorie. 
Rudolf P e trž í I a. 

I. 
Zkoumaje ústavnost opatření stálého výboru ze dne 23. čer

vence 1920, Č. 450 Sb. z. a n., o inkorporaci Vitorazska a Valčicka 
vyslovil ústavní soud v nálezu ze dne 7. listopadu 1922 právní ná
zor, že obyčejný zákon nemůže zmocniti vládu, aby vydávala naří
zen'/ lli!h.!:.azujíCrzáKon,. Jae tu o nařízení, jimiž se zákony doplňují, 
íílší nebo mení. ZáKonné zmocnění, jímž se vládě uděluje právo ne
bo ukládá povinnost taková nařízení vydávati, analysuje se právni
cky zpravidla jáko delegace moci zákonodárné. Je-li tímto pojmem 
uvedené zmocnění správně analysováno, ne,padá arcif vůbec na vá
hu. Vnější označení zákonného zmocnění, o které jde, nemá samo o 
sobě zajisté ničeho společného se živou diskusí, k níž zmíněný práv
ní názor ústavního soudu zavdal podnět a v níž šlo o to. zda tento 
právní názor má oporu v ústavě či nikoli. Není úkolem mého článku 
zabývati se touto otázkou. K tomu by - se zřetelem na nutnost po
drobiti rozboru celý materiál v diskusi snesený - bylo třeba ob
šírného DojednánÍ. Nejde tudíž při tomto článku o úvahu dogmaticko
právní, nýbrž naopak, jak již z jeho nadpisu vysvítá, výhradně o to, 
aby bÝlo uvažováno o stanovisku, jež by ke spornému problému by
lo zaujímati s hlediska normativní theorie. Bylyf právě u nás učině
ny pokusy řešiti sDorný problém s hlediska tohoto. Mám tu na mysli 
Weyrovy články, z nichž jeden (Die Grenzen der Verordnungsge
walt nach dem·'tschechoslovakjschen Verfassungsrecht) vyšel v Pra
ger Presse ze dne 27. února 1923 a druhý (Delegace zákonodárné 
moci a její poměr k § 55 ústavní listiny) v Časopise pro právní a stát
ní vědu, roč. 1923, str. 99 a 100.1 ) Zamyšlím tedy ve svém článku 
podrobiti kritice stanovisko, k němuž Weyr dospívá. 

') Kromě Weyra zabývá se problémem s hlediska nOTmativní theorie 
též Dr. Neubauer v článku Meze moci []ařizovací (roč. 1924 tohoto časo
pisu, str. 39 a násl.). Dr. Neubauer dospívá k závěru, že delegace moci zá
konodárné jest s hlediska normativní theorie přípustna, tedy k závěru, jenž 
se nekryje se stanoviskem tohoto článku. Vyvrácení theoretických ná
hledů Dr. Neubauera by vyžadovalo zvláštního pojednání, zejmé[]a též pro
to, že myšlenkový postup, jímž Dr. Neubauer dospívá k uvedenému závěru, 
jest velmi nejasný. Z uvedeného důvodu budu se zde zabývati jen někte
rými zvláště »pozoruhodnými argumenty« Dr. Neubauera. 
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Pokud jde o výklad positivního práva, poukazuji zde na Krej
čího,") Kelsena8 ) a nejnověji též na Baxu,') s jehož náhledy se 
moje") stanovisko v celku kryje . Tímto stanoviskem je, že otázka 
přípustnosti nařizovacího práva praeter legem a contra legem je 
naším positivním právem ve smyslu záporném sice jasně, ale nikoli 
výslovně roúešena. Též Weyr na jedné straně správně pozname
nává,") že u nás není výslovně stanoven p o vše c h n Ý zákaz de
legace nařizovacího práva contra legem. Na druhé straně však Vl . 
spatřuje v Ý s lov n Ý zákaz delegace takové v jed not I i v Ý c h 
ustanoveních ústavní listiny, v nichž se úprava určité materie vy
hrazuje orgánu zákonodárnému. Nesprávně však, neboť v těchto 
ustanoveních, na př. v odst. 2 §u 1, odst. 1, 4 a 9 §u 3, odst. 2 §u 4, 
odst. 3 '§u 5, odst. 2 §u 7, v §§ech 14 a 15 úst. listiny se dle doslov· 
ného znění jejich ne z a k a z u j e delegace práva nařizovacího. 
Tento zákaz lze naopak ze zmíněných předpisů ústavních vyvoditi 
jen argumentací a contrario, tedy nepřímo, neboť, vyhrazuje-Ii se 
v nich úprava určité materie zákonodárnému orgánu, je tím n e
pří m o stanoveno, že taková úprava nepřísluší orgánu jinému. 
Weyrovi stačí tak v těchto zvláštních případech ku vyloučení ce
sty nařizovací v pravdě již nepřímý její zákaz. Měr by tedy i pro 
povšechný z ákaz delegace za postačitelný pokládati zákaz nepří
mý, neboť nelze nahlédnouti, že by bylo dlužno mezi generelním a 
specielním zákazem delegace rozlišovati co do způsobu , jakým zá
kaz má býti v ústavě vytčen. W. však nejen přehlíží, že všeobecný 
zákaz delegace nařizovacího práva - jenž se arciť vztahuje jen na 
nařízení praeter legem a contra legem - jest n e pří m o stanoven 
v odst. 2 §u 1, odst. 1 §u 6, odst. 1 a 8 §u 54 a v §u55 úst. listiny, 
nýbrž nao,pak požaduje, aby všeobecný zákaz delegace byl v ústa
vě v Ý s lov n ě vytčen. Tento požadavek samozřejmě není opráv
něn, neboť Weyr přehlíží, že ústava a vůbec každý zákon může 
jakoukoli právní zásadu stanoviti nejen výslovně, nýbrž též nepří
mo. Poněvadž pak v ústavě není zmíněnému požadávku zadost 
učiněno, vyvozuje z toho W. důsledně, že jde při našem problému 
o otázku noetiky právní. Jako požadavek sám, není arciť správný 
ani důsledek z jeho nesplnění \Veyrem vyvozovam'r. O Ďtázku noe
tiky právní by šlo jen za předpokladu, že by generelní -zákaz dele
předpoklad není v našem případě dán, nelze formulovati problém 
tak, že »vzniká ..... otázka, na níž může jen správná theorie dáti 

') . Viz zejména jeho brožuru Moc nařizovací a její meze (1923) a spis 
Delegace zákonodárné moci v moderní demokracii. , 

") Parlament, roč. 11., str. 392 a násl. Též francouzští státovědci fiau
riou a Duguit nepřipouštějí delegace moci zákonodárné v našem právu. 

