
Členství v Národním shromáždění a výdělečných 
podnicích. 

Dlobré zdání, podané k vyzvání předsediflictval poslaneciké sněmovny Ná
rodlního shromáždění republiky 'Českoslov. o inkompatibi1itním zákoně!. 

Fl'a.ntišek W e y r. 

lnkorm:p:atibilitil1í zákorn ze dtllle 18. Čleif'Vna 1924, č. 144 Sb. '/, .. 
a n. ohslahudl6 jedu.1Iak malt,elrilá[lj1JěpJráiVlllÍ , jledtnak. fOTmá~něpráJvtníj 
t . j. proc'e,suállú uSlta,novelIllÍ. 

1. V. prvním s,mě!l"u ISita:ruOíVÍ pi:edJerv,šúTIi v §§ 1, 2" 3, 5, 6, 7 
a 8 s!eoo př1ipadft1 YlJelslumt,eiltnlos:ti. Dědl81 se t.o t,ak, ž,e ur<Suj:e s' Jr u t
k o v é po (1 s t a ty, kt,e["é, ld~1 nalslt,anou, 'l11la,jiÍ býti povružo
ványza p[ípady- inkomrpatibilitná, t. j. z,a činrlllolsM, pokUJd se tÝ'č,e 
stavy nelsllučit.ellné IS člelIllstvim v NláiflOIdln;úm ,shTomá,ždění. Jen 
pl'Vl1Ích sedm o'zm,a,črudle zá[{ion v',Ý1s['orvně za Q)~i'pady iJll.kon1pia,t~hi
litní, m1u'\ně o "n8Is,}IUJčit,ellmlOtsti", klételžito pOls,ledm (§ 8), jenž týká 
se Jl'ředse.d'Ů sněulOven, ISlt,yll1sová:n jlelst jlnak: nemluví se tam 
o. CJnrr1;ostelch, klteIié. hy neibyly ",sJučitelné" ,s, funkci předis'ediy 
S'l1Jě'ffiOIVl1Y, nÝ,brž ,s.taruo'VÍ Ise tailTI' pí'IÍlJ.ll:Ol" ktm:é: fUil1kcl€l tito, ptř!ed- _ 
s.ediorvé "nesmějí" m~ti. NI8Ižl i zdJe jlCLe v podst;atě o' mk:Ompatibi
litu. (Ma,t'm'iálLe parrlamentní - tisk 1885, s,ená:t, 1. v,oJ. oba'. -
nazýrvají ji "neisJ.ThČlitelnost,í napmolstoru". Jc1Je při tlom: ziejmě o 
o b:cliobrL1 uSltam orv'eni § 74 úst. llst. ) o 1{)oh1,o,slt v.šlak, žé, inkoilTIP. 
z,ákon t,aktlo i zevně, t. j. tielI1Il1Ů!rlJoLogicky liší p[,ipa,d'y §§ 1, 2, 3, 
5, 6 a 7 na j,edné a případ § 8 na dlruhé ~straně, mů:ž,e míti vý
ZJlamn~T vliv na 'zp'ů-s'ob interprt~et,alcle jreho U!stalIllOrvenÍ. 

Avš'ak i mezi prr'Vll[Í[ffi(i š!els,tÍ připa,dy inko(l11IPatibrility dILulŽno 
tlJšiti dNě skupiny : Do první ,pa,t~l prřípadiY §§ 1, 2, 5 a, 7, do druhé 
přrípa:dy §§ 3 ,a 6. V těcihIto dMOU J)lOIsledmch 'Pfip.ad!ech vyž'adrujre 
s.e t,O'tiž k!e skurtkorv-é prolc1Jstatě inkomipa,tibility vý;sl,oVl16' z n e
u žit Í (z, ne u ž í V á, II i) m,aJidlátUJ, kJdež,to, v prvních, 1J.YIIOlhlou hýti 
zahnluty i přÍJpaéLy , Vle, kt18;rý10h o tak,oíVé "zl1Jerružití" po pHpatClě 
neiJ.llusi jd.ti. Uváží-li :Slel, ži€l d!l~ž,it,e~ ,sněIIl110;vniho. mai11Jdá,tu j1est 11:e
:sporně ,S,t,~'tl1iÍUlJ fUII1kICŮ!ou:1árřlem' V ,šir,ŠÍ!m ISllJo~a Is[nylslu (t. j. byť i ne
hyl přím,o "úř,edmruk!erm" v Už,ším" ,pra,g'lnatikálním ,sI1.111yrsJu) , jle nJa,
sna,cliě z,řleljmá olbc"Loibla ust.aJlJovenlÍ.: §§ 3: a 6 inklomJp. zákona s, usta
novenirrn: § 101 oblelcného tI1estnÍhJo 'z,áJkolIlJa o z;neružlvámi moci 
ÚJř,edni. Prr:o charaJk,tlelli,s,tiku inroomp. záko[)Ja, jl81st olst.atJlě pří
zllia,čné, že skutkov,ou ,podstatu., ktell"'ou o'znaclurje j:akO' ,,'Zl1ieiUlž~V'ání 
mlail1~á,tu", SWblsuffi'UJje pod p~:Lpady- ji n k o m pat i bil i t ní. 
Nehoť zdá se být,i IlJ'ř:ece lS'aJffiOlzř1eljllné, ž\e " zil1Jeruž.Ívárri" j a k é
k o- 1 i v fiU9.1kc.e bude vždry "nels[luJčó.t;e~Ilié" ,s, t,oruto funkcí, Zle, tedy 
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i zneužíváo.1JÍ m'andá.tu, a,ť j:elst jakékooli, bl1icue podle, úm:yslu zálko
noďáil',clolV1a vz;dy 11leisllUičit.elné Sle ,sipil.''áVtr1ým výko[llem tolh:o.to 
mandátu! 

