
Hovorna. 

Ústavní kGni!ikt. Karespandence Nár. shram. z 23. záři 1924 zmínil a 
se ve zprávě ústavně-právníhO' výb. a 9~navě zákana o vo.iens-ké taxe a 
ústavním kanfliktu, který při prajednání asnavy měl vzniknauti. Jelikaž 
věc zůstala v tisku bez pavšimnutí, vracím se k případu teprve nyní, 
neboť pokládám případ za zásadní. 

Histarie je násl,edující: Vládní osnova zákana a vojenské taxe při
jata byla paslaneckau sněmavnau beze změny. Senát asnavu změnil a 
vrátil ji paslanecké sněma-vně. Poslanecká sněmavna prO' s t a u vět š i
n a u pří tom n Ý c h přijala aprati usnesení senátu změněnau asnavu a 
vrátila ji senátu, který ji pak prastau většinau přijal. -

Když přišla věc pa druhé dO' senátu, jednalo osnavě ústavně-právní 
výbar, který pak vydal tutO' zprávu: "Poslanecká sněma'vna zabývala se 
zásadně atázkau ústavně právní, zda může, když byl senát její usnesení 
zamítl, změniti usnesení senátu s účinkem, že senát 'se navě o tamta usne
sení radí jaka a zcela novém usnesení, nebO' má-Ii talika dvaií mažnast 
a to: buď přijmauti usnesení senátu, nebO' setrvati na svém půvadním 
usnesení. Paslanecká sněmavna daspěla k názaru, že dakud osnava záka
na nestala se zákanem sauhlasným s -usnesením obou sněmaven, nebO' 
dvajím stejným usnesením sněmavny paslanecké, dO' té daby, že je pauhau 
asnavau zákana a že může na ní pravésti sněmarvna nebO' senát jakaukali 
změnu a taktO' změněná asnova může jíti zpět dO' sněmovny druhé. Ale 
tu je atázka, zda asnava může býti bez amezení pasílána z jedné sně
movny dO' druhé, nebať v tam stadiu nesmí vláda vzíti svůj návrh zpět. 
U tétO' asnavy ta již trvá ad r. 1922 a jde o- věc maléhO' razsahu. Názar 
pasl. sněmavny lze jednak těžkO' sravnati s adstavcem 4. !ii 44 úst. listiny, 
kde se praví: "Změní-li některá sněmavna usnesení sněmavny druhé, ravná 
se to zamítnutí«, jednak je povážlivý se zřetelem k mažnému, aspal'í thea
reticky, důsledku, že by mahla některá osnava býti pasílána z jedné sně
mavny dO' druhé takřka do nekanečna. V tamta případě přijala sněmavna 
poslanecká návrh vládní beze změny; senát jej změnil a tím zamítl. TatO' 
usnesení senátu byla paslaneckau sněmavnau také změněna. caž se ravná 
zase zamítnutí. Je s tl i, j a k d a-s I a vně § 44 a d st. 4. ú s,t. ,Li.s.t.i.n.y 
u s t a n 'a v u j e, zrně n a r o v nás e z a in í t n u,t.í, p.a.k. t.í.m c.e.l.á 

' osnova je vyřízena negativně a vlastně senát se jí 
ne máz a b Ý vat i. PrO' názar ústavně-právníhO' výboru pasl. sněmavny 
není v doslavném znění ústavní listiny dastatečného p'adkladu. Výklad, že 
dokud asnova zákona nestala se zákanem sauhlasným usnesením obau sn ě 
maven nebO' dvajím stejným usnesením sněmavny paslanecké. dO' té dab y 
je pauhau asnovau, je sice správný, ale nelze z něha' da-Yaza,vati dále, že 
sněmavna neb senát mohau na ní pr-ovésti jakaukali změnu a takto změněná 
asnava že může jíti zpět dO' sněmavny druhé. TentO' paslední advozavaný _ 
důsledek adporuje § 44 úst. listiny, který padle svéhO' znění má tendenci. 
aby necho'dila asnava vícekráte nebO' do nekanečna z jedné sněmavny dO' 
druhé, nýbrž aby byla pavažavána za přijatu neb definitivně zamítnutau, 
pa dvoiím stejném, ať pasitivním nebO' negativním usnesení pasl. sněmavny. 
V tamto případu se pasl. sněmavna usnesla již dvakráte. avšak nikaHv 
stejně. Vzhledem k té akalnasti má zpravodaj zatO', že senát může 'a dru-
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hém usnesení poslanecké sněmovny ještě jednati a se usnášeti. ale v před
pokladu, že buď schváleníl\TI druhého usnesení posl. sněmo-vny senátem 
anebo přijetím se strany posl. -sněmovny druhého usnesení senátu dO'jdeme 
souhlasného usnesení. Dále by postupování osnovy z jedné sněmovny do 
druhé nemělo pO'kračovati, poněvadž by odporovalo duchu zákona, vy
jádřenému zejména v odst. 2. § 44. ve třetí větě úst. listiny, totiž, že za
mítne-Ii posl. sněmovna usnesení senátu podruhé, -nestane se usnesení se
nátu zákonem. Konečně je uvésti, že posl. sněmovna neměla kvalifikované 
větš iny potřebné ke ZJměně usnesení senátu, a tu vzniká k o nf I i k t ú
s t a v n í, pm nějž není instance zákonodárné, která by jej rO'zhodla. T O' 
jet a k é jed e n z d ů v () d ů pro č sen á t jed n.á O' u.s.n.e.s.e.n.í 
posl. sněmO'vny, které vlastně neuz.n.á.v.á z.a ř.á.d .n .ý. pio.d
k,l,a,d jednání ve smyslu svého výkladu ús.t.a.v.n.í l.i.s.t.i.n.y, 
ale chce tak vyvamvati ústavnímu sporu a pokusiti se o shodný výklad, 
iednak, když již obě sněmO'vny jsou obsahově stejného názoru. přivoditi 
uzákonění p-ředlohy, důležité pro veřejnou správu státní«. 