') Parlament a parlamentarism (1924, díl 1., str. 308 anásI.). 
' ) Článek Vliv § 108 úst. listiny na některá ustanovení živnosteil1sI<:é

ho řádu v Parlamentě, roč. III., pozn. 6. Q1a str. 206 a 207. p0zn. 9. na str. 
209 a 210. 

') V oboll citovaných článrích. 
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gace nebyl v ús tavě ani skryt ě' ) stanoven. Poněvadž pak tento 
správnou odpověď, zdali p řípus tnost delegace jes t dána již pouhým 
nedos tatkem výslovného zákazu«.8) 

Weyrův předpoklad , že positivní právo nestanoví povšechné
ho zákazu delegace, není však zcela bezvýhradný . Tvrdí-li '0/. na 
jedné straně , že nestává obecně pla tný předp i s ústavní , dle něhož 
by obyčejný zákon nesměl zmocniti orgány výkonné, aby vydáva
ly nař ízení contra legem, na druhé s tr aně zdá se mu") nep ř íp u stnost 
h ro m a d n Ý c h n ařízení contra legem vYI)lý vati argumentací a 
maiori ad minus z §u 55 úst. lis tiny, který dle Wey ra nepř i \Co u št í , 
aby by la vydávána pr o vá d ě c í n ařízen í hromadná.1 0 ) Pouze po-

' ) Kdyby mě lo bý ti právní normou toliko to, co v zákonec h jest v ý 
s l ov n ě stanoveno, dospě li bychom ku prazvláš tním dů sl edkům . Tak na 
př . není v ústavní li s tin ě stanove n výslo-v ný zákaz toho způsobu , že Ná
rodní s hromáždění není oprávněn o pře n és ti ob yčejn :;" m zákonem na v ládu 
volbu presidealta republiky. Ne dos ta tek výslov ného zákazu nebude však 
ni komu důvodem k tomu, ab y z možnosti př en esení volebního práva u činil 
otázku noe tiky práv ní, n eboť dlužno dříve zkoumati , zda ús tavní listin a 
al espoň n epřímého zákazu ne stanovila. To se ve skutečn osti s ta lo. Nepřímo 
je toti ž přen esení volebního aktu zakázáno jedn ak v us tanove ní , který m se 
volba presidenta republiky svě řuj e Národ nímu s hromáždění (§§y 56 a násl. 
úst. listin y), jednak též v ustanovení , který m se volb a t a vylu čuj e z př í
slušnosti stá lého výboru (písm, aj odsL 8 §u 54 úst. Ii stin y )_ Př ipou š tí-Ii W . 
de legaci práva n aři zovacÍho z toh o důvodu , že není v ústavní li stin ě vý
s lovn ě zakázána a že i obyčejný zákonodá rce je svrchovaný, pokud mu 
v tom ústava nebrání, musil by dú sl edně, jež to ani tu nestává výslo-v ný zá
kaz, připus titi i možnost, aby v olba presidenta republiky by la obyčejným 
zákonem p ř en esen a na v ládu. Okoln ost, že v tomto příp ad ě by šlo o pře 
nese ní správní funkc e Národního shromáždění, kdežto v onom příp adě jde 
o př en ese ní funkce zákonodárné, zaj is té by nemohl a právem býti upl a t řlO 
vána p-roti dúslednosti uvedené. 

S) Viz Weyrův cit. člán ek v Časopi se pro právní a s tát. vědu str. 100. 
") » .. . . . v nucuj e se nám arc iť argum entum in maiori mi'nu s contin e

tUl:. To znamená: Když obyčejný zákonodá rce ve věc i m é n ě závažné - t. j . 
v případe ch upravov aných §em 55 úst. lis tiny - n emůže zmocniti výkon
ný orgán, aby vydával prováděcí ol ař Ízen í hrom adná, t. j. nikoliv j en k 
prov edení u r čit é h o zákon a, jak jes t pak myslitelno , aby byl oprávněn 
zmocňovati jej k vydá ní hromadný ch n ařízení c o n tr a legem, tedy no
rem schopných derogovati po příp adě normám prvo tním , t. j. zákonlJlým? « 
(citovaný člán ek v Časopise pro práv ní a s tá tní vědu str. 100). 