Z rečlenélho plyne, zle Ulst:ailllOtvlelJÚ §§ 3 ,a 6 dlulzno' II iSll~ovnání 
s pOlVšlelchným íU!stanOveil1:Ím § lOl oibecil1tého' zákoo.1ia tT'estního, po
va,zovati za .příS(l1ěj ,š,Í, ,to j" ,zle chttěljií po,stihnourti i takové pŤ~rpa:dy, 
které by plod[e ObelC[)leill0 t[r'esrtníhlo z,álmllTa nleiby10l m'O'ž,nJOo kva.l~fi
kova.t,i jlaklO zneužití úiíeldtnlí. mlolci (futnkCle). 

Pro vrýiklad § 3 inkomQ). zákona' jlelsrt: di'l]ežit,.é, 's[l'iorvnati skut
kovou podstatu tam vymlelz;elJ1ou Slet Isku:tikoVlOIU piodJsrta-t'O[Ll/, ktJ8ir'Ortl 
vymle'zujle § 1 téh:o~ z,ákon:a, *). 

Obě ty1t,0 ,skThtk'Oi'iré JJodlstaty s!t~'Tka}í ,s,e v tOlm, zle jde 
o "vlastnictví neibo úč,aist Vie ved'ení neho správě" UlflčitýClhl z,a,ří
~ení. KJde:žto v~šiak podilie § 1 mtuls:Í' ját.i ,o po'dtniky V' Ý dl ě 1 e č' n é 
nebo isdb.'uJžle:n~ II a z i s k z Ť í 'z e n ái, sta,čí prlO' ,skutkoryloU pocl
sta,tu poidll:e § 3 jialkýlmli (plodlnik neho 'Sdirružleni, p lM':agr:af 4 zák. 
ovšem pOldá:vá srtednou legální dleďimici po'jmlLl! "ú'č-asti ve ved1ell11 
a stprávě" pr'o oha případy (§ 1 al § 3)" CIO!Z hy t.omtLll na,sveldičo
valo, zle i v § 3 jls'ou míněny pouze v~r1d'ěleČ~lé počL:niky, reslp. 
sdružení nla. zisk zHzlellá" ačkioliv jest arciť ve[mi cTobře, mljTsli
t.elnjT pHpad zneu,živ.ání 'illia.I1Jc1!á:tu i v podnicílch nevýdělečtnýc-h. a 
sdru'zle'11JÍch!, j:e,ž l1lej;slotLl' na zisk zř~z,ert1ia, ponevlaldlz p'telN'ě v § 3 
může jíti o zlThe,užÍváni veřleljné, fturnkce i z jinýjclh n:e~ ryze hmot
ných důvodů, na př. povš'eclhn!ě 1Jlolit.i.clkJých, res[)l. stralnickopoli
tických. Všimnouti jlelsrt lSti OIsrtatněl, zle vý1poGe1t, funkcí v § 4 je 
pouz,e plříklad;ný (aifg" : ,,'zletjtJ.nléln.!a"). 

Da},š,í zá;va,ž,n'Ý r:o'Zidí:l melz[ IskUJtkrorvými podlsta.tamd, u'pra,vo'
yaný-mi § 1 ,a § 3 inkormlP'. z,ákorna" SaJI o čivá: v tOIIlI, zle' § 1 plř:ed.
poldádá Ul r es i t Ý p IQI 111 ě r m e :z, i d 'Úl tyč. n Ý m: ll' o' dl n i kel ID, 

resp. s d r uže ním a iS tát e lm, kd~elzlto podlel § 3 tentio pomelI' 
zde ne,muslÍ hýti. Arg.: slovo "jlaJ{Jého'k'ÚJJi" v § 3; isiliorvem, tím ua" 
značelIl je.st tedy :drvoj& pllioltiklaidJ: j,etdtnak lpiroti v:ýídJě,le'cným pod:
nikům, rie:sp. sdTluIZ!ert'1Ím,? jedttllak P[lo~j podnikihn, resp . .sdruzenÍm, 
které j,sou v prá.vě uVle!dleném po~neru kel stá.tu. 

*) Buďtež zde uvedena znění 1. odstavce § 1 a § 3: § 1, 1. o d s t. : 
"S členstvím v N á,rodním shromáždění není slučitelno' ani vl,a.s.tnictví 
podniků výdělečných, ani účast na vedení nebo sprá.vě jejich, ani účast 
ve ,vedení nebo správě jakéhokoliv sdružení na zLsk zřízeného" jsou-li 
ony podniky nebo sdružení v poměru dodavllltele nebo, ,odběratele, pach
týře nebo piJJopachtovatJele ke státu, úS!tJaJV'U, [podniku nebo fondu stát
nímu nebo státem spravovanému, nebo po·skytují-li jim po ž.ivnostensku 
úvěr nebo domáhají-li se" aby ně.kJter~·T z poměrů zde uvedených byl za
ložen." § 3: "S olenstvím v Národním shromáždění není slučitelno vlast
níct,ví nebo účast ve vedení nebo správě jakéhokoli p,odniku nebo sdl'u
žení, jestliže se při tom zneužívá mandátu k svádění nebo k nepřípust
nému vlivu u činitelů, kteří jsou mimo podnik nebo sdružení, ale mají 
v daném případě na zájmy jeho rozhodující nebo podstatný vliv, nebo 
jestliže člen Národního shromá.ždění vědomě trpí, aby osoba třetí zne
užívala jeho ma,ndáJtu způsobem zde' uvedeným." 
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2. Z TJ r o c ,e,s, n í: c' h uSltaJlovení ink,omp. zá.k'Oona" jlelž jsou 
důleižitá piVO výkJa.čL ulslt,amJ0'v,e!l1~ hmlOltměprmícih (viz, ad 1), dlulzil10 
předervším uvét5ti prV'ní odlst,aivlelcl § 10: ~,Inklorn~p:a,tihilirtmi výho'l' 
l~olzho'dIuljle z,á,s,ad:nÍiIl'1 usne,slea.1ďlmJ o' tom, zdali ul'mté skutečnosti 
slpa.(liaM pod ,př,edipiiSY §§ 1 a,z 8 tohOoto' 'z.álkJol1a". Co' r'o lz:urněti jlest 
"z á oS a od n i!ID usnesením" , po&fuvá sle nepřimo z, p,ředpislTh § 13', 
který up[a'vuj,e koml]J'et;ea.lIca. vlo,liebinilho 'Slou-du: "VlQllebn,í S!Oltlď ro,z,
hlodujle ná1ezl6nl o tmu" zdla.li tl! určitého člena Nár. SffilOlllláždělfiÍ 
na,s,t.aJ p,I'Ípald n8:s1u,čit,eh'1:0.s!t,i podU,e tohoto zákoll1Ja" čili niJe." _ 