Výklad ústavní listiny ústavně~právním výbO'rem je správný potud, 
že osnova 'o vojenské- taxe byla vyřízena negativně . To je patrno ze znění 
§ 44, kde se praví : "Usnesení poslanecké sněmovny stane se zákonem 
přes odchylné usnesení senátu, když s-e sněmovna poslanecká usnese nad
poloviční většinou všech svých členů na tom, že setrvává na svém pů
vodním usnesení. Zamítl-li však senát tříčtvrtino'vou většinou všech svých 
členů osnovu v poslanecké sněmovně přijatou, stane se osnova zákone~ 
setrvá-li p'Oslanecká sněmovna na svém usnes-ení třípětinO'vou většinou 
všech s,.ých členů.« 

Ustanovení druhé věty nelze rozuměti jako pokračování -pochodu vy
mezeného ve větě prvé, nýbrž jako ustanovení pro ten případ. že senát 
hne d]) o p r v é zamítne osnO'vu kvalifikO'vanou většinou. To plyne jak 
ze znění samého, tak i z ustanovení jednacího řádu. 

Otázkou je, zda senát, když podk jeho názoru byla osnova negativně 
vyřízena, měl ještě o osnově jednati a o ní se usnášeti. "Vzhledem k té 
okolnosti, že poslanecká sněmovna se usnesla již dvakráte. avšak nikoli 
stejně«, neměl právě senát () osno'vě jednati a usnášeti se o ní.: tu nep,latí 
žádný předpoklad, nýbrž ústavní předpis, který, jak ústavně-právní výbor 
senátu sám tvrdí, je jasný. 

Jestliže senát tím, že o osnově jednal a jí přijal, chtěl vyvarovati 
ústavnímu sporu, pak zapomněl, že ústavní konflikt teprve jehO' činností, 
jíž chtěl k<011fliktu vyvarovati, vyvrcholil a že ústavní spor lze ještě oče
kávati. -

.ostavní konflikt započal již tím, že poslanecká sněmO'vna dO'ručila 
ósnovu po druhé senátu, ač byla vlastně negativně vyřízena a neměla pO'dle 
§ 44 O'dst. 3., před uplynutím i'ednoho roku v žádné sněmovně býti podána. 

Ústavní spor lze očekávati, když pořadem instancí dostane se spO'r 
z provádění zákoha vzešlý k některému nejvyššímu soudu. a tento' k ná
v rhu stran, jež budou se dovolávati neústavnosti zákona. požádá ústavní 
soud -o rozhodnutí. .Jan li r a b á ne k. 

(Náš sjezd a naše právnické iakulty.) Pn zdařilém průběhu a zakon
čení našeho druhého vědeckého sjezdu právnického mož no si oddechnouti. 
To platí zejména O' těch, kteří, znajíce naši nápodní povahu. měli jisté po
ch~ ' bn os ti o tom, jak dopaďne; ne snad proto, že bychom měli méně práv
n íků než jiní národové, kteří byli by scJÍ,opni účastniti se p.Jatně jednání a 
rokování o pravnických problemech, jež mělo zachovati úroveň vědeckou 
(theoretick,ou), nýbrž proto, že byla odůvodněná obava. zdali jich bude 
dost, kteří pochopí nutnost zúčastniti se osobně p'Odniku, jenž ' měl býti 
prv ní hromadnou vědeckou ma-nifestací našeho prá'V'nictva v osvobozené 
vlasti a no,vém státě. 