10) Není jasno, co si W . pod pojm em prováděcího nař ízen í hr om ad
ného představuj e. Zdá se, že Umto pojmem o značuj e n aří zení , v n ěmž není 
výslovně uveden zákon , k jehož provedení nařízení jes t v ydáno (srv. pozn . 
předchoz í , dále Wey r Soustava českosl ove nského práva s tá tního s tr. 183 , 
týž Československé právo správ ní str. 34 pozn .). Hromadné nařízení contra 
legem b y dle toho by lo n ařízení, v němž není výslovn ě uveden zákon , je
hož normám n ařízení deroguj e. T akový pojem hrom adného n ařízení nelze 
arciť z §u 55 ús t. li stirny vyvoditi. Z té to (analogie § 89) pouze vy plý vá, že 
neústav ní by by la taková zmocňovací doložka, jež by s ice zmocnil a orgá
ny výkonné ku vydání prováděcích n aří zení , n eur čoval a by však sou časně 
zákon a, k jehož provede1nÍ má nařízení slou žiti, kd yby tedy - jiný mi slovy 
- zmocňovací doložka zněla asi takto : »Vláda se zmocňuj e, aby vydal a 
provád ěcí na řízení ". T aková neústavní delegace n a ři zovacího práv a secun· 
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kud jde o delegaci nařizovacího práva contra legem cer tam, ne
stává tudíž pos itivněprávní zákaz delegace, kdežto delegace naři

zovacího práva contra legem incertam jest i dle Weyra ústavou za
kázána. ll) 

Jak svrchu uvedeno, nejde při našem problému o otázku práv
ní noetiky. Připusťme však, že skutečně existuje Weyrem předpo 

kládaný nedostatek positivněprávního zákazu delegace a že by 
tedy náš problém bylo možno řešiti toliko na základě úvah obecné 
theorie právní! Ani za tohoto předpokladu nebude nám pak možno 
souhlasiti s konečným resultátem, k němuž W . dospívá. W. neshle
dává"2 ) ničeho neústavního v tom, "ydávají-li se nařízení contra 
legem třebas i na základě zmocnění, jež bylo uděleno orgánům vý
konným v cestě obyčejného zákonodárstvÍ. Ústavnost takového po
stupu odůvodňuje pak Weyr tím, že delegace moci zákonodárné jest 
přípustna již při nedostatku ústavního předpisu, jenž by ji zakazo
val. Má tedy W. za to, že delegaci zákonodárné moci by mohl vy
loučiti jen zakazující ji předpis ústavnÍ. Při takovém zákazu by 
šlo o právní normu, v níž se obyčejnému zákonodárci ukládá, aby 
něčeho nekonal, tedy o normu stanovící ne g a t i v ní povinnost 
státního orgánu. Měla-li by určitá činnost státním orgánům býti 
znemožněna jen normou tuto činnost zakazující, musil by arciť ta
kové normě příslušeti p r á v ní význam. Poněvadž pak W. takové 
normě zřejmě právní relevanci přiznává, dlužno si vůbec položiti 
otázku, jaký právní význam přísluší normám, v nichž se stanoví 
negativní povinnosti státních orgánů . V odpovědi na tuto všeobec
nou otázku, jež jest arciť otázkou noetiky právní, bude pak zahrnuta 
i odpověď na náš problém. Za tím účelem dlužno uvésti, že právě 
normativní methoda, k jejímuž vybudování W. sám význačným . 

způsobem přispěl, dává velmi jasnou a striktní odpověď na právě 
zmíněnou otázku. Nechme tu mluviti nejvýznačnějšího budovatele 
normativní theorie, Kelsena sama :"3) »Der Staat des Juristen kann 
nichts tun, was nicht als Realisierung einer seiner Rechtspflichten 
erscheint, er hat ausserhalb des Rechtes gar keine Existenz. Denn 
nur soweit eine Zurechnungsregel, also ein Rechtssatz vorhanden 

dum legem by byla prakticky možna jen v případě, kde by cel Ý obsah 
zákona pozůstával toliko ve zmocnění. Měl-li by zmocňovací zákon kromě 
zmocňovací doložky způsobu- právě uvedeného ještě jinaký normativní ob
sah, měla by zmocňovací doložka ten smysl, že prováděcí nařízení má vy
kládati ostatní obsah zákona. V souhlase s tím bylo by tedy možno kon 
struovati pojem hromadného nařízení contra legem pouze tak, že tu jde 
o nařízení derogující zákonům, jež nejsou ve zmocňovacím zákoně předem 
vůbec označeny. · 

") Ani hromadných nařízení contra legem nezakazuje však ústava 
v Ý s lov ně, neboť Weyrovi samému zákaz ten toliko nepřímo plYll1e z §u 
55 úst. listiny. Srv. poznámku 9. 

12) V obou cit. článcích. 
13) fiauptprobleme der Staatsrechtslehre vyd. 2 (nezměněné) str. 438. 
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ist, kann ein Tatbestand als staatliches Verhalten gelten. Dar u m 
i s t di e Ve r pf 1 i c h tun g des S t a a t e S14) z u e i n e m n e
g a t i ven V e r hal ten, z u e i n emU n t e r I a s sen z w e c k
u n d s i n n los, d a j a die Nichtverpflichtung zu einem bestimmten 
Verhalten, d a s F e hle n e i nes bez ti g 1 i che n Rec h t s
s a t z e s jed e s der art i g e tl a n d e 1 n des S t a a t e s u n
m i:i g 1 i chm ach t. Die Rechtsordnung, die einen Rechtssatz 
enthielte, durch welchen der Staat zum Unterlassen einer bestimm
ten ' tlandlung verpflichtet wird, untetschiede sich durch nichts von 
jener, in we\j::her ein Rechtssatz, durch den der Staat Zll dem be
treffenden tlandeln positiv, verpflichtet wird - f e hlt; durch den 
die Unterlassungspflicht statuierenden Rechtssatz wird die Rechts
ordnung, die keinen den Staat zum entgegengesetzten tlandeln ver
pflichtenden Rechtssatz bisher enthielt, in keiner Weise verandert. 
Es ist nichts Neues hinzugekommen und nichts Altes aufgehoben 
worden. Der di e U n t e r I a s s u n g s p f 1 i c h t s t a t u i e r e n
der S a t z i s t s o m i t g a r k e i n Rec h t s s a t z, er ist eine 
theoretische ErkUirung der gesetzgebenden Personen dariiber, wo
zu der Staat nicht verpflichtet ist und gehórt zu den praktisch sehr 
zahlreichen rechtlich i r rel e van ten Bestandteilen der Rechts
ordnung.« V jiné souvislosti pak Kelsen dovozuje :15) »Beabsichtigen 
die Gesetzgeber, dass der Staat irgend etwas nic h t tu e, so brau
chen sie einfach den Staat in der Rechtsordnung diese tlandlung 
nicht woIlen zu lassen, d. h. es geniigt, dass in der Rechtsordnung 
ein Rechtssatz fehlt, in dem der Staat dasjenige tun will, was der 
Gesetzgeber nicht haben mbchte«. S těmito theoretickými náhledy 
Kelsenovými dlužno plně souhlasiti. Je to naopak v přímém rozporu 
s normativní theorií, jestliže W., aby mohl připustiti delegaci moci 
zákonodárné i při nedostatku ústavní normy takovou delegaci uzná
vající, vychází mlčky z předpokladu, jakoby norma ukládající státu 
za povinnost negativní chování byla právněrelevantnP6) 