J ,e znám;o" jak .(llolš,lo sV1éih1o Č:a,Sltl p~i parrlalmlelI1tá,rním proj'ed
náiván,í OISn.OiVy inkoIID1). z.ák:ona k tétol ú!p[avě lWTIllpet811'c,e j;8'ďnak 
inJw'l1'1pa,tiibilitního vÝíbo'ru, j,edJ1ak volebního soudu. PrlQ po
v!ŠleclhnolU iJ.lf,onn:ai(~i, kte'rá j.els,t Višlak pro sp["ávné poslO'U'zelú d~a 
ný,clh k'onkr:eItIriclho:táiZ'ek JJJelzhytlIlái, budi,ž l111l1Jě c1:o,\Toleno cito,V'atl 
příslušné \7j'T,VodJy z 'mé< "Slorusta,vy č!sll. práN"a S,tátillího" , II. vyd. , 
s,t,r. 158: "Ve vě,cech nels,lu,čiteh1Jolsti 110'zho:dlují: 

a) inkoTIlipatihilitní výboll" pď'Ílslušn,é sněmovny, 
b) vo~ebllí soud. (§ 9 zák.). 
KOmlpeltl8:IlJC18 oib'olUJ tě'chto orgálnů je UJpraVi8l111aJ t.ak, že inkom

pati:bilitl1iÍ výhO'l' ro'zhtodn:jte z á, s ,a dl n í n'1 UJsnes,eniÍiIl11 o t-olln, zlClJaE 
určité skJu)t,e1čruos,ti !spadiadá- pod p~,eidJpis,y §§ 1 až 8 z.ál~o'lla o ill1-
kompa-tibilit.ě (§ 10), lTldlelžlto vo;leib~11Í soud ro:zhtoduje o tom, zdali 
u u r čit é h 'O členJa Nátr1odlni.ho Isihl~omlálž:d;ění nastal přípa!d ne
s[učit,el[}lolsti, čili 11ÍJCA (§ 13). 

K správnému }JIo'cThope:J.ú t.élto dělené kI0il11pelt,enne j,el nutno 
vlšimnouti s~ s.tirlulč,l1Jě dědin vzn~ku zákiona i'l1.1mIIl1QJ,a.tibilitního,. 
Bodle půIvodn,ÍihO' vládního, nárvtrhu (cit. tisk 4518) HLěl totiž, vo 
leibni Isoud při ,svém rozhonlotvální biýti váz á II z áJsa.dnÍm, us.nese
nlÍm inkoffiQJa,tibHitníiho výiblorru (původně .i el dl n :O' t n oé h o prIQ obě 
sněmovny), čÍm,z bylo by j:elho us,nelS'ení l1Iaibylo rálzu jakési 
1-6' g á ln í (= zárv3Azn,é) in t 'el r}JI ret, a, c' e zákonJa,. Ustamo'verní 
to bylo. v;šak při pall'llamle.ntálrniml proj.ed!l1ávání osnovy škrtnuto, 
diělerná kO!lll'lJ:etenc.e, kt'er'á jieddněv:e spod:eni 18. t,imlto' usrta,novenim 
měla p['avý slmyls,l, v:š,ak plOlne1cihálllla, dále. Z tohol :plyne, že nyní 
"zá,s,a!d.niÍ UtsJ1Je,s,e,ni (' inkoilTIlpatibilritl1Lcih výlborťl, jí!lll:Ž bradou na, pL 
p o. vše c' h II ě (t. j. nikoliv vzhledem k u rČi i t é 111 u: čl 'e n u 
Národního shromálzldlění) Ist ,alIliorVetny k ,o. n k r 18; t ní případy ne
slučilJelno,sti lJ'OIdJl:e §§ 1 a'ž 8 inkomlpiatibilit11:ího, zwkona, hudlo II 
t'\T'ořiti pouz,e cl i rek t i v U p:po k'onkr'etnj aQJaďk3Jci zákoJ.l!a na 
uJričitéiho člena N álYiOdníbJo shromlá-ž:dJěnl v01etblI1ÍJ.nl ISloud!eilll', kte,ré 
sle v1š,ak tento slOoud v ji8d!L10tliNjC:h přÍpad!e1cih d~'žeti' n el II Ul s' í. 
Je t,edy ona dNen,á; kom,pet,erncl8: institucoÍ s hleldÍ'ska legisl'at,iiVně 
telchl1Jickélho ne,zda,řenou." 