Uvážíme-li počet účastníků, kteří se dostavili , ' můžeme býti v celku 
spoko jeni. Nebyl sice ' imposantní, ale aspoň dostatečný, Zásluha na t,om 
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přísluší nesporně našim p r a k t i k ů m, z nichž mnazí nelitovali cesto'vních 
námah a peněžních obětí, aby se os{}bně mohli zúčastniti. Ptehlédneme-li 
však řadu p' r 'o f e s O' r ů a dOG e nt ů všech tří našich právnických fakult, 
kteří se na sjezdu objevili, úsudek náš bude méně přívětivý. Byla jich 
v,elmi málo. Spravedlivý posuzovatel musí zde arcH uvážiti, že právnický 
sjezd náš konal se tentokrat v, kraii odJ.ehlém, těžkO' přístupném a exo,tickém 
~ totiž v Brně. Již tato okDlnost pů'sobila - vedle jinýoh - tísnivě na 
rozhodnutí cestovní. Neboť pravý Pražan jezdí dO' Brna zpravidla toliko 
na komisi nebo na pohřeb a zdrží se zde právě jen nejnutnější dobu, jsa 
zarputilým velkoměšfákem , který své rodné město miluje nade vš,ecko. 
li abeat sibif Kromě toho t.,rpický způsob sjezdavého jednání a theoreti
ckých .otázkách, které mažno V' oboru válečném swvnáva:ti s 'atevřeno'u 
palní bitvou, nesvědčí mnohým theoretikům, kteří mi lují spíše bitvu pev
nostní, předp'okládajíc arciť, že oni jsou v,eVinitř a nepřítel venku. 

Abych tedy nebyl nespravedlivým, nechci zde jmeno'vitě vypočítá
vati ani ty, kteří na sjezdu byli, ani ty, kteří zůs,tali doma. Ni,cméně od
kazuji čtenáře, který by se o věc - dnes nebO' v pazdějších dobách -
zajímal, na publikace sjezdu, kde najde příslušná data, zachytnutá mimo 
iiné též in perpetuam rei memoriam, která může p'odle statistické methody 
rozmanitě kombinavati. 

Kapit0'lu pro sebe tvaří účast br n ě n s k é právnické fakulty. Zde 
neplatí tatiž výmluva na cestovní obtíž,e a drahé dobv.a kronikář není 
tudíž vázán žádnými ohledy. Da1D se očekávati, že se sjezdu zúčastní 
všichni členové fakulty . Většina jich skutečně též přítomna byla. Přesto 
však vyskytnul se případ, že pwfes'or, pro jehaž nominální obor byla zří
zena zvláštní sekce, se v tét0' sekci vůbec neobjevil. TímtO' l11IUžem jest 
řád n Ý prO' f e s 0' r spr á v ní h a p r á van a M.a s ary k o' v ě u n i
ve r s i t ě Dr. Rud o I f D o m i II i k. Podle pravdy dluž,na avšem kon
stato'vati, že byl a'spoří na slavnostním představení divadelním. jímž sjezd 
zahájen, jak0'ž i na závěrečném bank,etě . W. 

Literatura. 
Dr. Jaroslav Krejčí: Delegaoe moci záktonodámé v moderní demo

kracii. Praha, nákladem vlastním, v komisi u fy Jan Košatka. 1924, 8u, 

stran 127. • 
Nález ústavního s'audu zeLdne 7. listopadu 1922 yvolal u nás veli

kou řadu p0'jednání 0' podstatě a rozsahu moci nařiz0'vací f.ormou i úrovní 
velmi různých. Prábe Krejčího patří jistě k nejlepším. - Autor obral si 
za úk0'l podati přehledně themii a praksi v některých státech. kde se stala 
otázka tato aktuelní: ve Francii, Německu, Rakousku, Spojených státech 
a u nás. P0'dává vždy stanavisko vědecké literatury, pak prakce zákono
dárné a judikatury. P0'jednávaje 'o Fr a n c i i, nastiňu{e předell11 názory 
literatury 0'd těch, kteří připouštějí delegaCi moci zákonodárné (Rolland, 
Nezard a zejm. Carré de Malberg, zásadní obhájce zákonů zmociío'vacích) 
přes ty, kteří ji připouštějí s jis,tými výhradami jak,o Duguit, liauriou, Jeze 
až k zásadním protivnikům delegace: Esmein Berthlémy, Barthlémy, Lebon, 
Larmande, Poté popisuje rozpaky francouzské legislativy 'při usnášeni 
zmocňcvacích zákonů. - VNě m e c k u, jehož theorie i praxe .ioe zatížena 
v t,omto směru rozlišováním nařízení právních a správních representuje 
mu názor theorie sjezd v Bamberku v roce 1921, kde přijato stanavisKo 
Triepelovo značící odmítnutí obecné delegace. Též liatschek a i. jsou od 
púrci delegace. Pr,oti tomuto názoru vystoupil na obhájení delegace Schoeli. 
- V R a k o u s k u převládá názor Kelsenův, který působí WzhoQuJícím 
vlivem i na praksi zákonodárnou a soudní, názor ta vymezující rozsah 
nařiz0'vací moci velmi úzce. V A m e r i c k é U n i i jest přísným rozdě
lením moci vyvolána úzkostlivá snaha, aby exekutiva nezasahovala uo 