14) Tyto úvahy Kelsenovy sluší vztahovati na vše c h n y orgány 
státní, tedy i na orgán zákoijlOdárný. Vyplývá to již z toho, že dle Kelsena 
samého »auch das Parlament nur jene Befugnisse hat, die ihm die Verfas
sung einr,aumt " (Parlament roč. II ., str. 396). Kelsen ostatně zákonodárství 
i exekutivu (t. j. soudnictví a správu) staví do jedné řady jakožto jednání 
s.tátu, nestaví jich tedy proti sobě (tIauptprobleme str. 549 i. f. , str. XIV a 
XV předmluvy k druhému vydání téhož díla) . 

") Hauptprobleme str. 532. 
lG) Ze stejně nesprávného pojetí omissivních povinností státu vychází 

též Dr. Neubauer (1. c. str. 44), který, jak se zdá, snaží se správnost svého 
pojetí dokázati dokonce s hlediska normativní theorie! 

I jinde se na základě nesprávného pojímání omissivrních povinností 
státních orgánů činí závěry pro otázku po přípustnosti delegace moci zá
konodárné. Tak na př. Triepel z nedostatku výslovného zákazu vyvozuje 
přípustnost delegace v právu německém (Verhandlungen des zweiund
dreissigsten deutschen Juristentags str. 18). Stejně Poetzsch (tamže 
str. 36). 
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Dlužno však uvésti, že W. v naší otázce") nepřezírá zcela 
bez výhrady pravou povahu právních norem, jimiž se stát zavazuje 
k negativnímu cho~ 'ání. Nepřiznává totiž právní relevance vše m. 
těmto normám, nýbrž vindikuje ji pouze pro normy, v nichž jakož
to povinnostní subjekt vystupuje obyčejný zákonodárce, a uvádí 
výslovně/S ) že jsou vyloučeny analogie s jinými státními orgány, 
na př. s hlavou státu, která by ani dle Weyra nemohla delegovati 
své kompetence jiným orgánům, byť i pro ni nestával žádný zákaz 
delegace takové. Vzniká tedy otázka, možno-li souhlasně s Wey
rem rozlišovati v uvedeném směru mezi orgánem zákonodárným a 
ostatními orgány státními a jaký jest - v kladném případě - dů
vod takového rozlišování. W. takové rozlišování odůvodňuje tím , 
že »ergitlt sich rechtsnoetisch aus der Eigenschaft des gew.č-hnlichen 
Gesetzgebers als des s o u ve ran e n rec h t s set z e n den O r
g a ne s, welches seine einzige Schranke an der V e r f a s s u n g 
besitzk"n) Z tohoto odůvodnění plyne, že dle Weyra obyčejný zá
konodárce může nejen delegovati svou moc zákonodárnou, nýbrž 
že vůbec může konati cokoliv, pokud mu v tom ústava nebráílí. 
W . jinými slovy rozlišuje v kompetenci obyčejného zákonodárce
dvoií složku. Může tu při zmíněné kompetenci jíti jednak o činnost ,. 

Ve svých posledních důsledcích vede takové pojímání ke zcela pře
vrácenému pojmu právní normy: je -li totiž státní moci dovoleno vše i bez 
podkladu v positi v ní normě, je právní norma, pokud se v ní s tátu ukládá 
z.a povinnost konání p o s i t i vn í, vůbec zbytečná. Pojem práv ní norm y 
by pak důsledně dle theoretického náhledu zde potíraného bylo omeziti na 
stanovení n ega t i v ní c h povinností státu. 

17) Weyrovi jest vůbec známa pravá povaha: práv ních norem , jimiž 
se státu ukládá určité negativní chování. Při kritice v)"znamu, který pří
sluší seznamům t. zv. základních práv občanů státních. polemisuje totiž 
s uče1ním, dle něhož státní moci jest vůči občanstvu vše dovoleno, co jí není za
kázáno, a dovozuje: )} ... správným jest, že je jí všecko zakázáno·, co jí není 
zákonem výslovně dovoleno (a tím arciť jako povinnost uloženo)" čímž od
padá nutnost zvláštních bariér, jichž stanovení se pak ani de lege ferenda 
nedoporučuje (!), poněvadž vyvolává mylný (sic!) dojem, že ve všech smě
rech, jichž zmíněný »katalog« se netýká, jsou libovolné zásahy státní moci 
do sféry jednotlivcovy dovoleny « (Soustava str. 67, srv. též str. 276). Před
poklady, s nimiž W. přistupuje k řešení otázky po přípustnosti delegace 
moci nařizovací, jsou tedy ve zřejmém rozporu s jeho předpoklady , dle 
nichž posuzuje význam ústavních předpisů , zakazujících státní moci zasa
hovati do volní sféry jednotlivcovy, leč bychom připustili , že W. na místě 
právě citovaném pod pojmem »státní moci « představuje si toliko moc VÝ
konnou v užším smyslu, že tedy vylučuje z tohoto pojmu orgán zákonodá"r
ný. Takové nesprávné rozlišování mezi legislativou a exekutivou lze však 
Weyrovi stěží přičítati, uvážíme-li jednak, že podle něho (Soustava str. 183 
pozn. 2, -srv. též str. 160 poz.n. 1) "moc výkonná liší se jen n e ·g a t i vně 
od moci zákonodárné tím, že jí zásadně nepřísluší schopnost tvořiti normy 
prvotní (zákony) «, jednak pak i to , že W. v důsledku právě uvedeného své
ho zásadního nazírání na poměr moci zákonodárné a výkonné mluví (tamže 
str. 66) o »záko nodánných sborech a ji n Ý c h v ý k o n n Ý c h orgánech«. 