Jsou zde tud:Ílz podlle inkDllIP. zákon~1 tři činit,elé" kteří o 
tonl r'olzhodruJi, kJd'y l1a~stá:V1á ÍIIlkom;pa:tilihilita čleDlsltvi v N á~odníJl1 
shromálž.dJě'lÚ s. nějalwu ČU11l1IQ1Sltí , re.stJ'. st,a,vem: Zákion S:áiIllI, pak 
inkoiIl1p,altibd.litní výbolI' a, volebrn soruldl. Z éik on Od.átrC'8 "vyd,a.1 
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obecn}- z á k o ll, inkomípaí,~hilitmi výhor mlUz"e 110 zhodm'ou ti z :1-
s a dní m u sne sen í m (§ 10) a vOlle/bnil soucl vydlál n á.l e, z 
(§ 13). Terpirve tímto nále'zlem Ijte nad:ilslto pos:tarvenO', ž:e nastM přlí
pa,d n8tsllučitelJ1JOIslti. Že m,e'ú dblecný z ál k o n a, k!oll1:k:l"e,tní n ál e. z 
(rozhodnutí, T'OIz.siUdlek atd.) vsu[}jwjle ,~ Ie v nOflJ.notvorrné:ffiJ procesu 
jle,ště jed11'0 stadjjum (v dJaiIlJétrn pŤÍ[)3Jdě: z:álsrudtni usnesení inkonl
p3ltibilitnírhor výboocll), llle1ll1 v na,š'em práfV1l1JÍllnJ řálJěl 'o soibě žá ld~lloU 
z,ytláJštnors,tí. Sluší pHpOJl1:enouti pOluz,e t.. zv. na říz e ní (vlách.'1i, 
p1'ov:áJc1Jě0i), kt,eré - - ;OlOdle konst.it,úJčlJ.ú.ho ZVykiLl aSipoĎ. (S110~. na 
př . § 55 na,ší Ú.slt. Hstiny) - jlslOruJC ohecJllou (albrstr:aktní) nonTI',OrU', 
rozváJd.í ,čti pa.'olvádí blížle telTh k.!berý zlálklOlIl. AutlOn inkomrpa,tibi.lit
illho zák.lon.a neměli však, jlak ISI6< ztdlá, mlOIZa.llo,st této, prá.vě uved:elné 
obdiohy pi,ed očima" ný'hrž' ·poh[í'zleli Ha čh1lI10lst inkotmpatibiliJtlnJÍlh'o 
výbmll s hled.iska ,aIPHka,Ciet ptrálvíat, j)a,k jri pirov,ádiějlí Sro'UJdry nebo 
8JJYrá,vnl úřa,dy. TO'mu na'srv'ědJčUJjle d[]l\:lcle § 10 inJko!Inp. 'z-ákona,: 
"Inkormpatibilitní výbor r o' z 'h 0I.(t 11 jl e ... " a osrtatně i parl-a,
mentá.nlÍ malte,riáHe'. Vilz dtův1od10iV'DIU) z!plfálvu v]áldly, t,i'3k 4518 po~L 
s:něn1J. 1. vol. ·ohd.: ,,§ 10 vyJblaVU1jle, inkonnpaltůhilitní výbOT p0"
Ivahoru oS 10 II dl li ... " Klcméné j/est nelSjporlllo" žle to, co' tvorří in
kOlnpatibilitní výbOlf, j:slOrtlJ,alť .sle j,etho činnosrt PJB,:z,ý~á jlakkoH 
(roz.hOrcLorv:álllím,starn,oveiI1Í1ffi nlehlo, jinak), o hec n é, t. j'. ah
strakMllÍ ř-i "zásadní" no:rlIDlY oibJdJoibné t,ěm., ktm,é l11a;uka, n:alz:$rrvá 
"naliz,ení' ( nehlo jinak.. Zm11néné prOS11zIorvárnÍ ČiifJJIlJ()isti ilnk.omQ)lalti
bilitního vtýhm'u pil,oljI8!vil!O sle i během projled!:n!á.rv:á~lí pad'lamentá:rní 
osrnovry, kdly;ž by,llo' škrtnutlor vlJáldlolLlI nav['hov,all1Jé 11Isrta,nOi\ 71ení, podle ' 
které-hlo vro~ehní ,sloua :při vylc1tátvá~1JÍ siv-élhlo konkretního nále.zu 
(§ 13 zák.) 111Jě[1 býti válz,árn oněmi ,;z.áslardJ11ihl:nJi. r'o,zhodln."utírrni'(, a to 
z toho duvOdiU, že by prJ'r podloibná v'álz,a,l1JO,st odjplorro'vala. úísa.d:ě 
sloUJCLcovlské nelzáiVis,10,sti vollebního ,sIOouc1u. T,el1ltlo 111,otiv, který na 
lwrnec v:edl k vypuš.tě~]:í nla,vrhorvarné vá,zlarnosti volebil1ího: sloudu 
"zá.sadnlÍmi usne s,enimi " ink,omipaJtihili tníhOo VJ'T boru, s po'čtÍ'v á v,ša,k· 
Zlřredmě na ned'OrOZUJllllění. Nehoť k a ž d Ý .s1O,udi, tedy i Viollehní 
sraud jle,s.t, vá,zán n~ vš,e;cky dr u hO' t n é normy (na př. vláJc"tní 
naříz,eni); j,eho ústaíVllllě z,aJ'uč,elllá: neodrvis,lost iSIPOlČ:ítv'á. ilnhl100 jliné 
v tom, že m,tlŽ,e z k 'o li lll' a, t, zd/aH drlulhotné llonmy n e 00 cl' lY o
l' ují normám pil.woltnÍ1n (zá:koinlllm). V nalŠleln p[]pa.df, by tedy 
volební SIOiU.d mohl ls~c,e ZlW'UlTIJ::t,t, zdlali "z8:,sladnÍ uSnlels,elIlrÍ" in.k:om
patihilitního výboru (§ 10 z,ák) n ,e o d por u j; ,e 'ohs~hli inkomp. 
zálw!l1Ja (l1Jervyhočuje z }eho ľl1lez.í), ji'nými slorvy: jle-li pIa t II é, 
~le domnívati Is,e, že mla jlehJOo ISIOiUJdicovská, llelzáJvisilolst d10\710Ihl.j18 
Ignorovat p ,1 ,a tll é zásladtrui l'02!hodlniult.í inkompaltihilitní'ho V}'
bOTU, zil1Ja;menalO' by tolikl, jlako činiti půslovnms,t tohoto Výh0f11 
yůbec il us,oTnÍ. 