lS) Citovaný článek v Prager Presse. 
10) Citovaný článek v Prager Presse. 
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kterou ústava a vůbec právní řád obyčejnému zákonodárci, ať již 
výslovně či toliko nepřímo přikazuje. Jednak však může dle Weyra 
obyčejný zákonodárce vyvíjeti i činnost, které mu ústava nepřika
zuje, stačí jen, když činnost ta není ústavou obyčejnému zákono
dárci zakázána. V případě posléze zmíněném jde tedy o činnos t, 
kterou obyčejný zákonodárce vykonává, nikoliv sice proti positiv 
ním u právu, za to však zcela bez positivně-právního podkladu, tedy 
o s v é ú j m ě. Že W. ve vydávání obyčejných zákonů, jimiž se de
leguje moc zákonodárná, spatřuje - správně - kompetenci , kterou 

' obyčejný zákonodárce vykonává bez positivněprávního základu , 
plyne i z jeho tvrzení, dle něhož otázka všeobecného zákazu dele
gace není positivní normou vůbec upravena. Právě s hlediska nor
mativního sluší však, jak již uvedeno, rozhodně popírati, že by oby 
čejný zákonodárce nebo vůbec některý státní orgán mohl rozvíjeti 
určitou činnost nemaje k tomu podkladu v positivní normě. S hle
diska normativního, které klade rovnici mezi stát, vztažmo činnost 
státu a právo, nemohla by se činnost státních orgánů vykonávaná 
bez positivněprávního základu vůbec považovati za činnost státu, 
poněvadž by tu scházelo pravidlo, dle něhož by vykonávanou čin

nost slušelo přičítati státu jakožto subjektu jejímu. To platí i o funkci 
zákonodárné/O) neboť i tato funkce - jako vůbec každá, ať již nor
motvorná či jinaká funkce státních orgánů - "m u s s als rechtlich 
relevanter Tatbestand als Inhalt eines Rechtssatze s 
verstanden werden«.21) Vznikají-li zákony a vůbec právní normy, 
aniž by to připouštěla positivní právní norma - která se arciť 
1iší od normy, jež v konkretním případě vzniká - nemůže ta
kový vznik, jsa skutečností mimoprávní, vůbec býti předmětem 
normativního poznávání. Nehledí-li se již ani k tomu, co právě uve
deno, dle Weyra však »úvaha o tom, zdali je přípustna t. zv. dele
gace zákonodárné moci za předpokladu, že věc právním řádem není 
vfrslovně upravena, není úvahou de lege f e r e n d a«.22) Nejde-li 
při právě zmíněné úvaze samé o úvahu de lege ferenda, není arciť 
ani výsledek této úvahy pouhým náhledem de lege ferenda. Před 

pokládá-li tedy W. na jedné straně o určité činnosti zákonodárného 
orgánu, že ne m á podkladu v právní normě, a prohlašuje-Ii na dru
hé straně tutéž činnost za přípustnou de lege I a t a t. j. dle platného 
právního řádu, je v tom logický rozpor: W. tu prohlašuje za obsah 
právní normy něco, o čem sóučasně tvrdí, že to obsahem právním 
není! Nelze tedy vedle činnosti, již obyčejný zákonodárce vykonává 
v relaci ku právnímu řádu , rozeznávati ještě činnost, při které by 

" ) Výjimku tu , tvoří toliko - logicky - první právní rnorma (Kelse
nova Verfassung im rechtslogischen Sinne , Weyrovo óhnisko právního řá 
du srv. Soustava str. 51 a násl.), jejíž vznik jest skutečností sociální, tedy 
metaiuristickou. 

Ol) Kelsen liauptprobleme str. XIV předmluvy ke druhému vydání. 
" ) Citovaný článek v Casopise pro právní a státní vědu str. 99. 
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tato relace nebyla dána. Tím padá i rozdílné posuzovam významu 
právních norem stanovících negativní povinnosti na jedné straně 

zákonodárného orgánu a ostatních orgánů na straně druhé. 