Je-li tedy ja,srn\o, ž;e "z.á,sadll:li UJs!l1Jelsení" inkompatihBi-tního 
"výhoru (§ 10) l1JeIJ.11tl~le z'nailTIiernati nic jiného, než, no,rm~Ll', která 
bl í ž 'e r'O z vád í, t. j . .po.o di r lOl br něj: i ,s. t ,a, n Ol v í obsah z,ár 
k{ma, pak plyne z t,oho tré~, zeO/bratu "zrdlali určit.é l s' k II t ,el ě-
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n o s t i s~)ad~ji pod p~ledlp1s,y §§ 1 alžl8 zák." (§ 10), clliU\ŽnO roz
tliffiěti tak, že jest vě.c,í inkomlPatihilitníh'Ů, ,v;ýlboru, aby h 1 í Žl e 
Ulrčil skutkové podlsltaty, jle-ž jlm1J pO'v 1šeehně či rám
c o' v ě j~lŮu lhl'č,e!llyonemi piř,edlpisiY §§ 1 a ,ž 8 zák,ocna, . .Jinými 
sllolv;y l11JOŽnO téi říci" žle inklomlpwt,ibHitni v)nbm' jle povo~á[1 k to
mu, aby ofic~.elně, t. j,. zmraJZně' (= l,egáhlě) i II t ,81 ,1' P ret '0 va, 1 
(vykláICLal) piř'edpisy zlúU{Jo[l1Ia,. VbJJelbnímu Is,ouiC\lu pa.k nál,eži podle 
§ 14 inkom/p. zákona" ruby prl~oV'eid[ apl:i;lm,ca. íulsta~l]orv'eJ1í inkomp. 
zákiotna j!ako,ž, i zá;vazné jlehio lllt.erpIf1ert,alcle, 8el sltrany inkomp. v3T-

boru, pova,žude-li j~ ,a-vciť zla :pillaltnou. (Z ulstall1JoíV'erni inkorrnp. zá
kona nebe n~j,ak vyrvodriJti, že hry ,sna,cL bylo ne,zibytné, ahY ka,ž,
dJému kiontkretnímu náJelzu V'oleiblniho iSIOUičLu 'l1lutn.ě, přleld'c,h'á'zlelo 
nějaké zlálsladll1í uls;n;e,sel1Í inkomlplaltrbHitnrho výboru.) -

Je-li, jwkřečell1lo., PIOiV~ižlorvalti :př1edlJiÍS>Y §§ 1 aAŽ 8 za ll' e j
š i r š í rámec" uvniti kt'ell"élho, Sle: mrll,s18ljí pohyhovati zás'adní rOiZ
hodnutí inkomtpatibrilitmhol V'ý1boil"'U, pJyu.lie: z tohol, že pl"Ípadil1)
dota,z" učiněll1ý př;eldsle'dni.ctVíem té 'či oné sněmovny vle .8llTI:yJs;Lu 
cllruhého ,odlst.a,vce § 1 O ink'O~TI;pati:bilitníhoz.áko.na" ml1sí ohsooo
Vlati k o n k ret n ě ji š i "slkutteč,nlolslti" (ve sm~sllU 1. OldJst. § 10) 
n;e,ž je obsahuji §§ 1 ~tlŽ 8 z,áklonJa. 'I1omrut.o lJIOIŽ'adlaiVku by na, př .. 
n e v y h'Ů' V 'Ů' val dotazl, z,dlali jiel čleustvii ve s'Pr:á,vni radě' ně
které ba [J1 k Y ,slučitelJné s členist,vím v N ároCLrliÍlIl1! SihtrIOIID'á!Žld~Il1J 
ve .smy.s1u § 1 z.ákOLl1Ja', potl1lě'Vlaldlž j1els:t b1elz, daLšíhol ,jiaSJlo, lže banky 
jako talklo:v,é jsou jleldrrl!ak QJloldtniky v~d'ěl8'Člné, joedna,k n1!OhOiU po 
živno,s,t:ensku [p'O!skyt,o:vati úvěr. OIJ.nilllu pozadla,vkltl, nevyhoV1o'VaJ 
bly a,ni dJo,t,arz" který ib~ SI€! týkal klOfJ.lIkmertni (uil,č,ité) ibaJ1Jky, poně
v adž i zde podává se odpověď beze všeho ze zákona a nebylo 
by tudíž třeba "zásadního usnesení" inkompatibilitního výboru. 
Poněvadž jest však jinak obsah § 1 inkomp. zák. stylisován 
velmi neurčitě (což stalo se snad vědomě, aby inkompatibilitní 
vý:b!m' měl šÍ!r:šÍ pole prů isolbnlols,ti p:VOI ISVOU i[1ŮeT'Pl'et.alční činno!slt) , 
vyhovoval by podle mého mínění na př. zmíněnému požadavku 
následující dotaz: Stává se členství ve správní radě podniků 
či sdružení, jak je má na mysli § 1 inkomp. zákona, neslu
čitelným s členstvím v Národním shromáždění teprve tím 
o k a mži k e m, kdy onen podnik či sdružení dostane se do 
poměru dodavatele, odběratele, pa,chtýře atd., resp. končí ne
slučitelnost okamžikem, kdy onen poměr přestává?, což by 
znamenalo, že by člen Národního shromáždění jenp r o onu 
dob u nemohl zasedati ve správní radě jako její člen. Nebo 
dotaz : Jak jest rozuměti ustanov.ení § 1 inkomp. zákona, které 
VÍ'ŽI€' nesJuc,iteh110lslt dbkoncl€I i na pouhé! dlol m' čt h á,ll: í S' I8I, aby 
některý z oněch poměrů byl založen ? Je takovým "domáhá: 
ním" míněna i pouhá nabídka (offel"ta) nebo rozumí se tím 
jen t. zv. intervence a jí podobné zákroky? 

Pokrud jd:e, o' § 3 inkiomip. z.áJl{!O!ll,a" s:ký,tál t ,ento p110' čin[lJoslt 
inkompatibilitního . výboru ve smyslu § 10 zákona mnohem 
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menšlí polle, llelŽ § 1. Nelboť zldle illlob.Ja b~ býti přietdJmétem dbtla,zlll 
(výzvy) ve smyslu 2. odst. § 10 jen otázka, zdali určitou čin
nost, dotazem konkretněji popsanou než se stalo v § 3 zák. , 
lze kvalifikovati jako "zneužívání mandátu", jako "svádění" 
či "ne,př'ipus,tný v:liv" a pod. Je-li tÍlmJ na př: . porulhá případillá 
iutervenční činnost členú Národního shromáždění sama o sobě , 
nebo snad důrazný poukaz na politický vliv, kterého člen 
N áJ1odního ,shJroo.ná:židJě1ní jak'Qt úč,aistIlÍk ve ~eldlefl1Jí ne:bio IS~Jlrá,vě 
podniku hodlá použíti pro toho či onoho činitele nebo proti 
němu atd. Rozumí se, že inkompatibilitní výbor nemohl by při 
interpretaci § 3 inkomp. zákona nikdy rozhodovati o tom zda 
jsou a které jsou podniky nebo sdružení, ve kterých by 'snad 
náleželo k jejich podstatě, že při nich múže docházeti k onomu 
"zneužívání mandátu" , poněvadž takové zvláštní podniky ne
existují a to prostě z toho důvodu, že u k a ž d é h o takového 
podniku nebo sdružení k "zneužití mandátu" se strany účast
níka ve vedení nebo správě, který jest zároveň členem Národ
níhO' s!hlJ}O'málžic1lěll1:Í , d:odď,t~ miLllže. P~~pUJstná" ač snad zb!yt,e:č,ná 
(vzhledem k jasnému znění zákona) byla by však otázka, zda 
stačí pouhá m o ž n o s t zneužití mandátu, nebo musí-li k tako
vému zneužití s k u teč n ě dojíti (arg.: " jestliže se při tom 
zneužívá mandátu ... "). 

Má-li b}Tti povšechně určen směr, ve kterém jest se brát i 
int,e'I'1pretJalčnú mUl1JOlsltí inLkloflJ1~Jiat]hil:itJ.1illh:oi výboru pa'i VJ1kladIU 
ustanovení inkompatibilitního zákona, dlužno si uvědomiti po
všechnou tendenci, kterou zákon ten sleduje. T'ato tendence 
směřuje nesporně proti zneužívání parlamentárních mandátú 
jejich držiteli samotnými, pak ale též třet,ími osobami, které 
se pokoušely působiti na členy parlamentu. To jasně vyplývá 
z dúvodové zprávy k vládnímu návThu inkompatibilitního zá
kona (tisk 4518, posl. sněil1. , I. vol. období). Je to "úmysl, 
odstraňovati možnost cizích VliVll na členy zákonodárných 
shorU' ,a brániti tOflJ1U, .ahy ImIO'h[o' býti m,andátu z neužív.án o·" . 
V demokraciích, kde není skutečně vyšší autority než sbory 
zákonodárné, jeví se potřeba zVJ1šené ochrany před zneužívá
ním členství v těchto sborech a je proto nutno, zabezpečiti jim 
co možná nejvyšší morální úroveň. Zkušenosti z ciziny proká
zaly, že je dlužno vyvarovati se při tom krajností. Přílišná 
podrobnost a kasuistika je příliš jednostranná a strnulá a má 
bucl~ z:naJČiIlé m8lz,ery ve v:ý,pO'ČltIU piřlipialdú ne:sl1~čit,e)lnoslti, Ileho 
zase vyluč.uje z členství v zákonodárném sboru příliš široký 
okruh osob. Tím stává se zákon neúčelným a prakticky ne
proveditelným. Naproti tomu znění příliš volné a široké skrývá 
nebezpečí, že by někter}T člen zákonodárného sboru mohl býti 
snadno diskvalifikován nebo některá zaměstnání nebo činnost 
v}ivotě hospodářském mohly by býti postiženy neodfrvodněnon 
pnhanou. . 
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"Dlužno počítati s mnohotvárností dnešního života po 
stránce politické, sociálni, hospodářské a finanční a pokusiti 
se o takové znění, které by se vystříhalo jak přílišné volnosti, 
tak přílišné kasuistiky, a bylo i dosti přesné i dosti pružné, 
aby se mohlo přizpůsobiti individuálním poměrům praktického 
života. Při tom však - jak bylo zdůrazněno zejména ve Francii 
za příležitosti osnov zákonných poslední dobou projednáva
ných - nesmí jíti vylučování z členství zákonodárných sború 
tak daleko, aby se zamezoval přístup do nich osobnostem vy
nikajícím života hospodářského, Kterých parlamenty dnes více 
než jindy potřebují." 

Z citovaných vývodú vyplývá především (viz obrat o "co 
nejvyšší morální úrovni") zásadní myšlenka, jíž osnova je ovlá
dána: má býti znemožněno nebo aspoň stíženo, aby držitel p o
l i t i c k é moc i snažil se z této držby těžiti i h mot n é (pe
něžní) v Ý hod y pro sebe. Takovou v}Thodou bývá zpravidl9" 
"účals,t v:e vedení nebo, s(plI'á rvlě podniků výdlě~e'čllý:clh", pokud 
jest obyčejně hon o r o v á n a (tantiémami a pod.). s: hlediska 
tendencí autorú našeho zákona nebyly by tedy zajisté vítány 
ani pi'ípady, ve kterých se' někdo dostává k oné účasti jen 
následkem toho, že drží mandát, poněvadž tu patrně podnik 
dloitLfá, žle z,a poskytnuté híITl!otné, výhod:y dlo/stane ,8le mtu výhod 
plynoucích z politickéiho vlivu dll'ž\itlelle ill~n(1Jáltu a, j!81slt zdiť: t.udíŽ 
a'spoň 11 '81 bez, peč í " zneJtl'žit,í m.a.n:ďátu", o' kt.err:élm mluví VÝIS.lOV