Připuštění možnosti, aby některý orgán státní vykonával 
kompetenci samostatnou s hlediska for m á I n í hot. j. ve smyslu 
tom, že by k jejímu výkonu nemusil býti žádnou positivní normou 
povolán, jest pokleskem proti normativní theorii, vedoucím v e 
svých důsledcích k popření jed not n o s t i právního řádu, tedy 
k popření principu, který je vůbec předpokladem normativního po
znáv ání. Aby byla zachována jednotnost právního řádu, musí po
žadavek positivněprávního podkladu nezbytně platiti i pro kompe
tenci obyčejného zákonodárce, a nejen pro tuto, nýbrž i pro kom
petenci zákonodárce ústavního, neboť i tento může jednati jen o 
předmětech a jen ve formách řízení, které jsou stanoveny positivní 
normou.23) Weyrovo opačné stanovisko v naší otázce překvapuje 
pak tím více, že Weyrovi nejsou neznámy důsledky, jež pro kom
petenci jednotlivých orgánů státních lze vyvoditi z principu jednot
nosti právního řádu. Praví24) totiž při rozboru vládní důvodové 
zprávy k S 55 úst. listiny, že » .. . s formálního hlediska (ale jen s 
tohoto) je naprosto nemožné nějaké »samostatné« nařizovací právo. 
o němž mluví (?) citované vládní motivy, neboť jím rozpadla by se 
nutně jed not n o s t právního řádu, tedy předpoklad každého práv
ního poznávání. Rozumí se také samo sebou, že není ani v moci 
zákonodárce, aby něco podobného (nebo jeho opak) s t a n o v i 1, 
poněvadž zde jde o no e ti c k á p r a v i d I a normativního pozná
vání, která vymykají se jakékoliv »úpravě« se strany právního řá
du. « Poněvadž pak při delegaci moci zákonodárné, není-Ii připuštěna 
ústavou, jde nepochybně o právo obyčejného zákonodárce, které 
jest samostatné ve stejném smyslu, jako domnělé samostatné naři
zovací právo citovaných vládních motivů, jest tu zřejmý -rozpor 
mezi důvody, které W. uvádí proti možnosti samostatného nařizo
vacího práva orgánů výkonných, a mezi jeho důvody, uvedenými 
pro možnost samostatného delegačního práva orgánu zákonodár
ného. Správné jest pouze, že takové delegační právo, užijeme-Ii tu 
analogicky vlastní Weyrovy formulace/5 ) bylo by přípustno jen za 
předpokladu, že by se delegační norma obyčejného zákona jevila 
býti for m á I n ě obsažena v normě vyšší, t. j. v ústavě. 

\iVeyrova formulace je ještě v iiném směru pozoruhodna. Mluví 
se v ní o s v r ch o van é m obyčejném zákonodárci, jenž má v ú-

" ) Taková positivní norma jest dána na př . v odst. 2 čl. I. uvozova
cího zákona k ústavní listině , v odst. 1 a 9 §u 3 úst. listiny, pokud jde o 
předměty řízení ústavodárného, a v §§ech 33 a 42 úst. listiny, pokud jde o 
formy téhož řízení. 

2') Soustava str. 180 svrchu. 
" ) Soustava str. 179 i. f. 
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stavním jedinou2ú ) mez, což je co n tra d i cti o i nad je c t o, ne
boť svrchovanost dle pojmu svého vylučuje právě všeliké obmezení 
svoje. Příslušela-li by obyčejnému zákonodárci v určitém směru 
svrchovanost, nemohl by v této své vlastnosti míti vůbec žádné 
meze. A naopak: pokud by obyčejný zákonodárce byl v určitém 
směru obmezen, nemohl by v témže směru býti svrchovaný. Nehle
díc však ke kontradikci zmíněné, můžeme 8tciť přiřknouti svrchova
nost i obyčejnému zákonodárci, třeba že je nad ním ještě zákono
dárce ústavní, ale svrchovanost ve sn,yslu jiném, než má W. na 
zřeteli. 27) 

Zodpověděr.í otázky, v jakém smyslu lze obyčejného zákono
dárce pokládati za svrchovaného a zda z této svrchovanosti lze či
niti závěry pro vymezení jeho kompetence, souvisí s představou 

stupI1ovitosti právního řádu, lépe řečeno, s důsledky, které plynou 
z tohc, že právní řád sám hierarchicky rozlišuje mezi jednotlivými 
normami, jež ve svém souhrnu jej tvoří. Tyto důsledky , pokud se 
týkaií otázky, jaký jest o b s a h nižší normy u s r o v n á n í s ob-

OU) W . spatřuje v ústavě jedinou mez obyčejného zákonodárce domní
vaje se patrně, že toliko ústava by mohla obyčejnému zákonodárci určité 
konání zakázati. Nesprávně však. Abstrahuje-li se totiž od toho, že nor
mám, ukládajícím zákonodárci určitou negativní povinnost, nepříslušel by 
žádný práV1ní význam, mohlo by určité konání býti obyčejnému zákono
dárci zakázáno nejen ústavou, nýbrž i normou nižší, na př. v jednacím řá
dě sněmoven , který jest stanoven obyčejným zákonem, mohl by však po 
případě obsahovati i autonomní w,nesení jednotlivých sněmoven (srv. člá
nek 1. zákonů ze dne 15. dubna 1920, Č. 325 a 326 Sb. z. a n., obsahujících 
jednací řády sněmoven; abstrahuje se tu od důvodných pochybností, zda 
r evolučn í Národní shromáždění bylo po vydání ústavní listiny oprávněno 
upraviti vnitřní poměry sněmoven z á k o n e m, na místo pouhého bezfor
málního u sne sen O. Jen tehdy možno mluviti o ústavě jakožto jediné 
mezi obyčejn'ého zákonodárce, nazíráme-li na poměr obyčejného zákono
dárce k normám, určujícím jeho kompetenci vztažmo řízení před ním, s hle
diska dY\lamického t. j. se zřetelem k tomu, zda a které z těchto norem 
může obyčejný zákonodárce měniti: toliko změna norem ústavních je z je
ho příslušnosti vyloučena, pokud arciť ústava nestanoví sama opaku (na př. 
odst. 2 §u 7 úst. listimy, pokud zásada v něm vyslovená se vztahuje i na 
zákony ob y č e j n é). 

27) W. neuvádí, proč a v jakém smyslu pokládá obyčejného zákono
dárce za svrchovaného. Mluví-li však o něm jakožto »svrchovaném pravo
tvorném orgánu«, předpokládá patrně W. při obyčejném zákonodárci svrcho
vanost zcela určitého způsobu. Pokud jde o d ů vod této svrchovanosti, 
dlužno uvésti, že Weyrova formulace, dle níž přípustnost delegace při ne
dostatku výslovmého zákazu ze svrchovanosti obyčejného zákonodárce v y
pl ý v á, nasvědčuje tomu, že W. n espatřuje ve formálně (j materielně, což 
zde však nepadá na váhu) samostatné kompetenci obyčejného zákonodárce 
teprve d ů vod, nýbrž již d ů sl e dek zákonodárcovy svrchovanosti. Jeví 
se tedy Weyrovi obyčejný zákonodárce býti svrchovaným nikoli pro svoji 
formálně samostatnou kompetenci , nýbrž z důvodu jiného, z něhož teprve 
vyplývá formální samostatnost kompetence zákonodárcovy. Nelze tedy z 
uvedené vVeyrovy formulace zjistiti, jaký o b s a h má W e y r o v a přéd
stava svrchovaJllosti obyčejného zákonodárce, to nám však nemůže brániti, 
abychom existenci této představy operovali. 
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sahem normy vyšší, jeví se v případ ě tom, že dvě nebo více norem, 
jsoucích ve vzájemném hierarchickém vztahu, uprav uje j e d e n a 
týž předmět. I v úpravě zcela u r čit é h o lidského chování ně 

kolika normami mohou existovati různé stupně. Úprava úplná, t. j. 
taková, při které by člověku v normě označenému nezbývala žádn ~l 
volnost v prová dění normového obsahu, jest vůbec nemožná. Ani 
konkretní norma, která upravuje zcela určité jednání zcela určit ého 
subjektu, nemůže toto jednání úplně upraviti. A právě proto úprava 
určitého lidského chování mÍlže býti provedena ve s tupňovité řa dě 

právních norem, z nichž každá tuto úpravu provádí rostOucí měrou , 
vždy v novém a novém směru. S tohoto hlediska jest i v ústavním 
zákoně obsažená determinace lidského chování neúplná, připouš(ě
jíc, aby byla - do nejvyšší vůbec možné míry - doplněna na stej· 
ném (t. j. ústavním zákonem) nebo nižším stupni normotvornéh o 
procesu. Poněvadž pak, abstrahuje-li se od kriteria formálního (ozna
čení »ústavní" zákon), může se i mezi zákonem obyčejným a ústav 
ním rozlišovati jen potud, že v ústav ním zákoně se spatřuje vyšší, 
v obyčejném zákoně však nižší stupeň normotvorného procesu, 
plyne z této hierarchické představy důsledek , že obyčejný zákon 
nezbytně doplňuje n o v Ý m normativním obsahem determinaci v 
ústavním zákoně započa'tou , byť i šlo o stupňovitou úpravu jednoho 
a téhož předmětu. Právě VI tomto doplňování jeví se svrchovanost 
obyčejného zákonodárce, neboť stanovení normového obsahu, kte
rSTm se úprava v ústavě započatá doplňuje, závisí úplně na jeho vůli. 
Tak na př. pod rob n á úprava obžaloby ministerské (odst. 3. § 79 
úst. listiny) jest takovým předmětem , ve příčině jehož se může pro
jeviti i svrchovanost obyčejného zákonodárce. V této svrchovanosti 
není pak obyčejný zákonodárce niký m obmezen, ani ústavním zá 
konem, a to proto, že ústavní zákon zmíněnou podrobnou úpravu 
sám vůbec neprovádí, ný brž ponechává ji úplně obyčejnému záko
nodárci. Svrchovanost v tomto smyslu přísluší však nejen obyčej
nému zákonodárci , nýbrž vůbec všem normotvorným subjektům (na 
př. jednotlivé sněmovně dle odst. 1. § 37 úst. listiny) , a to bez roz
dílu, zda mají svou mez toliko v ústavní normě či ještě v normách 
jiných, a rovněž bez ohledu na to, zda normotvorná funkce záleží ve 
vydávání aktů abstraktních či konkretních. Právě normativní theo
rie osvětlila28) rojem konkretního aktu potud, že jeho obsah nezbyt
ně jde nad obsah abstraktní právní normy, na jejímž podkladě se 
konkretní akt "Vydává. Ve stanovení tohoto pIu s, které přidává k 
obsahu aplikované vyšší normy, jest pak i konkretní soudní nebo 
správní nález svrchovaným. 

Z uvedeného jest zřejmo, v jakém smyslu lze mluviti o svrcho
vanosti obyčejného zákonodárce. Svrchovanost v jiném smyslu není 

" ) Kel sen tiauplprobleme str. XIV př edmluvy ke druhému vydání, 
'0/ eyr Soustava, str. 181. 
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tu vúbec možna, ze]mena nelze přiřknouti ústavnímu nebo obyčej
nému zákonodárci svrchovanost toho způsobu, z něhož by vy
ph'rvalo právo zákonodárcovo, aby sám, neopíraje se o žádnou práv
ní normu, mohl měniti svou kompetenci, zejména tím, že by do ní 
rotahoval funkce, jichž výkon mu positivní norma sice neodnímá, 
ale také nedovoluje. Každá změna příslušnosti zákonodárného Oľ
gánu, má-li vůbec býti chápána normativně, t. j. s hlediska v urči
tém okamžiku platného právního řádu, musí se opírati o Dositivní 
prá,vní normu. Měnil-li by zákonodárný orgán svoji příslušnost, ne
maje k tomu positivního podkladu, nemohl by úkon takovou změnu 
provádějící býti považován - s hlediska normativního - za úkon 
státu, nýbrž za s o u k r orný poč i n fy s i c ký c h o s o b v r e-
í a c i o r g á n 'n í s t ojí c í c h. Připouští- li to arciť positivní právní 
norma, může normotvorný oľgán sám měniti svou vlastní kompe
tenci a možno v takové schopnosti normotvorného orgánu spatřo
vati znak jeho svrchovanosti. Tato svrchovanost jest však, ježto i 
úprava chování (příslušnosti) státních orgánů jest vlastně úpravou 
lidského chování, pouze zvláštním z p ů s o b e m svrchovanosti, jež 
přísluší , jak svrchu uvedeno, různým, v hierarchickém poměru vůči 
soM stojícím normotvorným subjektům při postupné determinaci 
určitého lidského chování. Přísluší pak nejen ústavnímu zákono
dárci, nýbrž i ostatním29 ) normotvorným orgánům, pokud kompe
tence těchto orgánů se zakládá na normách, jichž změna jest Dosi
tivní normou vyhrazena těmto orgánům samým. Budou to zDravidla 
vlastní jejich normy. Žádný subjekt normotvorný nemůže však mě
niti svou kompetenci, založenou na normě vyšší, leč by byl předem 
vyšší normou k tomu zmocněn. Poněvadž Dak právo měniti oby~ 
čeiné zákony sDadá nepochybně do kompetence Národního shromáž
dění, a bylo do této komDetence přikázáno zákonem úst a v ním 
(odst. 1. § 6 úst. listiny, vykládaný v souvislosti s Dísm. b) odst. 8. 
§ 54 úst. listiny, z něhož a contrario plyne, že změna obyčejných zá
konů jest součástí moci zákonodárné, o níž mluví cit. odst. 1 § 6) , 
aniž by však týž zákon ústavní současně stanovil, že by obyčejnJ'r 
zákonodárce mohl svoji kompetenci v uvedeném směru nějakým 
způsobem modifikovati, nemůže Národní shromáždění ve funkci oby- \ 
čejného zákonodárce zmíněným svým právem libovolně disponovati. 