ně § 3. Než tak d,a.]ek,o zákon svýirni }ednJotl1vými ustan,oveT11tTni 
za.jlslté neipře'je si jíti, pO[l1ěrvaidlž kdyby hyl clhtěl, byl by ohlednt:í 
prostých členů Národního shromáždění stanovil totéž, co 
ohledně předsedů sněmoven (§ 8 zák.; n ap r o stá inkompa
tibilita). Plyne to ostatně i z citovaného místa vládních vy
s:vět1ivek, kdle s,e mJluv,í o nlutno'sti "p~i:z~J'Ů!sloibi.ti se in ď i v' i
d u á ln í m poměrtUll praktického života" a o tom: že "dlužno 
počítati s mnohotvárností dnešního života . . ." Zcela upřímné 
arciť nezdají se mně býti tyto obavy před "krajnostmi" a 
olhledy na "pom,ěry pll."akt1ckého života':, nehoť ona ch.těná 
a zamýšlená "pružnost" navr'hovaných ustanovení (která 
vpra,v1ClJe, není jen "QJnlŽIl1io1stí", Iniýihrž" ja.k z na,Řich předc'há,z,ejí
c['ch y.)7v,odú vYlplýváJ, dn j~srté míry i neUlrč.itosti, ulel-li p~:ímo 
nejasností) znamená ve spojení s institucí zvláštního parlamen
tál"l1Í1l10 výboru inklOillipla.tibilitrrrlho a jleh:o' kompetencí k p o
vše ch n é (zásadní) interpretaci oněch "pružných" ustanovení, 
úmysl, o d s u n o II t i jaksi nesporné o d i u 111 podobných inkom
patibilitních předpisll z jejich vlastního původce (plena parla
mentárního) na jiného činitele, t. j. výbor parlamentní, pokud 
se týče soud (volební). Neboť k čemu bylo by jinak třeba 
vedle volebního soudu ještě zvláštního parlamentárního výboru 
a jeho "zásadních usnesení", kdyby ustanovení zákonná byla 
tak přesná, jak by mohla býti? Naprostá zbytečnost tohoto 
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výboru ukazuje se dokonce v jednom případě, který sám 
zákon má na mysli a kde žádné "pružnosti" není: je to ustano
vení § 8 inkomp. zákona, týkající se předsedú sněmoven. Podle 
výslovného ustanovení § 10 má totiž inkompatibilitní výboT 
11olzlho!dorvla,ti " z,áJsladnim 11ISil1'eISlenirrn" i .o př:úpa,d:e,ch § 8, ale 
vzhledem k naprosté jasnosti, t. j. nepružnosti předpisů tohoto 
§ 8 nelze si představiti, jaký obsah by vlastně mohlo míti 
zásadní usnesení inkompatibilitního výboru a proč by volební 
Boud nemohl v konkretním případě ' (§ 13) rozhodovati pří m o 
na základě § 8 inkomp. zákona, t. j. bez zbytečného prostřed
nictví " zásadního rozhodnutí" inkompatibilitního výboru ve 
smyslu § 10. . 

Z řečeného plyne, že zákonodárce, vydávaje inkompati
bi1itní zákon, pře s u n u I t é měř veš ker o u tíh u o d P 0:
věd n o s t i n a i n k o m' Pl a t i h i I i t II i v Ý h'Ů r y, které' . jsou 
povolány interpretovati "pružná" ustanovení zákona buď co 
nejpřísněji , nebo snad tak laxně , že by se tím celý zákon stal 
prakticky ilusorní. Přísný výklad § 1 zákona vedl by na př . 
l<: tomu, že k neslučitelnosti stačí, když ten který výdělečn}~ 
podnik nebo sdružení podle příslušných zákonných ustanovení 
(obchodního nebo jiného zákona) m ů Ž 8' sed o s t a ti do 
s i t u a C -8, § 1 v Y ID 8' z, e 1'1 é, nelbo kdlyž, pouze jedinkrát sltu
tečně nastala Rituace toho druhu pro v ž d y vylučuje kterého
koliv člena Národního shromáždění z "vlastnictví resp. účasti 
na vedení nebo správě" konkretního výdělečného podniku, 
což vedlo by prakticky k naprostému vyloučení členů N árod
ního shromáždění z účasti na výdělečných podnicích a učinilo 
by jejich postavení přibližně stejně nepříznivým, jako jiných 
státních funkcionářů, t. j. stá t n í ch Ú ř e dní k li, pokud se 
na ně vztahuje služební pragmatika (§ 313), o soudcích ani ne
mluvě ~S[10ivn. § 100 ÚSlt,. l:iJsltiny) . . Ze by přísný výklad § 1 
neučinil zbytečn}~m ustanovení § 3 inkomp. zákona, plyne 
z toho, z,e· bylo· již sihora ~eIČle!IliO' : Žle' § 1 j!edlná pOIU'Z.e o' výdě
lečných podnicích, kdežto § 3 o podnicích a sdruženích jakých
koliv. - Laxnější byl by naproti tomu výklad, který, drze se 
d o s lov n é ho , znění § 1, považoval by za dostatečné, kdyby 
dotyčný člen Národního shromáždění vystoupil na př. jen pro 
dobu, kdy příslušný podnik dostane se pře ch od ně do jed
noho z poměrú 'vyznačených v § 1, z jeho správní rady, tedy 
pouze dočasně , nebo - což bylo by je ště laxnějším výkladem 
- považoval by dokonce za dostatečné, kdyby onen člen po 
tuto kritickou dobu svou funkci v podniku de facto pouze ne
vykonával, t. j. nenavštěvoval schúze správní rady, smířiv se 
se ztrátou presenčních známek, a pod. Nelze, ovšem' pomlčeti, 
že čim laxnější hy hyl výklad. , zákl:adrního Uistall1iorvení § 1 Ll1-
komp. zákona., tím větší bylo by nebezpečí, že na konec po
zbude celý zákon veškerého svého praktického v:)Tznamu a 
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dlužno i dodati, že kategorické znění příslušn}~ch ustanovení 
zákona mluví spíše pro rigorosnější výklad: Neboť zákon mluví 
v §§ 1, 2, 3, 5, 6 a 7 rig'Ol'osně o tom, co "n e n í slučitelno 
s' . člens.tvfun v N ái11odlllí:m sibromá.z.clěni" aJ ntkoliv ,sna,rl jlen 
o tom, co by (po případě) "mohlo býti" prohlášeno za neslu
čitelné inkompatibilitním výborem, pokud se týče volebním 
soudem. Pro úplnost jest nutné v této souvislosti ještě dodati, 
že proti přísnějšímu výkladu zákona se stÍ'any inkompatibilit
ního výboru a pro laxnější praxi nelze spravedlivě uváděti 
častě slýchaný argument, že členové parlamentu musí míti 
v zájmu samotného státu možnost, aby zllstali v užším styku 
s hospodářským životem a jeho organisacemi a pod. Neboť to, 
čemu inkompatibilitní zákon chce zabrániti, není možnost tako·
vého styku, pokud by byl ne z i š t n ý, nýbrž styku, který po
skytuje člem1m parlamentu osobní hmotné výhody (ve formě 
tantiém a jiných podobných příjmú) a mlHe proto vésti k zne
užívání politického vlivu, t. j. mandátu. 