Není to konečně sDrávné, přiznává- li se ve zmíněné Weyrově 
formulaci svrchovanost zákonodárci na místo zákonu, jejž zákono
dárce vydává. Svrchovanost, zahrnujíc v sobě výhradnost, může 
arciť Dříslušeti buď jen zákonodárci, anebo jen zákonu. Všeobecně 
řečeno: je-li svrchovaným normotvorný subjekt, nemůže býti ve 
stejném smyslu svrchovanou i norma tímto subjektem vydaná, a 

") Není tudíž správné m oje tvrzení, jež rozlišuje (1. c. poznámka 
'na str. 210) mezi orgánem zákonodárným a ostatními normotvornými orgá
nv s toho hlediska, že to liko zákonodárný orgán může sám měniti svoji 
kompetenci. 

2 
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naopak. V oboru normativního nazírání přísluší pak svrchovanost 
výhradně právní normě, pokud se týče souboru právních norem.3 0) 

Neznamená tu pak nějakou reální působivost předmětů světa zev
ního, nýbrž toliko »formální princip normativního poznávání«.:U) 
Představou, že svrchovanost přísluší zákonodárci, převrací se no r
mat i vn í poměr mezi zákonodárcem a zákonem. Zákonodárnj'r 
orgán, ačkoli v relaci ku právnímu řádu je ex e k u t i vn í m orgá
nem stejně jako ostatní orgány státní, staví se takovou představou 
do posice, která přísluší tuliko právnímu řádu a zaměňuje tedy před
stava svrchovanosti zákonodárcovy nesprávně pojem zákona za 
pojem zákonodárce.32 ) 

Z uvedeného jest zřejmo, že normativní theorie poskytuje přes
ná hlediska pro rozřešení sporné otázky. Totéž nelze říci o německé 
theorii, orientované názory O. Mayera, kterážto theorie toho času 
jest i u nás v modě. Theorie tato jest naopak pro svoje polovičatá 
hlediska vůbec neschopna spornou otázku rozřešiti. Za předpokladu, 
že tu chybí právní no'rma, která by delegaci moci zákonodárné, ať 
již výslovně či toliko skrytě připouštěla, vylučuje normativní theorie 
přípustnost delegace takové. Poněvadž pak, pokud jde o naše právo 
positivní, uvedený předpoklad i dle Weyra jest dán, dlužno delegaci 
moci zákonodárné v československém právu ústavním právě s hle
diska normativní theorie prohlásiti za protiústavní. Jde tedy zejména 
při »zákoně« ze dne 15. dubna 1920, Č. 337 Sb. z. a n. , kterým se 
vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způ
sobených válkou, jakož i při »zákoně« ze dne 26. dubna 1923, Č . 96 
Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje, aby při opatřeních hospo
dářského nátlaku podle článku 16. úmluvy o Společnosti národů po
užila cesty nařizovací, o soukromé projevy osob, které je odhlaso
valy, pokud se týče podepsaly, tedy o projevy, jimiž ve státě nikdo 
není a nemúže býti vázán.B3 ) (Pokračování.) 

30) Stejně Weyr sám v Základech filosofie právní str. 104 a násl. 
Ol) Weyr tamže, str. 106. 
32) V tomto smyslu lze tedy tvrditi, že theoretický náhled přiznávající 

svrchovanost zákonodárci nerozlišuje mezi zákonodárným orgánem a zá
konem (viz můj cit. článek str. 210 pow. 9) . Není však správno témuž ná
hledu vytýkati, že nerozlišuje mezi tvůrcem a jeho dílem. Naopak takové 
rozlišování jest v náhledu uvedeném zahrnuto, neboť představa podřízeno
sti zákona pod zákonodárce vzniká patrně tehdy, jeví-li se nám zákono
dárce jako něco prvotného, kdežto zákon sám jako něco toliko druhotné
ho. Takto se nám však poměr mezi zákonodárným orgánem a zákonem 
může jeviti jen za předpokladu, že v zákonu se spatřuje výsledek činnosti 
zákonodárcovy, že se - jinými slovy - přezírá, že i »svrchovaný« záko
dárce sám je produktem právního řádu . 

'") Přesahovalo by to rámec tohoto článku, měl-li by se vésti důkaz, 
že správnost ij1áhledu v kontextu zmíněného není vyloučena ani předpisem 
§u 102 úst. listiny, dle něhož soudcové mohou jen zkoumati, byl-li zákon 
fádně vyhlášen . 