M.á-li se na, k1olne:c ~)ioldieaJlslai11JÝ vyj'á1dTiti přímo< Ol konkretních 
dvou otázkách, jež byly inkompatibilitnímu výboru předloženy 
předsednictvem poslanecké sněmovny, prohlašuje, že ve příčině 
otázky p r v n Í , t. j. 

je-li "účas, t p<osl8,nc, ů ve vedeni] nelbo :s' prá,vě 
poj i š ť Ol ven n ,e' b! o bl a n k p o OJ I e § 3 z ál k. <O i II k' o l1lJ p a
tibilitě neslučitelnou s členstvím v poslanecké 
sněmovně vůbec?" 

l1Jellmlže, hj'T1m poldru81 jlehlo náz10lru ~81Č.i <O i:nk,o'lll patiJhilitě pod 1 e 
§ 3 zákona inkompatibilitního, poněvadž tento vyžaduje jako 
skutkovou podstatu, podmiňující neslučitelnost, že byl·) sku
tečně z ne u žit o man dát u. I kdyby se však ustanovení § 3 
zákona vykládalo - proti doslovnému jeho znění --- přísněji 
a to tak, že stačí k neslučitelnosti pouhá ID o Ž n o s t nebo Jl e
bez peč í zneužití mandátu, nebylo by lze nu,hlódnouti, proč 
by tato možnost, resp . toto nebezpečí měly hýti právu u p o
j i š ť o ven a b a n k větší než u jiných výdělečných podniklL 
- Jinak dopadla by po případě odpověď, kdyby ona otázka 
položena byla. nikoliv podle § 3, nýbrž pod I e § 1 inkomp. 
zákona. 

Pokud se týče dr u h é otázky, t. j. 
zdlal1i ".8 t :a II e ,s, 181 t a, t o: Ú.·6 a ,sl t n '81 1St I II 'č, i tel n o' u, j e s t-· 

liž '81 ap 'olkud: pO lsJa,,neclklli s, ně· ml 'Ů'vn .al projed.nává 
o s n o v u z á k o n a o ž i vel ním poj i š tě n í a poj i š ť o v
n ách nebo z á k o n a o ba n k ách ?" 

j1e·st i tiL1JtO zodrpiově·ďěltiz, ál po ll· n ·é, iPokud tý~ala hy s:e, :sLkut . 
kové podstaty, u r č e n é § 3 z á k o n a, a to z týchž dťlvodú, 
které uvedeny byly shora při . zodpovědění otázky první. Pl'o 
případ však, že by otázka druhá byla položena s hlediska usta
novení § 1 z á k o n a, dlužno podotknouti, že její znění před-
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pokládá ji~ za s:pr~v,:"ný m, í r n oě j š í ::ýklad tohoto paragrafu ve 
smyslu my ch horeJslch vyvodu, ponevadž patrně vychází z ná
zoru, že inkompatibilita členství v Národním shromáždění 
s určitým výdv~leč~ým podnikem podle § 1 zák. může býti jen 
do časn~u c~ precho~noy, ,v daném případě: "pokud 
poslanecka snemovna proJednava osnovu zákona o živelním 
pojištění a pojišťovnách nebo zákona o bankách." Uzná-li se 
tento názor z.a správný, pak arciť projednávání oněch osnov 
podle mého názoru nemlIže nijak založiti neslučitelnost a to 
prostě z ~oho ,důvodu, že pr~jednávání osnov zákonů, týkají
cích se nekterych druhú podnIků v § 1 zák. inkompatibilitního 
dotčených, nepatří mezi skutkové podstaty, na které tento pa
rap'af víže vznik neslučitelnosti, neboť takovými skutkovými 
podstatami jsou podle onoho předpisu právě jen u r čit é v "zá
koně vyjmenované "poměry", do kter:}Tch se podnik dostává. 
Zamlčeti arciť nelze právě . při tomto konkretním, parlamentár
níbJo pl'ojednávání uJrčitýJclh OIS[)jO'V ziákoTIJŮ ,se týlkaj~cícím PQÍJpadě 
vážnou obavu, o nichž shora stala se již zmínka: Lze očekávati 
že zákon dosáhne svého hlavního účelu (který v dtlvodové 

'zprávě shora citova.né označen jest jako "zabezpečení co možná 
nejvyšší morální úrovně" členú Národního shromáždění) , kd:vž 
bude považováno za dostačitelné takové dočasné a přechodné 
opouštění podniků se strany členů parlamentu, a když by- se 
tedy u toho či onoho člena parlamentu podle daných konlu\:.t
ních situací podobné vystupování a opětné vstupování do 
<mech podniklI libovolně často opakovalo?: 
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